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Prin victoria de ieri, asupra Universității București, stu
dentele timișorence (în foto) și-au mărit șansele să-și 

păstreze titlul de campioane.

CLUJ, 24 (prin telefon, de la trimisul nostru). în sala
sporturilor a început duminică după-amiază cel de al trei
lea turneu de sală — ultimul — al campionatului feminin
de handbal, divizia A. A fost o reuniune a surprizelor, a
derby ului dintre fruntașa clasamentului. Universitatea Bucu
rești și campioana ultimilor trei ani, Universitatea Timișoa- 

ț ra. Victoria în. acest meci de ■* ' ~
șorencelor care, grație acestui

mare tensiune a revenit timi- 
succes, preiau poziția de lider.
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Un frumos succes
al schiorilor suceveni

locul I în Cupa Unirii'4

VOINȚA ODORHEI — 
CONSTRUCTORUL 

TIMIȘOARA 9—6 (7—3)

Meciul a început cu o 
lungă perioadă de tatonare. 
Abia în min. 8 Voința Odor
hei a spart gheața, mareînd 
prin Micloș. Apoi, datorită 
forței de șut a acestei ju
cătoare (a marcat 5 goluri 
din aruncări libere !). forma
ția antrenată de Dionisie 
Szabo s-a distanțat net: 7—2 
în min. 23. In partea a doua 
a meciului, timișorencele —- 
mai atente, mai agresive în 
apărare — au echilibrat jo
cul și puteau termina la e- 
galitate (meritau acest lucru) 
dacă n-ar fi ratat două arun
cări de la 7 m (în prima re
priză au mai ratat două..,) 
și dacă barele n-ar fj oprit 
de trei 
Franz, 
marcat 
Markos 
Voința

PROGRAMUL DE AZI:
Ora 15 : Universitatea Bucu

rești — C.S.M. Sibiu
Ora 16.10 : Voința Odorhei — 

Rulmentul Brașov
Ora 17.21) : Mureșul Tg. Mu

reș — I.E.F.S,
Ora 18.30 : Confecția Bucu

rești — Universitatea Timi
șoara

Ora 19.40 : Textila Buhuși — 
Constructorul Timișoara»

Ștef (2), și Kaspari — pentru 
Constructorul Timișoara^ Au 
arbitrat P. loan și — 
veanu (București).

C.S.M. SIBIU —
BUHUȘI 11—6

D. Raco-

TEXTILA
6—4)

• •e

ori mingile șutate de 
Ștef și Brabie. Au 
Micloș (6), Magyar!, 
și Teglas — pentru 

Odorhei. Franz (3),

Teoretic, rezultatul consti
tuie o surpriză. Practic, Tex
tila Buhuși, revelația acestui

Hristache NAUM

(Sontlnuare^ tn pag. a 4-a)

VATRA DORNEI, 24 (prin 
telefon). Așteptată cu un viu 
interes de către iubitorii 
schiului din Vatra Dornei, 
sîmbătă și duminică, s-au 
desfășurat pe pîrtiile de pe 
Dealul Negru (Poieniță și 
Trambulină) de la marginea

Cîștigind derbyul cu Politehnica București,

Dinamo s-a detașat cu 4 puncte 
în campionatul de baschet
CONSTANȚA, 24, (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
Dacă ar trebui decernat un. 
premiu de frumusețe pentru 
turneul constănțean care a 
încheiat cei de al doilea tur 
al campionatului național, 
atunej ’ partida 
seara, dintre 
București (principala urmă
ritoare a liderului la acea 
oră) și Rapid, ar candida cu 
cele mai mari șanse.

în dimineața meciului, an
trenorul Gr. Avachian ne 
declara că pregătește o sur
priză studenților și, ca ur
mare, așteptam cu nerăbdare 
ătît evoluția feroviarilor 
(care au produs cele mai 
zguduitoare cutremure în 
acest campionat), cît și a 
Politehnicii, venită după un 
obositor turneu la Varșovia. 
Rapid și-a anunțat atiAurile 
încă din primele minute. Ju
cătorii săi au combinat în- 
tr-tin ritm cu care nu ne 
prea obișnuiseră pînă acum, 
încercînd (cu succes, prin

de sîmbătă 
Politehnica

Ivân și Cr. Popescu), cînd 
era cazul, coșul de Ia distan
ță : 10—1 (min. 4), 16—3
(min. 7), 30—15 (min. 11). Și, 
pe măsură ce minutele se 
scurgeau, iar studenții, . țin
tuiți parcă în loc de procen
tajele adversarilor, nu "x 
seau o replică adecvată, in
tențiile feroviarilor de 
scoate de sub panou 
Georgescu și Popa (principa
lele forțe de recuperare ale 
studenților) erau tot mai e- 
vidente. Elevii prof. Stela 
Rusu au căzut în capcana 
întinsă și s-au trezit conduși 
în min. 14 cu 36—19. Ei au 
recurs și la presing, l-au cău
tat cu insistență pe Popa, în 
mînă excelentă (35 p), dar
nu au reușit decît să redu
că din handicap : 31—39 în 
min. 18 și 41—44 în min 20.

în repriza secundă ceie

ga-

a-i
pe

orașului, întrecerile tradițio
nalei competiții de schi „Cu
pa Unirii", organizată de 
Consiliul General al U.G.S.R. 
în colaborare cu F.R.S.B. și 
rezervată juniorilor și senio
rilor de categ. a IlI-a și în
cepătorilor. Ineditul acestei 
ediții l-a constituit asocierea 
la organizare a Ministerului 
Industriei Lemnului prin 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Reghin și a 
Ministerului Comerțului in
terior (s-a concurat numai 
Pe schiuri de producție ro
mânească).

în general, întrecerile au 
fost disputate și s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic. Lup
ta dintre județele Suceava și 
Brașov, atît la probele alpi
ne cit și la fond, s-a soldat 
cu victoria sucevenilor, adică 
a schiorilor din asociațiile 
sportive din Vatra Dornei și 
Cîmpulung Moldovenesc, ca
re s-au dovedit mai bine a- 
comodați cu pîrtiile și 
sebit de combativi. De 
marcat. în probele de 
victoria la junioare a 
talentate schioare din Vatra 
Dornei (Cornelia Mîtiielu, 
născută în 1957) care luînd 
startul în afară de concurs,

3; , < :
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TUR DE ORIZONT PRIN SĂLILE DE BOX. DIN 5 ORAȘE

PUGILIȘTII SE ANTRENEAZĂ
DAR URCA PREA RAR

Cu sprijinul corespondenților sâî, redacția noastră a întreprins un raid prin 
sălile de box din București, Brașov, Cluj, Galați și lași. Acest tur de orizont în lu
mea pugilistică ne-a dat prilejul să cunoaștem mai de aproape cîteva realități, ale 
căror detalii vă sînt înfățișate mai jos.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Dan luga (Dinamo)
la un punct de recordul lumii

o a- 
deo-

re- 
fond, 
unei

C. ALEXA
— coresp. principal

(Oontlnuare tn oaa. a 2-a)

Dinamovistul DAN IUGA, 
a obținut ieri. în cadrul trialu
lui la arme cu aer comprimat, 
o •performanță de valoare in
ternațională la proba de pistol. 
Iuga a cîștigat prima manșă a 
■concursului cu un punctaj ex
celent. 386 din 400 posibile, 
la numai un punct de recordul 
lumii. Pe serii de cîte 10 ținte, 
trăgătorul dinamovist a reușit : 
95—95—98—98 p. Următorul 
clasat. M. Teodor (Steaua), a 
fost notat pe foile de arbitraj 
cu un punctaj mult inferior 
câștigătorului. 374 p. dar destul 
de valoros pentru perioada de 
pregătire în care se află. Plu-

tonul fruntaș mai cuprinde pe 
următorii : M. Dumitriu (Stea
ua) 373 p, I. Pieptea (Dina
mo). L. Giușcă (I-E.F.S.) fie
care 369 p șl D. Popescu 
(I.E.F.S.) 364 p. Deci, manșa 
a doua, ce va avea loc miine 
pe Dinamo, va prilejui o luptă 
interesantă. Primii clasați la 
senioare și juniori — Anișoara 
Matei (Dinamo) 366 p, și res
pectiv. I. Corneliu (Steaua) 
359 p — au realizat și ei ci
fre promițătoare la proba de 
pistol cu aer comprimat 40 
focuri.

Azi. de la ora 9, la poligonul 
Dinamo, va avea loc manșa a 
Il-a a trialului. (T. RJ

Fază din meciul disputat ieri dimineața in 
Capitală, între echipele de tineret și de ju
niori ale clubului Dinamo București. Ținin<i 
seama de timpul primăvăratic, credem că ieri 
s-ar fi putut juca chiar numai în tricouri...

Ivanciu, V, Prodan, N. Enciu, 
Gh. Bădilă. I. Mihăilescu, Gh. 
Cristea și Gh. Ilie) se află la 
Predeal, împreună cu tînărul 
antrenor Constantin Anton. 
Au rămas acasă, pentru a-și 
susține examenele. Ion Ho- 
doșan și Nicolae Nicolae, de 
care se ocupă antrenorul Eu
gen Dinu.

La Voința, sala seamănă în 
aceste zile cu un atelier în 
care se muncește de zor. Bo
xerii A. Iacob, C. Stan și M. 
Teofil vor participa direct în 
întrecerile zonale. întrucît au 
categoria I de clasificare, iar 
ceilalți, printre care T. Mi
ron, Șt. Stingă. O. Gavrila, 
Gh. Boț. Gh. Manea, I. Petre 
și C. Lică vor începe lupta 
pentru titlu încă din faza 
municipală a campionatelor.

Pe un timp primăvăratic

(Continuare tn vag. a 2-a)

UN SEZON ATLETIC DE CALITATE
IN CAPITALA

Gh. I.

cîte- 
an- 
pre- 
care

Atac corect, de chinogramă, apărare inexistentă... NICOLAE 
TOMA — C.S.S, (dreapta)) a învins, dar foarte greu. Și lui 
ti lipsește elementul blocaj, deși boxul cere, în primul rînd, 

apărare
Foto: VASILE BAGEAC

LA FOCȘANI: ÎNTRECERI DOTATE CU „CUPA UNIRII"

STARTUL PUGILISTIC A FOST MODEST...

în sala „Claudiu", a clubu
lui Metalul București, doar 
boxerii juniori pot fi văzuți, 
în aceste zile, la antrena
ment. Seniorii sînt la munte, 
unde își pun la punct pregă
tirea fizică în vederea grele
lor bătălii care vor începe în 
curînd. Horst Stump, Petre 
Cîmpeanu și Nicolae Tudor 
au plecat la Păltiniș. împreu
nă cu antrenorul Ion Stoia- 
novici. Cei trei sînt selecțio
nați. după cum se știe, în 
lotul olimpic lărgit. Ceilalți 
membri ai clubului metalur
gist (I. Lungu, Gh. Popa, R.

Au început întîlnirile amicale la fotbal
Infirmînd prognozele meteo

rologice, duminica de ieri a 
cunoscut un soare primăvăra
tec. invitînd la pardesie și— 
plimbare.

Astfel, în timp ce unele 
echipe românești se află în 
turnee în țări cu climă caldă, 
în timp ce altele au preferat 
liniștea și aerul ozonificat al 
munților, pregătindu-se „in fa
milie", meciurile amicale s-au 
înmulțit, atrăgînd în tribune 
numeroși spectatori.

Citiți în pag. a 3-a cîteva

din rezultatele — netrecute in 
pronosport, fără importanță 
pentru vreun clasament, dar,

desigur, mult... comentate de 
pasionați — amicalelor dispu
tate simbătă și duminică»

SIMPLĂ IMPRESIE...

Noul sezon pugilistic bucureș- 
tean a fost Inaugurat sîmbătă 
seara, în sala clubului Grivița 
Roșie. Fără pretenții valorice 
marl (gala a fost rezervată ju
niorilor și seniorilor începători) 
sau organizatorice — în lunga 
pauză, ringul șl celelalte materi
ale n-au suferit nici o amelio
rare. deși aspectul lor o recla
ma — reuniunea celor 24 de pu- 
giliștd din cluburile și asocia
țiile bucureștene a avut, totuși, 
meritul de a fl spart liniștea 
ce se instalase în jurul ringuri
lor bucureștene.

Dacă gala de sîmbătă vrea 
să-și revendice titlul de start al 
Comisiei municipale de box în 
organizarea activității pugills- 
tlce, atunci putem spune că a- 
cesta a fost destul de modest 
in raport cu așteptările (și gus
tul) iubitorilor sportului cu mă
nuși și cu lunga perioadă de 
pregătire a acestui debut.

Evoluția celor 10 juniori mici, 
12 juniori mari șl 2 seniori, toți

aflațl la primele lor estimări pu
blice, a scos în relief — cu 
va excepții — graba unor 
trenpri pentru introducerea 
matură în ring a copiilor 
•n-au parcurs încă nici etapa ce
lor mal elementare procedee 
tehnice. Afirmăm aceasta gîn- 
dindu-ne la elevii pe care Ion 
Ghimpețeanu (A. S. Poșta) 1-a 
prezentat în ring. Trecînd în re
vistă șl apariția primilor pugl- 
liștl al Școlii sportive nr. 2, ins- 
trulți de prof. Gheorghe Plntea, 
reuniunea a scos în evidență, 
însă, șl cîteva reale talente care 
prin evoluția lor au demonstrat 
o corectă șl îndelungată instru
ire înaintea primelor lor con
fruntări : C Stoicescu șl I.
Năstase (Steaua, antrenor Șerbu 
Neacșu), N. Toma (C.S.S.. an
trenori G. Potea și M. Dlaco- 
nescu), I. Mitu (I.C.M. I — an
trenor I. Toma).

FOCȘANI, 24 (prin telefon). 
Terenurile și sălile de sport din 
orașul care' odinioară constituia 
hotar Intre cele două Principate 
au cunoscut o animație deosebită 
tn aceste zile. Au avut loc în
trecerile sportive dotate cu „Cupa 
Unirii" la tenis de masă, șah si 
baschet, la care au participat re
prezentanți ai asociațiilor sportive

din Focșani, Odobești, Adjud, 
Panclu, Mărășești și Gugeștl. La 
baschet, cupele au fost cucerite, 
atlt la băieți, cit șl la fete, de 
către echipele liceului Alexandru 
Ioan Cuza din Focșani. La ora 
ctnd transmit, întrecerile ta te
nis de masă și șah continuă.

AURELIAN—coresp.A.

Al doilea start al atleților bucureștenî în 
concursurile pe teren acoperit a prilejuit 
realizarea cîtorva noi recorduri republicane 
de sală (S. Mitrofan 60 m juniori — 6,9 s, 
Ad. Gagea greutate 16,77 m, Marin Ior
dan greutate juniori — 15,49 m, .Valeria 
Bufanu 60 m — 7,6 s rec. egalat), ca și în
registrarea unor performanțe valoroase, cum 
sînt cele de la triplu (Carol Corbu 16,21 m), 
lungime femei (Viorica Viscopoleanu 5,96 
m), prăjină (Dinu Pîștalu 4,93 m) etc. Sînt 
numai cîteva rezultate care anunță un se
zon bun pentru atletismul nostru, ai cărui 
reprezentanți vor fi prezenți, la jumăta
tea lunii martie, la confruntarea elitelor 
europene în sala de la Sofia.

în ziua a doua, a concursului din sala 
de la „23 August"' au mai fost consemnate 
alte cîteva rezultate interesante : SENIORI: 
60 mg : V. Suciu 8,2, C. Corbu 8,3 ; lun
gime : Gh. Stoican 7,17 ; SENIOARE: 60 
mg : El. Mîrza 8,7, Val. Bidulftac 8,8 ; JU
NIORI 1: 60 mg : N. Topală 8,8; Al. Puș- 
cașu 8,9 ; lungime: Gh. Rădășan 6,74. V. 
Dumitrescu 6,47 ; JUNIORI II: 60 m : A. 
Weber, M. Grigoriu, L. Pop. M, Caricataș, 
toți 7,4; lungime; Weber 6,54. D. Enache 
6,39 ; înălțime : C. Ene și M. Zară 1,85 ; 
greutate : P. Neagu 14,11 ; prăjină : M.
Voicu 4,00 ; JUNIORI III: înălțime C. Bo- 
bancu 1,65 ț greutate : C. Preda 13,08 ; JU
NIOARE II: 60 m : L. Dumitrescu 8,1. V. 
Cotorobaie 8,2 ; lungime : E. Silaș 5,24, Co- 
torobaie 5,21 ; JUNIOARE III : greutate : S. 
Mitrică 12,61 ; JUNIOARE 1: 60 mg: G. 
Popa 9,4, El. Crăciun 9,5 (Gb. FODOREA- 
NU, corespondent).

La sfîrșitul acestei săptămînî, în sala de 
la „23 August", sînt programate campio
natele republicane pe teren acoperit pen
tru juniorii I.

Juniorul Marin Iordan a participat anul a- 
cesta la două concursuri de sală și de fiecare 
dată a marcat un nou record republican 14,95 
și acum 15,49 m

Foto : DRAGOȘ NEAGU

L
-am urmărit îndelung pe micul patinator. încerca să 
înainteze, vîslind cu brațele, dar era în dificultate. 
Glezna piciorului drept căuta instinctiv o suprafață 
de sprijin suplimentară, și astfel lama patinei se 
culca, invocînd ajutorul tălpii.

Mama și tata urmăreau, din afara mantinelei, 
eforturile moștenitorului. Mișcările expresive de pe chipurile 
părinților se constituiau într-un adevărat spectacol de panto- 
mimă. '

La început, mama și tata au rămas, regulamentar, în afara 
mantinelei. Tatăl avea mîinile ocupate cu paltonașul copilu
lui, cu puloverul opres-patinage, cu fularul multicolor și cu 
ghetele îmblănite. Mama, neavînd decît termosul, ghiozdănelul 
cu sandwichuri și o portocală, avea și obligația de a aprinde 
două țigări simultan, ca în nu mai știu ce film, pentru a ceda 
o țigară soțului.

După vreo zece minute, cei doi părinți au renunțat să mai 
stea în afara mantinelei și au pătruns pe gheață. Mama a 
început să descojească portocala, la prima trecere, Dorulet 
a fost obligat să deschidă gura și să înghită un sfert din 
sandwich-ui cu pateu de ficat. La a doua trecere, Doruleț a 
suportat introducerea unei batiste sub maieu, la spate, împo
triva transpirației posibile. La a treia trecere, copilul a izbutit 
să evite oprirea, smulgînd din mîna mamei felioara de porto
cală, ca marii cicliști pe șosea. De fiecare dată, tato avansa 
cu un metru sau doi spre interiorul patinoarului, pentru a 
opri fluxul micilor patinatori — un fel de paravan necesar 
alimentării în perfecte condiții a lui Doruleț.

.. .M-am îndepărtat de mantinelă. Am făcut cîțiva pași 
pe aleia de asfalt. O pîclă galbenă cobora în fosta groapă 
Floreasca. Larma patinoarului se stingea treptat... “M-am 
oprit. Tntr-un triunghi de iarbă veștedă, vreo zece copii jucau 
fotbal cu o minge roșie, pe jumătate dezumflată. Barele por
ților erau formale din micile lc?r vestoane albastre. Toți aveau 
în obraji globuri strălucitoare. Cel mai mic, un cîrn cu ochi 
albaștri, își lepădase și puloverul, rămînînd numai în că
mașă. După două curse și trei centrări, cămașa cîrnului a 
ieșit din pantaloni, atîrnînd ca poalele unui sarafan de stu
dentă în arte plastice. De fapt, cîrnul cel blond era tartorul 
meciului. El număra pașii la zid. El amenința cu luarea mingii 
dacă,se mai joacă dur. El făcea de toate. La un moment dat, 
cîrnul a fost cosit în „careu". Și tot el a bătut penalty-ul I 
Așa a izbucnit scandalul. Cîrnul a susținut că a fost gol, dar 
toată echipa adversă a contestat decizia, spunînd că mingea 
a zburat peste... bară sau că, în cel mai bun caz a „lovit" 
bara. A urmat o lungă ceartă o la Estudiantes.

Pînă la urmă, meciul s-a întrerupt. Echipa învinsă s-a re
tras de pe teren. Cîrnul, „acoperit" de cei trei fundași ai săi, 
i-a petrecut pe adversari cu cîteva epitete nu prea măguli
toare. Toți patru s-au așezat pe iarbă. Cîrnul, jonglînd cu 
mingea în vîrful degetului. Cel mai mare din grupa de patru 

u.._ a a p--*ț -țț ; _j
o stcilâ de pepsi în mînă. Au băut toți patru din sticlă, cal- 
culînd din priviri rațiile, după fiecare înghițitură. Am avut im
presia că blondul cu nasul cîrn semăna cu Dumitrache. Doruleț 
nu semăna cu nimeni...

s-a dus spre patinoar. A revenit peste vreo cinci minute, cu 
o stcilâ de pepsi în mină. Au băut toți patru din sticlă, cal-

loan CHIRILA
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TRIPLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ

CU SELECȚIONATELE UNGARIEI

final 4—1. Româ-

hnalele naționalelor de viteza

Voicu ALBU

CUCERITAU

rdmâni, 
Dumitru 

Marcu.

JUNIORII-LA VALOAREA CAMPIONILOR

HUNEDOARA 24 (prin te
lefon, de la corespondentul 
nostru). Duminică, în sala 
din localitate au continuat 
întrecerile de tenis dintre
echipele de tineret ale
României și Ungariei. Meciu
rile au fost de bun nivel teh
nic, scotînd în evidență pro
gresul tenismanilor 
îndeosebi al lui 
Hărădău și Traian 
De Ia oaspeți a opus rezis
tență în special echipa I 
(I, Benyik, B. Taroczi). A- 
cești doi Jucători vor repre
zenta Ungaria Ia meciurile 
din Cupa Galea, ediția 1971. 
Iată ultimele rezultate: Ro
mânia I — Ungaria I, Hă
rădău, Marcu — Benyik, Ta-

AGNETA KUN SI VIOREL MARCU
J

„CUPA UNIRII"
. Mal întîl câteva Cuvinte despre 
semifinale. Rezultatul primului 
meci (Virginia Ruzlci — Ecatcri- 
na Roșianu) vă este cunoscut. Cea 
de a doua semifinal* a adus în 
fața fileului pe Agneta Kun, cam
pioana României șl pe Elena Ta
kacs. Deși posed* calități pe 

ț.care nimeni nu 1 le poate con
testa, dovada cea mai elocventă 
fiind faptul că a ajuns plnă în 
penultima fază ă competiției, Ta
kacs nu a reușit să găsească 
antidotul cel mai potrivit jocu
lui Iul Kun. Aceasta din urmă 
s-a Impus dd o manieră cate
gorică, adjudeeîndu-și meciul cu 
6—1. 6—1.

Finala fetelor. Kun -- Ruzlci 
— s-a ridicat la un satisfăcător 
nivel tehnic și spectacular. Cam
pioana și-a onorat cum se cu
vine titlul. Ea a știut să alter
neze loviturile lungi și In forța, 
cu acelea luftate, Înșelătoare. Dar 
eu deosebire a „păcălit-o“, de 
nenumărate ori pe Ruzlci, cu 
mingi scurte, puse lingă fileu, 
în ceea ce o privește pe Ruzlci 
(această tînără de 15 ani, cres
cută în „laboratorul" de la Di
namo al profesorului Segărceanu). 
nu Va trebui s* surprindă evo
luția ei, intr-un viitor foarte a- 
propiat, pe o traiectorie ce ar 
putea aduce multe satisfacții te
nisului nostru feminin. Rezultat 
final : Agneta Kun — Virginia 
Huzici 6—1, 6—3.

Viorel Marcu — Ionel Sântei. 
Această finală a oferit spectato
rilor cu adevărat un meci de zile 
mari. Marcu, desfășurînd un joc 
pe care nu 1-1 cunoșteam plnă 
acum, a dat. în sfîrșit. dovada ca
lităților ce le posedă. După ce a 
pierdut primul set, in cel de al 
doilea a Intrat pc teren hotărît 
'— după cum a arătat chiar de la 

. primele schimburi de mingi — să 
se „răzbune". Șl a reușit de o 
manieră ultra-convlngătoare, ctș- 
tigind cu 6—0. Timorat, Santel nu 
șl-a mai putut reveni, cu toate 
că a aruncat în joc toate pro
cedeele tehnlco-taotice de care

La. centrul „23 August" prof. Mihai Cojocaru măsoară forța 
tricepsului boxerului Horst Stump:

(Urmare din pag. li

în total, clubul Voința va fi 
reprezentat, după cum ne

Mereu pregătiri,
incontestabil raptul că la 
activitatea pugilistic* cu- 

un real progres. Confirmă

liber al sportivilor, 
utilizării sălilor do 
Brașov, s-a făcut 
reușindu-se în to- 

folosl capacitatea

pregătirile nu-s 
orașul Brașov, a-

Este 
Brașov 
noaște __ ___ „ „
aceasta nu numai situația sălilor 
de antrenament luate cu asalt 
de cei peste 150 de tineri care 
au Îmbrățișat această disciplină 
sportivă, ci Înseși rezultatele rea
lizate în ultimul timp.

Cluburile Steagul roșu, Dinamo 
șț — mai ales — Tractorul au 

1 asigurate, pentru secțiile lor de 
box, o bază materială, posedînd 
săli de antrenament bine utilate, 
ctt tot ce este necesar unei pre
gătiri continue. Secțiile lor fiind 
încadrate și cu specialiști bine 
calificați, caro nu precupețesc 
nici un efort pentru progresul 
boxului local. Ici aceste trei săli 
de antrenament, ca de altfel si 
în cele două săli improvizate la 
uzina Rulmentul și la Școala pro
fesională de construcții, pentru 
sportivii anartlnirvl celei mai ti
nere unități școlare „Brașovta", 
frecventa este foarte bună, pro
gramările fiind întocmite în func
ție de timpul -------- -**-**—
Sub aspectul 
pregătire din 
un pas uriaș, 
talitate a se 
acestora.

Dar numai
de ajuns. în ---- ----------- ,—
vind tn vedere numărul mare al 
sportivilor, galele organizate sînt 
insuficiente. E drept, că anul tre
cut evoluția boxerilor brașoveni 
în fața numeroșilor amatori al 
sportului cu mănuși a fost mai 
accentuat*. Aceștia a** put*** f’ 
urmăriți fntr-o serie de reuniuni 

. amicale sau oficiale în compania 
unor pugiliști din alte local'*' 
și, mai ales, în ultimele cinci 
reuniuni din luna decembrie, ctt 
prilejul „Cupei tinerelor sperau- 
te", organizată de Consiliul ju
dețean al sindicatelor. în cadrul 
Căreia au urcat tn ring anroane 
80 de nneilisti. Dar numărul re
uniunilor nu este încă corespun
zător fa*ă de necesități. Se face 
tot mai mult simțită linsa unei 
săli adecvate care s* poată asi
gura o planificare și o organizare 
iudicioasă a reuniunlior publice, 
improvizațiile de ultim moment 
In sala de spectacole a clubului 
Steagul roșu (care se obține to
tuși cu destulă greutate) sau in 
sala de sport Tractorul (supra
solicitată cu activitatea de pregă
tire si întrecerile oficiale mal cu 
scamă de volei șl bascheți n-au 
dat randamentul dorit, desl — 
repetăm în anul recent încheiat 
au fost mai multe reuniuni cu 
public decît în alți ani. Trebuie 
să fim de acord cu cadrele teh
nice ale boxului brașovean că 
linsa treci săli corespunzătoare 
reuniunilor constituie o lacună 
care influențează negativ creș
terea valorică a sportivilor. An
trenorul dmamovist Mihaî Cer
chez. ca de altfel si Augustin 
Cucuiatu. de Ia Steagul roșit, a- 
firmatt pe bună drentate că n” 
sa not face la fnfin’t nre-Atir' 
și că elevii lor au nevoie de cit 

roezi 9—11, 3—6, Marcu — 
Taroczi 8—6, 8—6, Hărădău
— Benyik 6—0, 6—3. Scor 
final 4—1. România II — 
Ungaria II: Nemeș — Laszlo 
6—3, 3—6, 3—6, Neacșu — 
Meszaroș 6—3, 6—3, Nemeș
— Meszaroș 6—4, 3—6, 6—2, 
Neacșu — Laszlo 6—8, 6—3, 
6—4. Scor 
nia III — Ungaria III: Ovici
— Birkas 6—1, 6—0, Sotiriu
— Sziraky 9—7, 6—1. Scor 
final 5—0. Astfel, toate cele 
trei întîlniri intereehipe au 
revenit jucătorilor români, 
întrecerile s-au bucurat de 
prezența unui mare număr 
de spectatori.

în cele clin 
cedeze. Re- 

Santel
dispune. Astfel că. 
urmă, a trebuit să 
zultat final : Marcu
5—7, 6—0. 6—2. Ciștigători al ..Cu
pei Unirii" sînt, așadar. după 
șase zile de întreceri. Agneta Kun 
(C.S.U. Construcții) și Viorel 
Marcu (Dinamo).

Ion GAVRILESCU

Viorel Marcu, ciștigătorul turneului

spune antrenorul Sandu Ion, 
de 10 pugiliști. în perspec
tivă, un meci de verificare 
la Galați.

fără întreceri ?
mai multe evoluții publice pentru 
a-și putea etala cunoștințele acu
mulate în interminabilele ore de 
antrenament. Tot în această cU- 
recție ne-a vorbit și prof. Ion 
vuicaneanu, directorul Școlii spor
tive Brâșovia, in cadrul căreia 
își desfășoară activitatea 40 de 
tineri, sub îndrumarea profeso
rului de educație fizică Iosif 
Gherman, adăugind că se simte 
și lipsa unor materiale sportive 
cu care ar dori să utileze sala 
do pregătire pe care o are (saci 
de antrenament, porți pentru 
ring etc.) Concluzia care se des
prinde este clară : pugiliștiiOf 
brașoveni trebuie să 11 se asigure 
și condiții pentru desfășurarea 
întrecerilor pentru care se pre
gătesc. Ar exista posibilitatea 11- 
tilizării sălii Armatei (cu o capa
citate de peste 1 200 de specta
tori), care — prin bună înțelege
re cu conducerea asociației, deo
sebit de amabilă atunci cînd este 
solicitată — să fie pusă la dis
poziția boxului măcar o dată pe 
Tună. Același lucru se poate face 
și cu sala Tractorul, pe care pre
ședintele clubului, Vasile Rista- 
ehe, ne-a asigurat că o poate 
pune la dișDOzițîa celor . care o 
solicită, însă în mod planificat, 
din timp. Vn cuvlnt hotărîtor 
în această direcție îl poate avea 
C.J.E.F.S. Brașov, care va trebui 
să sprijine cu mai multă tărie 
și rezolvarea acestei carențe d»n 
activitatea pugilîsticft brașovean*. 
In urmă cu cîtva timp existau 
neajunsuri serioase în privința 
muncii unor cadre de antrenori 
și Instructori brașoveni. Pe par
curs. activitatea acestora s-a îm
bunătățit simțitor. Intre secțiile 
de box din Brașov există acum 
maî multă înțelegere. Asigurarea 
desfășurării unei activități conti
nue prin organizarea judicioasă 
a. reuniunilor cu public va duce 
Implicit și Ia confirmarea unor 
valori de care orașul nostru nu 
duce lispă. Nu de altceva, dar 
din toa mă este nosibll ca mu
nicipiul Brașov să participe în 
campionatul țării si cu o a doua 
eehină în afară de Dinamo. nrH 
înjgh ebarea secției de seniori Ia 
clubul Tractorul, de care se ocu
pă acum antrenorul Gh. Tnfan. 
Aceasta, într-adevăr, va aduce 
un reviriment în activitatea boxu
lui pe meleagurile de la noalele 
Tîmoeî, care cere să iasă mai 
mult... în ring.

Carol GRUIA,
coresp. principal

la Cluj nu mai boxează
nimeni...

De cînd boxerii clujeni 
s-au întors de la finalele cam
pionatelor naționale desfășu
rate la București, nu s-au

PIATRA NEAMȚ, 24 (prin 
telefon). în sala sporturilor 
din localitate au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul „Cupei 
semicentenarului", la care 
au luat parte cinci echipe 
feminine de volei din prima 
categorie a țării. în ultimele 
partide, echipele învingătoa
re au reușit să obțină victo
ria în numai trei seturi. Me
dicina a întrecut pe Ceah
lăul după un joc foarte bun, 
cu faze prelungite. în urma 
acestei victorii Medicina 
ocupat locul al treilea 
clasament, fiind urmată 

DE SENIORI DE ACUM ClȚIVA ANI
TUȘNAD, 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru), tn ziua 
a doua a finalelor campiona
telor naționale de patinaj vi
teză se cuvine să subliniem 
comportarea alergătorului La
dislau Foct-Fodor. care a par
curs 1 000 m (copii I) in 1 :46,0. 
timp ce reprezintă cea rpai 
bună performantă pe această 
distantă (v.r. 1 :48.1), stabilind 
un nou record și la biatlon —■ 
104.600 p. (v.r. 105,500 p). S-au 
mai remarcat Roxana Salade 
(autoare a unui rezultat care

produs In fața publicului clu
jean declt o singură dată (și 
atunci numai parțial), în gala 
organizată de Voința și in 
care echipa gazdă a avut 
drept partener omonima ei 
din Satu Mare.

Și nici nu șe vor produce
— după cum anunță progra
mul de iarnă al boxerilor clu
jeni, in cadrul căruia n-am 
găsit inclusă nici o astfel de 
gală — pină în a doua jumă
tate a lunii martie, cînd vor 
începe etapele județene ale 
campionatului național indi
vidual.

Se aștepta, însă, ca clubu
rile C.S.M., Voința și A. S. 
Armata Cluj să ia inițiativa 
organizării unei serii de în
tîlniri scoțind, astfel, senio
rii din hibernare și oferind 
un răspuns pozitiv întrebări
lor repetate ale amatorilor 
sportului cu mănuși: nu mai 
vedem nimic ? Nu mai bo
xează nimeni ?

Dar așteptările s-au prelun
git și, pare-se, se vor mai 
prelungi, ele fiind acum ali
mentate de o problemă admi
nistrativă care îi îngrijorează 
și-i preocupă deosebit pe teh
nicieni și pe sportivi. Proble
ma spațiului de lucru, care 
începe să se restrîngă vizibil 
fiindcă direcțiunile școlilor
— în sălile cărora lucrau o 
parte din boxeri — au în
ceput să le îngrădească acce
sul, sau chiar :ă li-l inter- 
r’ea. Este cazul secției Voin
ța, căreia Școala generală tir. 
3 i-a închis porțile lăsînd-o 
în afara oricărei posibilități 
de lucru. în Ceea ce îi pri
vește pe juniori, aceștia au 
fost (și 
Astfel, 
Dej și 
întîlnit 
cute 
pentru „Cupa 30 Decembrie", 
reuniuni asistate și aplauda
te de un public numeros. Tot 
ei vor declanșa, peste o săp- 
tămină, suita celor trei etape 
în care a fost împărțită o 
altă mare competiție pugilis- 
tică adresată lor: „Cupa 16 
Februarie".

sînt) ceva mai activi.
70 de cădeți din Cluj, 
Cimpia tt'urzii s-au 

în cursul lunii tre- 
în două gale contând

Nușo DEMIAN

O vizită la cele două săli dă 
box ale cluburilor Otelul și Du
nărea, ne-a oferit prilejul să con
statăm o febrilă activitate pre- 
competltlonală. Tn sala clubului 
Otelul maestrul Petre Mihai, îm
preună cu statul său maior, for
mat din N. Dobre șl Paul Pavel, 
lucrau cu cei 60 de boxeri al 
secției. Transpirația abundentă a 
sportivilor trăda intensitatea an
trenamentului. După clteva zile 
de vacantă, sportivii secției și-au 
reluat antrenamentele, plinind 
accent deosebit pe pregătirea fi
zică specifică și tehnică. în sală 
l-am văzut la lucru pe Amfiză- 
roaie, Cojocaru șl Bucur. care 
și-au manifestat dorința să acti
veze sub culorile clubului Otelul.

Pe tinerii boxeri de la clubul 
Dunărea l-am găsit făcînd cro3 
pe străzile din jurul sălii, Antre
norul Constantin Jelesneaff'Și in
structorul Dânil* Șerban au tn 
secție 40 de tineri, dar tn ziua 
vizitei noastre erau prezent! doar 
j.t sportivi. Antrenamentele se 
desfășoară- dimineața și după-a- 
miaza. Pianul do pregătire este 
împărțit în două etape : pregă
titoare (cu accent ne îmbunătă
țirea pregătirii firide generale si 
specifice) și precompetltions’ă. 
In care sînt .prevăzute două în-

TURNEUL DE LA PIATRA NEAMȚ
Ceahlăul. Studentele de Ia
I.E.F.S.,  care nu mai puteau 
pierde locul I, au jucat mult 
prea decontractate în partida 
cu C.P.B., cedînd-o clar. In- 
frîngerea voleibalistelor de 
la I.E.F.S. se datorează și 
faptului că între jucătoare
le selecționate în iotul națio
nal și celelalte coechipiere a 
existat un ‘ 
gătire.

Turneul, 
parcursul a 
deosebit de 
pele participante aflate în 
perioada de pregătire a re
turului.

desfășurat pe 
patru zile, a fost 
util pentru echi-

depășește recordul Ia 1 500 m
— categoria 15—16 ani — cu 
3 sec.). Ștefan Simon, Eugen 
Imecs. Anca și Adrian VirLâ- 
nescu. Ladislau Sandor. Gabrie
la Kelemen. Victor Ciolacu și 
Carmen Dragoman.

Iată cîștigătorii din reuniu
nea finală a juniorilor mici si 
copiilor : juniori II. 1 500 m
— fete : Sanda Erum (Metalur
gica Sibiu) 3 :04.5 ; 3 000 m — 
băieți : Victor Ciolacu (Meta
lurgica Sibiu) 5 : 26,8 : eonii I.
1 000 m — fete : Anca Virbă- 
nescu (Metalurgica Sibiu)
2 :03,1 : 1 000 m — băieți : La
dislau Foct-Fodor (Mureșul Tg. 
Mureș) 1 :46,0 ; copii II. 300 m
— fete : Carmen Dragoman 
(Metalurgica Sibiu) 35,5 ; 300 m
— băieți : Mihail Marian (Di
namo Brașov) 34.1.

învingătorii în clasamentele 
generale : juniori II — Ga
briela Kelemen (Dinamo Bra
șov) 181,483 p și Zoltan Sandor 
(Dinamo Brașov) 157,149 p : co
pii I : Ladislau Foct-Fodor 
146,600 p și Anca Virbănescu 
120,950 p ; copii II — Car
men Dragoman 50,00 p și Mi
hail Marian 48,300 p.

Folosindu-se timpul prielnic, 
duminică s-au desfășurat șl 
două probe din programul Ju
niorilor mari. Oare urmau să 
aibă loc luni. Rezultate : ju
nioare I — 500 m : 1. Roxana 
Saiade (C.S.M. Cluj) 55,0. 2. 
Eva Foct-Fcdor (Mureșul Tg. 
Mureș) 56.3. 3 Katalin Bernad 
(Mureșul Tg. Mureș) 57,7. 1 500 
m ■ 1. Roxana Salade 2 :59,4,
2. Eva Foct-Fodor 3 :02,0. 3. 
Katalin Bernad 3 :06.1 ; juni
ori I — 500 m : 1. Eugen Imecs 
(Agronomia Cluj) 47,4. 2. Geza 
BaLIo (Dinamo Brașov) 48.1, 3. 
Stefan Simon (C.S.M. Cluj) 
48,3. 3 000 m : 1, Stefan Simon 
5:24.1.' 2. Eugen Imecs 5:26,0.
3. Petre Ghibu (Constructorul 
București) 5 :32.8.

luni intră în concurs seniorii
Troian IOANIȚESCU

,i

Soluția înf Unirilor bilaterale
Clubul sportiv Nicolir.a ara 

cea mai puternică secție de 
box din județul Iași. Vizitînd 
locurile de antrenament, atit 
la club cit și în sala închiria
tă la C.S.M.. constati că acti
vitatea se desfășoară în ritm 
susținut, sub conducerea an
trenorilor Iosif Mattes, Nico- 
lae Florescu și Leonida Ghe
orghiu. Pregătirile se desfă
șoară zilnic și găsești pe lin
gă sportivi mai puțin cunos- 
cuți și nume care și-au con
firmat valoarea, ca Ion Nico 
Iau. Constantin Agrigoroaie, 
Gheorghe Racoviță, Adrian 
Ceaikovschi, Constantin Me- 
lifite, Florin Costinescu. Din 
păcate, cel mai talentat pu
gilist local, Gheorghe Călin, 
finalist la ultimul campionat 
național, a fost nevoit să fa
că o pauză în activitatea de 
antrenor și de sportiv, 
— după cum se știe — 
rat.

Organizarea de gale 
mai dificilă, deoarece - 
afară de Bacău 
centre din Moldova nu pot 
asigura o reciprocitate de 
întîlniri. iar sportivii lor au 
o valoare destui de scăzută 
față de aceea a ieșenilor. Sec-

fiind 
ope-

este
• în 

celelalte

. DIACONESCU 
coresp. principal

O amintire plăcută din turneul^ la Reggio Emilia: boxerii 
clubului Nicotină Iași i Florin 

goroaie. Radu Ilie,

Amăzăroaie și Cojocaru la Galati ?

c

tilniri amicale eu c.S.M. Brăila.
Tot in sala clubului Dunărea 

l-am găsit Ia antrenament pe cei 
23 de boxeri de la Școala spor
tivă nr. 2. de care se ocupă cu 
mult* pasiune fostul pugilist gă- 
lătean Nlcu Popa.

în urma raidului întreprins, cit 
șl din cele cunoscute de noi, ne 
Vedem obligați s* scoatem în 
evidență o veche lacună a boxu
lui gălățean : numărul redus al

oncluziile acestui sumar
mod special, înhucît adevărurile sînt evidente. în săli
le de box de pe teritoriul țări* noastre se muncește, 
mai mult sau mai puțin sîrguincios, antrenorii se stră
duiesc să crească noi generații de iubitori ai acestui 
dur sport să-i păstreze în iurul ringurilor. Remarcabil 

rămîne însă faptul că pe lîngă acesle eforturi, ceea ce lipsește 
în proporție covîrșitoare este spiritul de organizare, grija pentru 
crearea acele* ambianțe care ține în jurul boxului masa de 
simpatizant!, care — prin gale dese, interesante, pasionante, 
pline de dorul întrecerii — să întrețină nu numai forma spor
tivă (disponibilitatea de luptă), ci și focul pasiunii la masa 
pidcficanților.

Reflecții după marele derby

DE CE A CISTIGAT DINAMO,
DE CE A PIERDUT STEAUA?

Ora tirzie la care 
cheiat, sîmbătă rr>zar»>111 rf r» ri r»r»T*

strict descriptivă. 
, însă, merită mai 
făcînd parte din ca

ncel ora

Ora tirzie la care s-a în
cheiat, sîmbătă seara, 
meciul de hochei DI

NAMO — STEAUA nu ne-a 
îngăduit decît o cronică tele
grafică, 
Partida, 
mult, i 
tegoria acelora care dețin 
toate atributele pentru a ră- 
mîne memorabile.

A fost, în primul rînd, un 
joc de hochei în adevăratul' 
sens al cuvîntului, și cînd 
spunem aceasta nu ne gîndim 
numai la partea estetică a a- 
cestui sport admirabil, dar 
și la fața lui aspră, dură, 
fără de care cealaltă n-ar a- 
vea, probabil, farmec.

Jocul Dinamo — Steaua 
trebuie socotit, înainte de 
toate, o luptă. Și chiar dacă 
pe alocuri ea a căpătat un ca
racter acerb, aceasta nu a 
scăzut cu nimic frumusețea 
bărbătească a întîlnirii.

O primă întrebare care s-ar 
putea pune (și care, de altfel, 
s-a și pus) ar fi dacă VICTO
RIA ECHIPEI DINAMD 
ESTE O SURPRIZA?

Răspunsul va fi, oarecum, 
echivoc. Prin prisma evoluții
lor anterioare ale celor două 

o normă

box de la 
Iași este

asocia- 
relativ

ția și-a prevăzut și perfectat, 
totuși, întîlniri tur-retur cu 
Voința Brăila (23 ianuarie și 
6 februarie), cu Olimpia Bucu
rești (13 februarie și 6 mar
tie). în curs de definitivare 
mai sînt întrecerile cu Oțelul 
Galați și Portul Constanța, 
în luna iunie, pugiliștii ie
șeni vor primi vizita boxeri
lor italieni de la Reggio E- 
milia.

O doleanță acută: angaja
rea unui antrenor care

, activeze cu 
gă.

Secția de 
ția Voința 
tînără, ca de altfel și membrii 
ei. Numără doar 6 luni de 
viață și se dezvolta sub în
drumarea antrenorului vo
luntar C. Vasiliu. care este 
animat de dorința de afirma
re, dar care nu beneficiază 
de condiții nici măcar apro
piate celor de la Nicolina. 
Antrenamentele au loc — cu 
toate acestea — zilnic, însă 
sala Voința este foarte frigu
roasă și inadecvată ^pentru o 
pregătire temeinică.

să'
întrea-

Costinescu, Constantin Agri
și Gheorghe Călin

Ieftinirilor amicale sau al celor 
„de casă", cu programarea a 
două-trei capete de afiș. De ase
menea, nu este lipsită de impor
tantă constatarea făcută de an
trenorul Petre Mihai privind or
ganizarea unor întîlniri cu 
versari " 
numai 
victorii

ad- 
foarte slabi, perfectate 
de dragul obținerii unor 
Iluzorii.

T.
coresp.

raid nu se cer

SIRIOPOL, 
principal

subliniate în

prisma jjo- 
alaltăieri, 

cîștigat 
poate 
arată

au 
îi

o

CE A

formații, DA, prin 
cului desfășurat 
NU ! Dinamoviștii 
pe deplin meritat 
chiar mai ușor decît 
scorul.

O a doua întrebare 
DETERMINAT SUCCESUL ?

Belphegor n-ar fi rezistat 
tentației să facă o speculație, 
și ar fi spus: „faptul că 
înainte de meci nimeni nu 
dădea nici doi bani pe șan
sa lui Dinamo; noi sîntem 
învățați să învingem cînd nu 
sîntem favoriți...*'

în cazul la care ne referim, 
nu este tocmai așa. într-ade- 
văr, pronosticurile indicau 
cam 90 de procente în favoa
rea Stelei. Dar ele omiteau un 
amănunt (pe care îl sublima
sem în scurta noastră avan
cronică a derbyului) și anu
me acela eă hocheiștîi de la 
Dinamo 
pacități 
oară în 
ceea ce 
de luptă.

înainte de meci, Mișu Fla- 
maropol a procedat foarte co
rect cu băieții. săi și le-a 
spus:

„în ansamblu, Steaua este 
— ia această oră (și a apă
sat voit pe cuvintele „Ia a- 
ceastă oră") — mai puternică 
decît noî. Dar voi puteți să 
fiți 60 de minute maî buni 
decît ei". Și le-a arătat pe o 
tablă neagră 10 indicații tac
tice (scrise cu litere de tipar), 
rugîndu-î pe jucători nu nu
mai să le citească, dar să 
caute să Ie și aplice. Metoda 
pedagogică folosită ni se pare 
interesantă.

Extinzînd Ideea, vom subli
nia că Dinamo a învins 
STRICT TACTIC, printr-o i- 
reproșabilă organizare a jo
cului, fiindcă și-a cunoscut 
mai bine slăbiciunile, decît 
Steaua punctele el forte.

Lipsit de apOrtul lui Vio
rea Sgîncă (care a făcut, în 
ultimul moment, o criză du
reroasă de coloană, fiind sus
pect de o discopatie), antre
norul l-a trecut ca fundaș pe 
Iulian Florescu, care s-a a- 
chitat strălucit de misiunea 
grea ce i-a fost încredințată. 
(Ne gîndim ca acest jucător

dispun de mari ca
de mobilizare interî- 
momentele decisive, 

le ridică potențialul

CUPA U.A.S.R. PE CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI
telefon) 

pîrtiei
PREDEAL, 24 (prin 

Pe prima parte a 
Clăbucetul Taurului din Pre
deal a avut loc concursul de 
schi dotat cu „Cupa U.A.S.R." 
pe centrul universitar Bucu
rești. Condițiile extrem de 
dificile ale parcursului (ghea
tă, teren înclinat) au triat 
sever pe concurențfi care 
s-au încumetat să ia startul. 
Tn aceste condiții cîștigătorîi 
merită cu atît mai mult să 
fie subliniați. Primele locuri 
la băieți au fost ocupate în 
ordine de : loan Grecu 

Un frumos succes al sucevenilor

(Urmare din pag. 1)

mai bun timp 
km, și în pro- 
în care a în- 
senioare. Este

a realizat cel 
la proba de 3 
ba de ștafetă 
trecut și pe 
de apreciat organizarea foar
te bună a întrecerilor urmă
rite de un mare număr de 
spectatori. Rezultatele tehni
ce sînt următoarele : FOND : 
3 km junioare s 1—2. Elena 
Papuc (Suceava) și Marcela 
Bădescu (Brașov) 11,40 ; 3. 
Maria Peteu (Brașov) 12.03 ;
3 km senioare : 1. Elena Le- 
hacj (Suceava) 12,02 ; 2. Ste
la Pisică (Suceava) 12,13 ; 3, 
Maria Ingling (Hunedoara) 
12,52 ; 5 km juniori ; 1. Iuliu 
Pașa (Suceava) 15,33 ; 2. Ște
fan Urs (Brașov) 16,23; 3. 
Gh. Cioacă (Brașov) 16,29 ; 
5 km seniori : 1—2, Gh. Ca
pric! și Gh. Macovei (Sucea
va) 15,59; 3. Cornel Crăciun 
(Brașov) 16,29 ; ștafetă 3x3 
km fete : 1. Suceava (Lehaci, 
Pisică. Papuc) 45,22 ; 2. Hu
nedoara 24,50 ; 3. Brașov 46,10; 
ștafetă 4x5 km băieți : 1.
Brașov (Gîrbacea, Cioacă, 
Urs, Crăciun) 1 h 15:33; 2. 
Suceava 1 h 18:25; 3. Praho
va 1 h 22:22. CLASAMENT 
FINAL FOND: 1. Jud. Su
ceava 30 p (ciștigătorul Cu
pei Unirii), 2. Jud. Brașov 
44 p, 3. Jud. Hunedoara 69 
p, 4. Județul Prahova 92 p, 

Superioritate numerică 
a atacanților de la 
Dinamo la Poarta Ste
lei. în meciul de 

sîmbătă

i■

Foto: N. DRAGOS

merită cu prisosință un loc 
in echipa reprezentativă, iat> 
apropiatul turneu internațio
nal ar fi un bun prilej de a-i 
verifica potențialul).

în jocul foarte greu pe 
care l-au susținut, dinamoviș- 
tii au beneficiat de ,,ziua sen
zațională" a portarului Du
mitra?. aflat sîmbătă într-o 
zodie de mare inspirație. In
tervențiile Iui salutare au re
zolvat toate momentele psiho
logice care se ivesc, inevita
bil, pe parcursul unei întîl
niri sportive. La același capi
tol al evidențierilor trebuie 
trecuți Pană (un om de fier!) 
și Tureanu (care a muncit 
enorm). Ultimul are, din pă
cate, serioase carențe de dis
ciplină, este prea infatuat și 
obraznic pentru cei (numai) 
17 ani ai săi, fiind trimis de
seori pe banca pedepsiților.

în ansamblu, Dinamo a fă
cut un meci mare, apărfn- 
du-și șansa cu o dăruire dem
nă de toată lauda.

DE CE A PIERDUT STEA
UA ? Probabil pentru că era 
prea sigură că va cîștiga...

în jocurile anterioare, cam
pionii n-au întîmpinat rezis
tență, au zburdat, le-a reușii 
tot ce au încercat, bineînțeles 
din cauza replicii palide a 
adversarilor. întîlnind un 
partener care nu era resem
nat ci, dimpotrivă, ambițio
nat la maximum, care i-a 
scos din ritm și, în plus, le-a 
și marcat mal mult de o trei
me din golurile primite în 13 
jocuri (!), liderii s-au pome
nit în fața unui element cu 
totul nou. Steaua s-a compor
tat în această partidă-derby 
sub media valorii sale obiș
nuite. E drept, Gheorghiu 
ne-a îneîntat cu incursiunile 
sale spectaculoase, Kalamar 
cu tehnica lui rafinată și sa
vantă, iar Varga, prin clasa 
lui „canadiană", nu poate 
juca niciodată rău. Dar nu
mai atît n-a fost de ajuns 
pentru a învinge o echipă 
care a ținut eu tot dinadin
sul să fie menținute în con
tinuare atenția și interesul 
față de campionat.

Și pentru asta Dinamo me
rită elogiile noastre.

Valeriu CHIOSE

(A.S.E.), Alexe Florian (Uni
versitatea) și Alex. Stăncules- 
cu (Politehnica), iar la fete 
de Silvia Pop (Institutul de 
arte plastice), Domnica Con- 
stantlnescu (Universitatea) și 
Mihaela Gornea (Universita
tea).

La întreceri au luat parte 
23 de studenți și 14 studente, 
mult mai numeroși fiind cei 
veniți la Predeal cu intenția 
de a concura, dar care an re
nunțat în fața condițiilor 
grele.

R. TIMOFTE

(Suceava) 
Șindilaru

5. Jud. Caraș-Severin 126 p,
6, Jud. Maramureș 129 p ; 7, 
Jud Dîmbovița 156 p, 8. Jud. 
Harghita 164 p. PROBE AL
PINE : junioare (30 porți) :
1. Toana Bîrsan (Brașov) 84,2;
2. Virgilia Coman (Huned.), 
80,5 ; 3. Carmen Enache (Pra
hova) 90,2; senioare (30 
porți) ; 1. Cristina Domnie 
(Bv.) 35,3, 2. Elena Boiari
nov (Sv.) 89,8; 3, Datmar 
Miller (Huned.) 91,7 ; juni
ori (40 porți) ; 1. Vasile Pan- 
ciu (Bv.) 111.3; 2. Marin 
Belei (Caraș Severin) 118,7 ;
3. Constantin Buga (Sucea
va) 119,4 ; seniori (40 porți) :
1. Ladislau Pal 
106.0 ; 2. Ștefan 
(Suceava) 106,9; 3. Dumitru 
Apostol (Brașov) 112,3 CLA
SAMENT GENERAL PROBE 
ALPINE ; 1. Jud. Suceava 34 
p (ciștigăloru! Cupei Unirea);
2. Jud. Brașov 48 p ; 3. Jud. 
Hunedoara 53 p ; 4—5. Jud. 
Maramureș șj Caraș-Severin 
70 p ; 6. Jud. Prahova 83 p.

F.R.S.B. a oferit echipelor 
clasate pe primul Ioc la 
fond șl alpine cupe, iar Com
binatul de prelucrarea lem
nului din Reghin și Consi
liul General al U.G.S.R. au 
oferit primilor trei clasați, 
pe probe, și celor care s-au 
remarcat în mod deosebit, 
premii constînd în schiuri 
românești și alte materiale 
sportive.



— Baschet -

(Urmare din pag. 1)

două echipe au aruncat în 
luptă toate forțele pentru 
obținerea deciziei. Dar, în 
timp ce Cr. Popescu și coe
chipierii săi (care merită fe
licitări in corpore pentru jo
cul lor excelent) au acționat 
cu maturitate, gîndind acțiu
nile ofensive, studenții s-au 
năpustit orbește spre coșul 
advers, încercînd lucruri 
prea dificile (concretizări 
după două-trei pase) pentru 
posibilitățile lor tehnice. In 
cele din urmă a triumfat 
rațiunea, scorul de 88—72 
reprezentînd doar în parte 
neta superioritate a baschet- 
baliștilor de la Rapid, în 
repriza a doua. Foarte bun 
arbitrajul prestat de G. 
Dutka și Em. Niculescu.

Demian (37 p.) a ținut In șah 
« Steaua timp de 35 de minute!

Deși a pornit în acest 
meci fără cel mai bun jucă
tor (Riihring) și, în ansam
blu, avea șanse minime în 
fața Stelei, „U“ Cluj a fost 
Ia un pas de a realiza o ve
ritabilă surpriză în contex
tul forțelor ce se depuneau 
în teren.

Pe tabela de marcaj, 14— 
10 (min. 6), 22—12 (min. 10), 
28—18 (min. 12) și 34—20 
(min. 14) pentru „U", ca ur
mare a excepționalelor reu
șite ale lui Demian (20 p în 
această perioadă). In minu
tele care au urmat, bucureș- 
tenii, în postura alergătoru
lui de cursă lungă, au în
cercat variate posibilități de 
a reveni. Demian și coechi
pierii săi (mai puțin Zdren- 
ghea care nu s-a văzut în 
această partidă) i-au ținut 
însă ia distanță cu o lăuda
bilă dezinvoltură : 56—46 
(min. 25), 62—56 (min. 29) și 
70—69 (min. 35). Dar, în 
cele din urmă „U“ (care a 
contat practic doar de patru 
jucători) a ajuns în final la 
capătul puterilor, Moraru, 
Ronay, Kun și Demian fiind 
nevoiți să accepte cu frun
tea sus o înfrîngere onora
bilă. Steaua a dominat net, 
în final, cîștigînd cu 82—76 
(38—46).

Bravo Novac !
Și iată-i pe dinamoviștii 

bucureșteni cîștigînd la lup
tă i 65—58 (28—33) întîlnirea 
cu Politehnica București, 
succes care le readuce un 
avans solid, de 4 puncte, în 
fruntea clasamentului.

întrecerea, fără să se ridi
ce la un nivel tehnic înalt, 
a plăcut prin cîteva perioade 
de baschet electrizant, rezul
tat din angajamentul fizic to
tal al tuturor jucătorilor din 
teren. Dispunînd de cel mai 
înalt trio (Georgescu, Popa, 
.Troacă) pe care-1 poate ali
nia o echipă divizionară, 
Poli a dominat prima repri
ză (8—4, 21—18, 25—22 și
33—28). Iar dacă Dinamo nu 
ar fi beneficiat de serviciile 
iui Novac, scorul favorabil 
studenților ar fi luat pro
porții. Dar primul pivot al 
campioanei a făcut dumini
că o partidă remarcabilă, a 
recuperat mult, a pasat cu 
precizie, trăgînd după el, 
practic, întreaga echipă care 
era descumpănită de inefic 
cita tea aruncărilor de la se- 
midistanță. La reluare, Albu 
(mai ales) și Diaconescu 
și-an reglat mai bine tirul, 
iar Chivuiescu și Cernea 
s-au integrat în efortul co
lectiv, astfel că Dinamo a 
restabilit echilibrul în min. 
25:40—39. Din acest moment, 
campionii nu au mai cedat 
conducerea, impunîndu-și su
perioritatea tehnică și tacti
că, în ciuda dîrzei rezistente 
opusă de Politehnica. Mo
mentul desprinderii dinamo- 
viștiior coincide cu elimina
rea din joc a lui Pîrșu. Faul
tat de Cernea, el a găsit de 
cuviință să-și facă singur
dreptate, pălmuindu-și ad
versarul întins la pămînt,
motiv pentru care a fost tri
mis definitiv pe tușă să re
flecteze la atitudinea sa ne
sportivă. A arbitrat autoritar 
cuplul G. Dutka — A. Ata- 
nasescu.

Rezultate
Dinamo—Politehnica Bucu

rești 65—58 (28—33), Poli
tehnica Galați—I.E.F.S. 67— 
65 (33—34), Rapid— I.C.H.F. 
82—88 (44—39), Universitatea 
Timișoara—Politehnica Cluj 
62—59 (20—31), Steaua—Uni
versitatea Cluj 82—76 (38— 
46), Politehnica Brașov—Fa
rul Constanta 57—59(29—28).

Clasament
1. Dinamo 42 p, 2. Steaua 

38 p, 3. „U“ Tmș. 37 p, 4. Poli 
Buc. 36 p, 5. Rapid 35 p, 6. 
ICHF 34 p, 7. „U“ Cluj 33 
p, 8. Poli Gl. 32 p, 9. IEFS 
30 p, 10. Poli Cluj 26 p, 11. ’ 
Poli Bv. 25 p, 12. Farul 25 p.

Luni se dispută meciul 
restanță Politehnica Galați— 
Politehnica București.

MECIURI AMICALE
TROTUȘUL ORAȘUL GH- 

GHEORGHIU-DEJ — 
SPORT CLUB BACĂU 

1—4 (1—0)

5—1 (3—0). Au marcat i Trăz- 
nea (min. 32, 44), Hajnal (min. 
53, 67) și Bbloni (min. 21). 
respectiv Chim (min. 49 din 
I I m)

C. ALBU — coresp.

V

Pe un timp excelent și în 
prezența a peste 1 000 de spec
tatori, Trotușul (div. C, seria 
II) și Sport club Bacău — 
deși la primul lor meci de 
verificare în actualul sezon 
— au oferit chimiștilor de pe 
Valea Trotușului un joc bun, 
în viteză, cu faze de poartă 
palpitante. Repriza întîi a 
purtat, în general, amprenta

C.F.R. PAȘCANI -
CHIMIA SUCEAVA

1—1 (0—1)
Duminică, la Pașcani, 

două echipe au susținut 
joc de verificare. Jocul a 
util, scoțînd în evidență buna 
pregătire fizică a tuturor ju
cătorilor. Au marcat : Bru-

eele 
un 

fost

Hotărît lucru, Steaua, e- 
chipă atît de criticată — și 
pe drept cuvînt — pentru 
contraperformanțele ei din 
sezonul trecut — anunță re
vanșa. I-am văzut pe băieții 
lui Covaci și Constantin, 
săptămîna trecută, pregătin- 
dU-și, cu sîrg, returul : dimi
neața descindeau, zilnic, la 
Poiana Brașov pentru cro
suri de mii de metri, după- 
amiază rămîneau în orașui 
de la poalele Tîmpej (unde 
stabiliseră cartierul lor gene
ral) penjru lucru, de migală, 
la sală.

Ml

egalității. în partea a doua, 
băcăuanii au desfășurat jocul 
pe aripi, au creat numeroase 
faze de gol, fructificînd de 4 
ori prin Pană (min. 54 și 83), 
Rugiubei (min. 65) și Volmer 
(min. 87). Pentru formația 
gazdă a înscris Perianu (min. 
10)

Gh. GRUNZU, coresp.

kenthal (min. 24) pentru Chi
mia, Măpculescu (min. 54) 
pentru C.F.R. A arbitrat bine 
L. Ciobanu — Pașcani.

C. ENEA — coresp.

O primă mostră de cît au 
acumulat fotbaliștii formați
ei militare, într-o perioadă 
de aproximativ două săptă- 
mîni, la capitolul pregătire 
fizică am avut-o la Brașov,

AUTOMOBILUL FOC
ȘANI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 2—7 (0—1)
Partida, desfășurată la 

Focșani, a fost urmărită de 
2 500 spectatori.

în. prima repriză, garnitura 
de rezervă a Progresului a 
fast dominată de gazde, dar 
în mod steril. După pauză, 
titularii Progresului au avut 
.în față o formație obosită, cu 
un portar (Lazăr) total nein
spirat.

Au marcat; Alecu (mtn. 
7), Georgescu (52, 73 și 77), 
Năstase (81, 84 și 86) pentru 
Progresul, Ință (56) și Ren- 
țea (90) pentru gazde. în min. 
76, la o ciocnire involuntară. 
Tănăsescu (Progresul) și O- 
prișan (Automobilul) s-au ac
cidentat, primul dintre ei a- 
legîndu-se cu arcada spartă.

A arbitrat corect P. Enache 
— Focșani.

A. AXENTE — coresp.

DINAMO TINERET — 
DINAMO JUNIORI 

4—0 (1—0)
Ieri dimineață, pe o vreme 

splendidă, echipa cadețiloc 
din șoseaua Ștefan cel Mare 
a întîlnit formația de juniori 
a clubului dinamovist. în ciu
da terenului greu și alunecos, 
jocul a plăcut și s-a încheiat 
cu victoria „tineretului” la 
scorul de 4—0 (1—0), prin
punctele înscrise de Bataoliu, 
Lăbuș, Nuțu și Petre Victor. 
Au jucat formațiile : Dinamo 
(tineret): Andrei — Carami- 
hai, Petre Nicolae, Dobrăti. 
Răutu, Lăbuș (Tache), Nuțu, 
Mihalache, Batacliu, Petre 
Victor, Gungiu. Dinamo (ju
niori) : Mihalache — Ovide- 
nie (Stanciu), Banciu, Gașpar, 
Bogaciu, Szwolfer (Militaru), 
Costov, Roșu, Stoichiță, Libra, 
Dascălu. O frumoasă impre
sie ne-au lăsat Nuțu și Do- 
brău, de la cădeți, Mihalache. 
Bogaciu și Stoichiță, de 
juniori.

Aurel PĂPĂDIE

A. S. ARMATA TG. MU
REȘ — VIITORUL' TG.

MUREȘ 5—1 (3—0)

în cadrul programului 
jocurilor de pregătire, frun
tașa seriei I a diviziei secun
de, A.S. Armata, a întîlni t 
sîmbătă după-amiază forma
ția Viitorul din localitate — 
lider al campionatului jude
țean, de care a dispus cu

POLITEHNICA IAȘI

ACCRA, 24 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal Politehnica 
Iași a sosit la Accra în ve
derea unui turneu 
meciuri în care va 
cele mai puternice formații 
ghaneze. La sosire, fotbaliștii 
români au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai federa
ției de fotbal din Ghana și 
de numeroși sportivi lo
calnici.

de trei 
întîlni

i CORVINUL HUNEDOARA
ARE AMBIȚII MARII

După o minuțioasă vizită me
dicală, efectuată ds dr. P. Alic, 
jucătorii hunedoreni și-au reluat 
pregătirile sub conducerea celor 
doi antrenori, ștefan șl Tătaru.

Planul de antrenament preve
de 19—20 „ședințe" săptămlnaie. 
susținute de următorii fotbaliști : 
Socol, Gâceanu, Roman, Ceaușu, 
Mercea, Stan, Cioculcscu I. Cllo- 
teg, Nagy, Apostolide, Sleiner, 

Foca, Papadaghis, Hristos, Cio- 
culescu H, Păunescu, Pleian, 
Cergo, Ștefănescu, Preda.

Cit privește ambițiile hunedo- 
renllor, acestea nu sint mici : 
obiectivele celor doi antrenori 
vizează un loc fruntaș (chiar 
primul 1) in seria a Il-a a divi
ziei B șl calificarea în sferturi
le de finală ale Cupei.

Ion JURA—coresp.

O zi din viața intimă 
a unei echipe. Nimic senza
țional. Mai-mai că îți vine 
să crezi că seamănă ca două 
picături de apă cu celelalte. 
Oare 
luăm

chiar așa e ? Dar, s-o 
metodic.

Marian Popescu
nu are voie să bea apă!

la im-
„Hercu-

re aflăm 
complex ..

între munții im- 
se spune că jucă- 
F. C. Argeș sint 
găsim repede, tn

Ora 14. 
presionantul 
les“, situat 
păduriți. Ni 
tarii de la 
la masă. Ii .. . .
capul mesei, supraveghindu-l 
cu coada ochiului Pe toți — 
„Marian, bei prea multă apă" 
— stă antrenorul Ozon. 
pare plăcut surprins de 
dere.

„Băieții" mănîncă cu 
dar antrenorul argeșean 
mărește (numai pe 
ei. e adevărat) și 
mulțumit.

1 ă“ 
care 

reve-

poftă, 
urîi

unii din
pare nr-

Si aici eu— Trebue să fim 
băgare de seamă, ne spune el. 
Nu cumva la cîn- 
tar să-mi depă
șească greutatea |
prescrisă...

Profităm de tim- .
pul destinat, după 
masă, odihnei o- 
bligatorii, pentru 
a întreține o mică 
discuție cu antre
norul plteștean-

— Mai întîi, de 
ce ați venit la 
Băile Her colane ?

— Pentru că cunoșteam 
am mal fost cu Jiul aici — ce 
condiții excelente ni se pun 
la dispoziție pentru perioada 
de pregătire de baza. Altceva 
nici nu avem intenția să facem 
în etapa actuală, adică pină 
la 30 ianuarie.

* Deocamdată, tatonări, căutări 9 Vigu - mijlo
caș defensiv, Iordănescu in linia a doua, Dumitriu III- 
virf de atac * Angelo Niculescu : „Sătmăreanu 

nu este fundaș central"

cu puține zile în urmă, cînd, 
atît prima echipă cît și „tine
retul" au susținut — în pre
mieră — jocuri de verificare 
cu formațiile similare ale 
Steagului roșu: miercuri, „se
cunzii" se ținuseră scai de se
niorii lui V. Stănescu 
Proca, iar o zi mai 
„a întîia” evoluase 
pania „tineretului" 
zaros, terminînd cu 
Era un indiciu că 
rul de educație fizică Victor 
Dumitrescu (fostul atlet de 
performanță) și medicul Mu
gur Ghimpeleanu conlu
craseră bine în dozarea efor
tului, oferindu-le antrenori
lor Covaci și Constantin o 
bună bază de plecare și pen
tru „lucru specific".

și N. 
tîrzili 
com-
Mes-

în 
lui 

resurse, 
profeso

de regulă, fără om și, astfel, 
să acopere la nevoie.

ExerSÎnd. se pare. în pri
ma repriză o schemă pentru 
joc în deplasare, stellștii au 
acționat în această parte a 
meciului mai mult 'pozițio
nal, Ștefănescu și Iordănes- 
eu venind arareori în spriji
nul coechipierilor din linia 
întîi care — într-o formulă

nouă, și la prima ieșire — 
nu s-au putut descurca de 
unii singuri. In schimb, în 
repriza a doua (a fost, oare, 
repetată lecția pentru meciu
rile de acasă ?), prin parti
ciparea frecventă a mijloca
șilor la acțiunile de atac, po
tențialul ofensiv al 
a crescut. Ștefănescu 
plasat, deseori, pe 
drept (părăsit de 
care acum a trecut 
central stînga), Iordănescu a 
urcat și el din linia a doua 
pentru a încerca un-doi-uri 
cu Dumitriu III și Tătaru, în 
sfîrșit, Vigu și-a părăsit și 
el zona sa, avansînd curajos 
și obținînd două... bareT prin 
șuturi expediate de la apro
ximativ 20—25 metri.

echipei 
s-a de- 
flancuî 
Tătaru 

înaintaș

OPINIILE ANTRENORULUI REPREZENTATIVEI 
NAȚIONALE

CĂUTĂRI PENTRU O NOUĂ FORMULĂ DE FORMAȚIE...
Utilizîndu-i pe Suciu. Ciu

garin, Naom și Pantea 
miercuri, la tineret, a doua 
zi, joi, pentru echipa întîi 
antrenorii au recurs la ur
mătorul 11 : Coman-Crista- 
che, Sătmăreanu, Hălmăgea-

de-a face cu noutăți în toate 
liniile : în poartă a apărut 
Coman, în linia de fund Săt
măreanu este încercat din 
nou pe post de fundaș cen
tral, iar Sameș i-a luat lo
cul lui Vigu, trecut la mij-

Prezent la Brașov, unde a 
urmărit cîteva ședințe de 
pregătire ale Stelei, precum 
și cele două jocuri de veri
ficare, antrenorul 
noastre naționale, 
Niculescu. ne-a răspuns 
următoarele întrebări

• Atît cît ați putut obser- 
cum calificați pregătirile 

militari ?
și-a pregătit 
programul de 

perioada de iar- 
să aplice întoc-

echipei
Angelo 

la

va, 
fotbaliștilor

— Steaua 
foarte bine 
instruire în 
nă și caută 
mai țot ceea ce și-a planifi
cat. Șj sub aspectul volumu-

.■

Stellștii la programul de înviorare

■

C. VORONCOVSCHI — ANTRENOR
LA ELECTROPIHERE CRAIOVA
De ieri, divizionara B Elec- 

troputere Craiova are un nou 
antrenor în persoana Iui 
Constantin Voroncovschi, fos
tul „secund” al echipei C.F.R, 
Timișoara.

1

central a avertizat echipele 
să-i folo- . ■ ■ u...lor, indicîndu-le

sească pe posturile în care 
s-au specializat.

—• S-ar putea ca 
reanu să dea un randament 
maj bun ca fundaș central...

— Nu cred. El efectuează 
un marcaj, om la om, desiul 
de aproximativ, ceea i 
această zonă centrală, 
foarte periculos ; nu 
piciorul sting, „cară" 
gea. Steaua ar putea să re
zolve problema unuia din 
fundașii centrali cu Ciuga- 
rin sau cu Mirăută.

— Vigu, de asemenea./om 
de lot, încearcă și. ej,. un.,.ri°u 
roi...

— In această perioadă) a 
căutărilor, a tatonărilor, Ex
periențele sint de înțeles. 
Să vedem ce ne vor spune, 
însă, și celelalte jocuri cu

Sătmă-

ce. în 
este

i are... 
inin-

caracter de verificare. Lucru
valabil. de altfel, și pentru
Iordănescu și pentru Dumi-
triu III.

— Tn privința lui Iordă-
nescu șii Dumitriu, ee ; vă

nu, Sanieș-Ștefănescu, 
lordănescu-Tătaru II, 
triu III, Marcu.

După cum se vede,

.. .Șl PENTRU UN NOU

Vigu, 
Dumi-

avem

loc. Tot în linia mediană a 
evoluat și Iordănescu care a 
schimbat cu Dumitriu 
folosit vîrf de atac.

III,

întreaga primă repriză a 
„verificării" cu Steagul roșu 
(tineret-rezerve) s-a jucat 
după un 1—4—3—3, cu preo
cupări sporite (față de tre
cut)) în direcția încredințării 
unui jucător (lui Vigu) rolul 
de mijlocaș defensiv, un fel 
de libero în fața fundașilor 
centrali — în faza de apă
rare. Vigu a fost fidel rolu
lui său, a acoperit bine zona 
încredințată lui (luînd în 
primire pe unul din înainta
șii centrali ai formației «d-

«O

,:Se

După un antrenament ..tare", Olteanu fi Frățilă —bum. pri
eteni — mai au încă resurse să zimbească obiectivului 

fotografia

24 DE ORE CU TITUS OZON
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BĂIEȚII LUI7
— De altfel, dacă doriți, 

„statistica” e la zi, intervin# 
„secundul" Dima. In cele 5 zil-j 
de cînd am venit, am parcurs 
circa 39 km — care, adunați 
cu ce] 11 de la Pitești, fac 50 
— materializați în crosuri prin 
munți și văi. și. mai ales, în

pregătirea pentru trecerea tes
tului Cooper. i

— $1 ar mai fi un aspect 
al pregătirii : acela al întăririi 
disciplinei și al formării. întii 
de toate, a unei ECHIPE, ne 
spune Ozon.

MECANISM AL ECHIPEI
verse) dar, deși provine din- 
tr-un apărător, nu știe încă 
să deposedeze gen Dumitru 
(cînd acesta o face corect) 
sau Cadar. Va deprinde cu 
timpul acest important pro
cedeu ? Să sperăm... Acțio- 
nînd după mecanismul clasic 
într-urt asemenea sistem de
fensiv, Sătmăreanu a trebuit 
să-l supravegheze pe 
lalt vîrf de atac (cel 
sat), oferindu-i lui
geanu posibilitatea să joace,

celă-
avan-

Hălmă-

lui. și sub acela al intensi
tății, antrenamentele se di
ferențiază net față de ceea 
ce se efectua anul trecut in 
aceeași perioadă.

— Pe cine ați reținut, în
deosebi, după aceste prime 
verificări ?

— Pe Coman, Sameș, Mar- 
eu, Tătaru, de Ia echipa în
tîi, pe Ciugarin, Grigore, 
Ciutac și Georgescu de Ia ti
neret.

— După cum ați văzut, 
Steaua- încearcă, din nou, să 
facă din Sătmăreanu fundaș 
central. Ce părere aveți ?

— în cazul lui Sătmărea
nu, ca și în acela al lui Mo
canii, ambii componenți ai 
echipei naționale, colegiul

spune acest prim test ?
— Că Iordănescu este !,nai 

util în față, după părerea 
mea. Ar putea face un cu
plu foarte bun cu Tătaru. 
Dumitriu III este un mijlo
caș ofensiv care ar putea 
conlucra perfect cu înainta
șii centrali, venind din 
a doua.

— Și ca aripi ?
— Marcu și Aelenei, 

pre care nu s-a vorbit, 
am găsit cinci înaintași : 
Jenei, Tătaru, Iordănescu. 
Dumitriu III (ca mijlocaș, o- 
fensiv intercalat în atac), 
Mărcii. Dar, cum spuneam, 
să vădeni ce ne vor demons
tra următoarele teste. Deo
camdată, antrenorii nu fac 
decît să tatoneze, să caute...

linia

, <les- 
lată, 

: Ae-

G. NICOLAESCU

PREGĂTIRI FEBRILE

LA ȘTIINȚA PETROȘANI

Antrenamentul cronometrat
E ora 16,30. Ozon, cu crono

metru], in mină, profesorul 
'Dima la. capătul podului peste 
Cerna (locul, de întoarcere) și 
cei 23 de jucători. Se aleargă 
tare („prea tare, poate", aveu 
să remarce antrenorul federal 
C. Drăgușin, aflat lingă noi), 
repetările celoț 1000 de metri 
gituie răsuflarea, cele 45 de mi
nute ale antrenamentului trec 
greu.

— Murim, nea Titus, spune 
unul.

— Mai rău ca maratoniștii, 
o să-i batem pe toti la... fugă. 
zice altul.

— Tăceți. Dacă vorbiți, În
seamnă că mai aveți resursa 
vine replica.

Cele 4 „bucăți" se parcurg 
in 3'05. 3’10, 3’08 si ultima — 
„tare acum" — in 2'50. Pulsul 
urcă vertiginos pină la 100— 
180 pe minut Și revine, in 
scurtele pauze, doar la 00 de 
bătui. Campionul rezistenței 
(șl al... mîncării!) este Roșu, 
cel slab ca un tir, urmat, foar
te aproape, de Niculescii $i 
Pigulea.

Bobim, campionul, de pină 
acum, al... nepregătirii, alear
gă. și el. mai de voie, mai de 
nevoie. Dar, se pare. In special, 
de voie. De-ar fi intr-un ceas 
bun!

Lipsește doar Ivan II, care, 
operat de curînd la. ligamentele 
unui genunchi, a rămas la Pi
tești.

Ca premiu, Dima. împarte, 
cu generozitate, pentru fiecare, 
cite o portocală. „Cura de vita
mine” — ne spune el.

Urmează proba cîntarulul. 
Cei vizați, protestează (..Gtițâ" 
Tancu: „de unde să mai dau 
jos dom’ne că-s numai fi
bră..."). sau iau măsuri urgen
te : Radu mănîncă la masa de 
seară numai un măr, iar Da- 
brin — da Dobrin ! — renunță 
la Cea din dimineața următoa
re.

Așa că, cițlva joacă rummy, 
alfii se uită la televizor. Cei 
care sint. elevi. învață : Roșu 
la istorie. Jercan la români, 
iar Dobrescu îi tine lui Olteanu 
o lecție de „prononcation" in 
limba franceză...

La ora 22,30. toată lumea e 
in pat. A doua zi urmează 
alte două antrenamente. Som
nul, din cauza oboselii desigur, 
se lasă Insă așteptat....

Ozon mai are de dat vrtțo 
cîteva telefoane La farmacie 
— după glucoză pentru băieți. 
Im Pitești — pentru trimiterea 
ultimelor materiale si echipa
mente sportive și pentru con
tractarea unui meci, de antre
nament duminica viitoare etc....

— Cite ore consacrau fot
balului practic și... teoretic ? — 
it întrebăm ne Ozon.

— Un antrenor de azi, 
spune el. trebuie să știe ... 
facă de toate : să fie în același 
time medic-farmacist, statisti
cian. fiziolog și. mai ales, psi
holog. Așa că. 24 de ore nu 
ajung întotdeauna...

ii» 
să

Toți componenții lotului 
Științei Petroșani, echipă se- 
cundantă la șefia seriei a 
V-a, divizia C și-au reluat 
antrenamentele la apelul an
trenorului lor, prof. Gheorgne 
Irimie. Mulțumit de evoluția 
elevilor săi în prima parte 
a campionatului antrenorul 
Științei speră că data de 7 
martie va găsi echipa sa . în 
formă maximă, scontînd pe 
un randament superior și. re
zultate bune în deplasare 
(„Băieții mei sint conștiin
cioși, se dăruiesc fotbalului, 
nu pot să uite că acum doi 
ani s-au aflat la un pas de... 
calificare. în „barajul" de la 
Cluj. Nu așteaptă să li se 
ofere prilejul. Acum luptă 
pentru a și-l oferi singuri. Și 
nu-i vor mai da... cu piciorul. 
Dar, de ce să anticipăm, pină 
atunci, mai e mult... Dacă 
nu vor face nici un pas gre
șit, dacă vor dori cu ar
doare victoria finală, atunci 
s-ar putea să avem mari sa
tisfacții")

Lotul mai vechi al Știin
ței—Marinean, Berindei, Ro
taș, Ștefănescu, Zăvălaș, Tu
dor, Izvernari, Varhonic, Știr, 
Tismănaru, Bîtea, AleXan- 
dronl. Faur. Irimia, Rotita, 
Bălăneanu, Matei,. Marții, 
Ștefan, Făgăraș, Cigmăian ■.— 
i se vor alătura Grizea și 
Păunescu, de la Lupeni/

V. TEODORESCU, coresp.

O lecție de franceză
După masa de seară, fiecare 

face, ca să zicem așa. ce vrea. 
Bineînțeles. în limitele stabilite.

★
A doua zi. la 8. toată 

e în picioare. La 10,30 
iar goana — „pregătirea 
Olimpiadă" — zice 
vădit nemulțumit de mingilor.

Martori la pregătiri nu sint 
numai secularii munți care for
mează această căldare ce poar
tă numele Iul Hercule. $1 cele 
două rîurf înfrățite, Cerna, și 
Balareca. Grupurile de „mara- 
toniști" ce se intersectează — 
fac antrenament. în același 
timp, și Politehnica Timișoara. 
C.S.M. Reșița și Minerul Anina 
— sint urmărite de privirile 
curioase ale oamenilor veniți 
din toată tara la 
tratament.

lumea 
începe 
pentru 

Pigulea, 
lipsa

odihnă

.,Traian" 
București.

Ora 14. Rapidul 
zboară înapoi, spre 
Ne hotărîm. să punem pe hirtie 
tot ce am văzut.

Numai, să reușim...
Dumitru GRAUR

PRONOSPORT
AȘA ARATA o varianta 
CU 13 REZULTATE exacte, 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 4. ETAPA DIN 

IANUARIE

1. Florentina — Juventus
2. Foggia — Varese
3. Lazio — Internazlonale
4. Milan — Roma
5. Napoli — Catania
6. Sampdorla — Lanerossl
7. Torino — Bologna
8. Verona — Cagliari
9. Brescia — Catanzaro

10. Livorno — Bari
11. Mantova — Ternana
12. Novara — Cesena
13. Perugia — Ataianta

Fond de premii : 314 451
Plata premiilor va începe, în 

Capitală de la 29 ianuarie 
pină la 10 martie, In tară, de 
la 2 februarie pină la 10 mar
tie, inclusiv.
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■Â 
X
Z’ 
X
1
2
1
1

X2
1
2
X 

lei?

Tragerea excepțională Loio-26 ianuarie
atribuie în număr nelimitat

AUTOTURISME, EXCURSII IN UNGARIA, CEHOSLOVACIA, R. D. GERMANĂ Șl POLONIA cu 
autocarul (cca- 17 zile) ; EXCURSII ÎN AUSTRIA cu avionul (cca. 8 zile) Șl PREMII ÎN BANI

CU VARIANTELE DE 15 LEi PARTICIPAȚI LA TOATE EXTRAGERILE. REȚINEȚI ! MAI MULTE BILETE, MAI 
MULTE ȘANSE DE CIȘTIG. AZI, ULTIMA ZI, pentru procurarea bi Ielelor.



Tinerii noștri scrimerî neinvinși

ROMÂNIA - BULGARIA 106
LA FLORETA FETE
SI 115 LA SPADA

7
Floretistele și 

fost aceia care 
turneul international de scri
mă din sala Floreasca II. Ro
mâncele, forțînd ritmul. în ul
timele trei manșe, si-au ad
judecat victoria în fața tinere
lor Coretiste bulgare cu scorul 
de 10—6 (2—2. 5—3. 7—5). Me
ciul l-a inaugurat Bartoș. cu o 
înfringere la Dimitrova (2—4). 
Apoi. Draga a dispus net de 
Grozdanova. cu 4—1- In conti
nuare. Pricop a pierdut — sur
prinzător — la Nikolova cu 
1—4. dar Lazăr a egalat, după 
o dispută strînsă. întrecind-o 
pe Ismailova cu 4—3.

Din manșa a 2-a, floretistele 
noastre vor începe să se dis
tanțeze datorită mai ales celor 
trei asalturi cîștigate consecu
tiv : Bartoș — Grozdanova 
4—1. Pricop — Dimitrova 4—0 
și Draga — Ismailova 4—0. 
Lazăr va pierde. însă, și la 
Nikolova (2—4). astfel că scri- 
merele adverse vor reduce din 
handicap. In manșa a 3-a, 
Pricop și Bartoș măresc avan
tajul echipei României, cuce
rind victoria la Grozdanova 
(4—2) și respectiv Ismailova 
(4—3). dar Lazăr va ceda și în 
cel de-a treilea asalt, cu 3—4. 
la Dimitrova. Draga o va... 
imita (3—4 cu Nikolova). Și 
astfel scorul va fi de 7—5 pen
tru reprezentantele noastre. în 
ultma manșă. Pricop și Lazăr 
vor ii mai decise decît Is
mailova (4—1) și Grozdanova 
(4—2), nu însă și Bartoș. re
laxată prea devreme. în asal
tul cu Nikolova (3—4). Meciul

spadasinii au 
au încheiat

îl va încheia Draga, cu o vic
torie lejeră (4—1) la Dimitrova.

In celelalte meciuri : Româ
nia A — Riomânia B 10—®. 
București — Bulgaria 10—6, 
România A — București 11—5, 
România B — Bulgaria 14—2 
și România B — București 
11—5.

Deși au terminat victorioși 
cu 11—5. tinerii spadasini ro
mâni au avut o misiune destul 
de dificilă în fata formației 
bulgare. Două manșe s-au în
cheiat la egalitate (2—2 și 4—4) 
și abia din manșa a 3-a trăgă
torii noștri reușesc să se im
pună. Cărămidă va încheia 
această manșă cu o victorie 
muncită. la Delev (5—3) și cu 
scorul general de 8—4. în timp 
ce tot el va lupta, 
epuizare. în asaltul 
cu foarte incomodul 
Spadasinul român 
cu 6—5. stabilind și 
nai...

Tot la spadă : România A — 
România B 12—1, Bulgaria — 
București 8—8 (55—56), Româ
nia A — București 15—1. Ro
mânia B — Bulgaria 13—3 și 
România B — București 12—1.

în acest fel, bilanțul la echi
pe este același ca și la între
cerile individuale : 4—0 pentru 
România. O excelentă compor
tare a tinerilor noștri seri- 
meri înaintea turneului de la 
Magdeburg_ (R. D. Germană), 
ultma verificare în vederea 
C.M. de la Chicago...

pînă la 
al 16-lea, 
Genowski. 
va cîștiga 
scorul îi-

Spartachiada de iarnă a armatelor prietene

BIATLONUL Șl SĂRITURILE
DE LA TRAMBULINA MARE

DESCHID (in sfirșit) ÎNTRECERILE
spe-

nu

ZAKOPANE, 24 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
cial).

Hotărît lucru, natura 
este de loc darnică cu schi
orii participant’: la a IlI-a e- 
diție a Spartachiadei de iar
nă a armatelor prietene. Da
că în timpul zilei de sîm- 
bătă stratul de zăpadă mai 
ascundea pămîntul, noaptea 
a început un vînt puternic 
care, duminică dimineață, a 
pus pe toți cei prezenți la 
Zakopane în situația de a... 
admira peste tot covorul_ver- 
de al 
turtle 
duce 
și a 
pentru concurs au fost ză
dărnicite acum de vîntul in 
rafale, care a făcut ca di
rectorul întrecerii să hotă
rască amînarea concursului 
de sărituri. Tribunele stadio
nului Krowkî erau aproape 
pline la ora

ierbii descoperite. Efor- 
organizatorilor de a a- 
din alte locuri zăpadă 

amenaja trambulina

Tiberiu STAMA

Las Vegas

BOXERII
SOVIETICI

ÎNVINGĂTORI
NEW YORK. 24 (Agerpres).

— Meciul de box dintre echi
pele de amatori ale U.R.SS 
și S.U.A.. desfășurat în orașul 
Las Vegas, s-a încheiat cu vic
toria pugiliștilor sovietici la 
scorul de 6—5. în ordinea celor 
11 categorii s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice : 
Semenov — (U.R.S.S.), b-p. Da
vila (S.U.A.). Lewis (S.U.A.), 
b.p. Zaporojet (U.R.S.S.). Leși- 
sev '(U.R-S.S.). b.p. Santiago 
(S.U.A.). Melnikov (U.R.S.S.), 
b.p. Rivera (S.U.A.). Muniz 
(S.U.A.). b.p. Hromov (U-R.S.S.), 
Kazarian (U.R.S.S.). b.p. Wa
shington (S.UA.). Valdez 
(S.U.A.), învinge prin k.o. în 
repriza a 3-a pe Tregubav 
(U.R.S.S.). Karlyle (S.U.A.). 
invinge prin k.o. în repriza a 
3-a pe Tolkov (U.R.S.S.). Ju- 
eevicius (U-R.S.S.). b.p. Ward 
(S.U.A.). Karataev (U.R.S.S.) 
ipvinge prin k.o, în repriza a 
2-a de Nat Jackson (S.U.A.), 
Lyle (S U.A.), învinge prin k.o. 
în repriza a 2-a pe Saroian 
(U.R.S.S.).

a întrerupt campionatul mondial
de bob 2 persoane

DAG FORNAES ȘI-A LUAT REVANȘA! Fostul cam
pion mondial de patinaj viteză l-a învins pe Ard Schenk pe 
teren propriu, la Heerenveen (Olanda), cucerind titlul eu
ropean. Ieri dimineață, patinatorul norvegian ciștiga proba 
de 1500 m în 2:04,7, lăsîndu-l pe Schenk la 2:05,8. După-a- 

miază, tn proba finală — 10 000 m — Fornaes (locul 4, cu 
15:37,2) rezista din nou asaltului lansat de campionul mon
dial, cursa fiind cîștigată de compatriotul său W. Guttorm- 
sen — 15:22,1. In clasamentul general: 1. Fornaes (Norve
gia) 175,840 p; 2. Schenk (Olanda) 177,008 p; 3. Verkerk 
(Ol.) 178,112 p; 4. Glaesson (Suedia) 178,190 p. In foto: 
noul campion european, patinînd spre victorie.

SCHIORII FRANCEZI CONTINUA
A

început
de

VIENA, 24 — A 
concursul internațional 
schi de la Kitzbiihel (Aus
tria). care cuprinde două pro
be masculine contînd pentru 
„Cupa Mondială". Slalomul 
special disputat duminică di
mineața, a însemnat un nou 
triumf pentru schiorii fran
cezi. Cîștigător — Jean Noel 
Augert, cronometrat în două 
manșe cu timpul total de 
113,77. Următoarele locuri 
au revenit compatrioților săi 
Patrick Russel și Alain Penz. 
Elvețianul Edmund Brug
mann a ocupat locul 4, iar 
primul dintre austrieci este 
David Zwilling, pe locul 7.

în urma acestei probe, cla
samentul „Cupei Mondiale" 
— Trofeul Evian a suferit 
modificări substanțiale. J. N. 
Augert trece pe primul loc 
cu 102,25 p, fiind urmat de 
fostul lider Gustavo Thoeni

(Italia) 
(Franța), 
Patrick 
trulea cu 
conduce 
urmată 
Elveția 
119 p.

ll

șj H. Duvillard 
ambii cu 90 p. 

Russel este al pa- 
85 p. Pe națiuni 
Franța cu 
Austria — 
180 p, S.U.A.

de
862 p,
511 p,

ÎN C.C.E
LA HANDBAL

La Kiev s-a disputat în- 
tîlnirea de handbal, con- 
tînd pentru sferturile de 
finală ale Cupei campio
nilor europeni, dintre for
mațiile Spartak Kiev și 
Krapkovice (Polonia).
Handbalistele sovietice au 
obtinut victoria cu 24—11 
(12-6).

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
UNIVERSITATEA TIMISOARA-NOUL LIDER
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(Urmare din pag. 1)

campionat, lipsită de princi
palele sale atu-uri — putere 
de luptă, dîrzenie, ambiție — 
a fost o pradă ușoară pentru 
ultima clasată, C.S.M. Sibiu, 
o echipă experimentată care 
știe să-și speculeze șansa. 
Așa se face că sibiencele au 
dominat tot timpul, cîștigînd 
la scor. Edificator, pentru a 
ilustra degringolada textilis- 
telor este faptul că în repri
za a II-a, ele n-au înscris 
nici un gol timp de 21 
minute !

Au marcat: Trandafir 
Walzer (2). Aftenie (2) 
Brezaie pentru C.S.M. Sibiu, 
Seidner (3), Șerban (2) și 
Agoroaie pentru Textila Bu
huși. Au arbitrat : N. Ma- 
ghețiu și V. Iepure (Timișoa
ra).

de

(6), 
și

I.E.F.S. — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 16—16 (10—8) ^

Alt meci, altă surpriză! 
Confecția renăscută ca pasă
rea Phoenix a terminat la e- 
galitate cu a treia clasată 
după ce a ratat o mare șan
să de victorie: în min. 36 
conducea cu 14—11... Meciul 
a avut două perioade distinc
te. In primele 18 minute a 
dominat I.E.F.S. și a condus 
cu 3—1, 5—1 și 7—2, iar apoi, 
pînă la 
Confecția 
discreție, 
mai bun,

sfîrșitul întâlnirii, 
a avut meciul la 

Pentru finalul său 
echipa Constanței

puncte
Au marcat: 

Mamiaca (5), 
Constandacbe 

II ie (6), Dincă

II ie merita ambele 
puse în joc.
Băicoianu (7),
Mohanu (3) și 
pentru I.E.F.S.,
(4), Zamfirache (3), Serediuc 
(2), Matache pentru Confec
ția București. Au arbitrat I. 
Crețu și A. Pohl (Petroșani).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI 16—11 (8—6)

Un meci bun, de handbal 
curat, un derby veritabil, o 
partidă antrenantă și de ri
dicat nivel tehnic, așa cum 
am dori să vedem mereu în 
campionatul nostru. AL cîști
gat campioana țării, 
sitatea Timișoara, 
unui plus de eficacitate și 
unui joc general mai lucid, 
mai bine orientat. Timișorenii 
au condus în permanența, au 
manifestat multă atenție în 
apărare și inventivitate în fa
zele ofensive. Universitatea 
București n-a avut în derbyul 
campionatului (tocmai atunci!) 
realizatoare în formă. Simona 
Arghir a ratat mult, iar în 
apărare a lăsat breșe eficient 
speculate de adversare. A 
fost un joc în limitele fair- 
play-ului. Cele 10 aruncări 
de la 7 m acordate de arbi
trii sânt urmarea angajării 
jocului pe pivoți. Au marcat : 
Metzenrath (6), Szekely (4),
Neghină (3), Hrivnak (2),

Univer- 
datorită

Onofraș pentru Universitatea 
Timișoara, Ipatula (6), Arghir 
(3), Dobîrceanu (2) pentru U- 
niversitatea București. Au ar
bitrat V. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu (Craiova).
MUREȘUL TG. MUREȘ — 

RULMENTUL BRAȘOV 
11—11 (5—4)

de minute înaintea startului, 
cînd crainicul a trebuit să 
anunțe, cu regret, 
probei 
13. Să 
tima...

Dacă 
răsea 
tul stadion care înconjoară 
tribuna mare, nu același lu
cru l-au făcut și săritorii, ca
re între timp urcaseră la lo
cul de start și nu mai vo
iau să coboare decît prin... 
săritură. Directorul tehnic al 
probei a fost însă neînduple- 

, cat, vrînd să elimine orice 
risc de accidentare, așa că 
schiorii s-au așezat în scau
nele telefericului și au ajuns 
în vale, unde ziariștii pre
zenți i-au luat în primire. 
Am avut astfel fericitul pri
lej să-1 am în față pe cam
pionul olimpic de la Greno
ble, Vladimir Belousov. Asul 
săritorilor era afectat într-o 
oarecare măsură de condi
țiile atmosferice 
nice, dar pe de 
te liniștit în 
privește o altă grijă, deoare
ce sîmbătă la ora 12 delega
ția sovietică primise, pdată 
cu tot transportul „rătăcit" 
de materiale sportive și schi- 
uriie necesare întrecerii. Ast
fel, Belousov a mai putut e- 
fectua cîteva sărituri de an
trenament, toate în jur de 
100 m, ceea ce a făcut ca 
mulți confrați să-i acorde pe 
Ioc șanse la medalia de aur. 
Rugxndu-1 să-și spună păre
rea despre concurs, .Vladimir 
Belousov a precizat: „Este o 
idee bună. Din asemenea în
treceri oamenii se cunosc mai 
bine, leagă prietenii, se per
fecționează. Competiția este 
deschisă pe multe planuri. 
De exemplu, in ceea ce mă 
privește, săriturile, acord șan
se de reușită tuturor celor 
care Ia antrenamente au de
pășit 100 de metri. Și aceș
tia au fost destui : Wolf. 
Pawlusiak, Molnar, vechiul 
meu coleg de echipă Koba
Sakadzc... Trambulina de la 
Zakopane este excelentă. Pe 
ea se cade foarte greu, așa 
că și ccî creditați cu perfor
manțe mai slabe pot spera

amînarea 
pentru luni la ora 
sperăm că va fi ul-

publicul spectator pă- 
totuși liniștit coche-

la un loc bun. Să așteptăm 
insă pină luni“, a încheiat 
campionul olimpic.

La sărituri au fost înscriși 
25 de concurenți. Sportivii 
români au următoarele nu
mere de concurs ; 12 — Gh. 
Gîrneț, 14 — D. Lupu, 24 
— Anghel Biriș. Tot luni se 
dispută și proba individuală de 
biatlon (20 km). Schiorii ro
mâni au următoarele numere 
de start : 3 — Gh.
9 — D. Soiu, 20 — 
bășescu și 29 — V. 
Sînt înscriși 32 de
Sper ca mîine să relatez lu
cruri îmbucurătoare despre 
comportarea schiorilor noș
tri...

Cimpoia, 
N. Băr- 
Fontana. 
sportivi.

Paul IOVAN

nepriel- 
altă par- 

ceea ce

IN

FL GHEORGHIU
SE MENȚINE

PLUTONUL FRUNTAȘ
După consumarea a 6 

runde, turneul internațional 
de șah de Ia Adelaida (Aus
tralia) are patru

Florin
nia). A. Matanovici
La.țos 
Lothar 
maniei) 
puncte.
Gheorghiu a remizat la 
tisch.

are patru lideri: 
Gheorghiu (Româ- 

(Iugosla- 
(Ungaria), 

Ger- 
5Vz
6-a

For-

Portisch
Schmidt (R.F. a 

toți cu cite 
în runda a

ITALIA : CAMPIOANA 
TURULUI Sl-A ÎNTRE

RUPT ȘIRUL VICTORIILOR
Ultima etapă a turului a 

programat cîteva întîlniri in
teresante. Duelul dintre Nereo 
Rocco și Helenio Herrera s-a 
terminat nedecis. Echipa Iui 
H.H., A-S. Roma, a reușit în 
deplasare un nesperat rezul
tat de egalitate, cu Milan. 
Astfel, campioana turului, 
A. C. Milan 
seria victoriilor 
ultima vreme.

Etapa de ieri 
tului peninsular 
trei victorii în deplasare. Flo
rentina a fost învinsă pe te
ren propriu de Juventus, In- 
tetrnazionale a terminat vic-

campioana
și-a întrerupt 

obținute în
a camp ion a - 
a consemnat

• Echipajul Gaspari-Armano (Italia) declarat campion mondial
CERVINIA. ?4 (prin telefon). 

După terminarea primelor două 
manșe de sîmbătă, o scurtă pau
ză pentru studierea timpilor în
registrați și comportarea celor 
intermediari ai adversarilor și, 
ca la o comandă, toate garajele 
hotelurilor, care adăpostesc sub 
cheie boburile, s-au transformat 
în adevărate ateliere mecanice. Nu 
era timp de pierdut. Boburile tre
buiau controlate din nou cu cea 
mai mare atenție, centrate pre
cis, patinele șlefuite cu răbdare, 
toate angrenajele verificate. Fie
care doar se gîndea la un loc 
mai bun în ultimele două man
șe. Aceasta a fost preocuparea 
generală a boberilor de la Cer- 
vinia, deci, și a boberilor noș
tri, care au făcut acest lucru 
timp de aproape 5 ore. La ora 20 
termometrele arătau minus 7 
grade, era senin și nimic nu lăsa

cabină, l-a felicitat și, tn fața 
camerelor de luat vederi, a de
clarat că în mod sigur echipa 
României are șanse azi să ocupe 
unul din primele trei locuri. A 
urmat în manșa pilot echipajul 
R.F.G. II care nu a terminat cursa 
răstumîndu-se în curba Bianca. 
Pilotul Probst a ieșit din com
petiție avind o fractură Ia an
tebraț. La ora 9 echipajul Suedia 
II deschide coborîrile oficiale din. 
manșa a treia. Este urmat de 
Elveția II (Candrian 1:11,32), An
glia (Ewlyn 1:13,62), Elveția I 
(Vicky 1:12,49). Nu trecuseră de
cît cîteva minute și un vînt 
puternic, urmat de o furtună de 
zăpadă, îl surprinde pe cehoslova
cul Hora în plină cursă, îi astupă 
ochelarii, sllindu-1 să coboare 
cîteva viraje pe ghicite. Se răs
toarnă cu 300 m înaintea sosirii, 
trece prin trei viraje cu bobul

1
$

Bobul noilor campioni mondiali, italienii Gianfranco Gaspari 
și Franco Armano, în plină coborîre.

Telefoto : A. P. — Agerpres 
răsturnat, dar, după ce difuzoa-* 
rele anunțaseră răsturnarea luij 
revin peste cîteva secunde și a- 
nunță trecerea regulamentară 
prin sosire (bobul nu fusese pă
răsit) și înregistrarea timpului 
1:30,16 ! ! In start urma R.F.G. I 
(Zimmerer). Furtuna care se in
tensifica astupă în cîteva minute 
o parte din pistă cu zăpadă. li
nele viraje nici nu se mai văd. 
Reunit, juriul internațional, după 
o oră de consultări și așteptări, 
decide întreruperea campionatului 
și declararea clasamentului ofi
cial după cele două manșe dis
putate sîmbătă, drept clasament 
final. Așadar, campion mondial pe 
1971 este declarat echipajul Italia 
I Gaspari — Armano. Echipajul 
nostru, Panțuru — Zangor, care 
aspira la un loc mai bun, pri
mește medaliile pentru locul 6 
(așa se obișnuiește la bob).

Furtuna a mai continuat o oră, 
ca după aceea să se oprească așa 
cum a început, brusc. La ora 13 
soarele înveselea miile de turiști 
veniți să asiste la un spectacol 
așteptat — cursele boburilor — și 
la unul neașteptat — furtuna. 
Deși privați de primul, ei erau 
bucuroși că echipajele italiene 
au terminat pe primele locuri. în 
momentul cînd transmitem aces
te vești, organizatorii se ocupă 
de redarea pîrtiei în bune con
diții pentru antrenamentele 
bobul de 4 persoane care 
luni ’ 
je), 
tesc 
lele

să se bănuiască ninsoarea și fur
tuna de a doua zi, într-adevăr. la 
ora 6.30 cind ne-am sculat du
minică dimineața, ningea abun
dent și doar la ora 8, spre sa
tisfacția tuturor, ninsoarea a în
cetat. In 30 de minute întreaga 
pîrtie a fost curățată și 10 e- 
chîpaje (printre care și al nos
tru) erau pregătite pentru manșa 
pilot. Echipajul Panțuru — Zan- 
gor, a înregistrat un timp bun 
pentru o manșă pilot : 1:12,15 (se 
știe că echipajele merg destul 
de rezervat în aceste manșe). A- 
ceasta l-a făcut pe Eugenio Monti, 
care urmărea coborîrile în fața 
televizorului instalat la sosire, 
să exclame că nu a văzut vreo
dată o manșă atît de perfectă 
pe această pîrtie, ca cea reali
zată de Panțuru. A ieșit din

NOI VICTORII ALE FONOIȘTILOR CEHOSLOVACI
PRAGA, 24 (Agerpres). — 

La Sliace (Cehoslovacia) au 
continuat întrecerile con
cursului internațional de schi 
fond.

Proba masculină de șta
fetă 3x10 km a fost cîștigată 
de echipa Cehoslovaciei cro
nometrată în lh 48 :38,4, ur
mată de Polonia — lh 49 j

Echipa României a ocu- 
locul 21 cu 2 h 01) :59,9.
proba feminină de 

km victoria a revenit 
cehoslovace cu 

18,0. For-
(Marcela 
Barabaș, 

a ocupat

27,6.
pat

Tn
3x5
schioarelor
timpul de 1 h 01 :
mația
Leampă,
Lucia
locul 13, cu 1 h 13 :12,9,

României 
Elena 

Barabaș)

la 
__ încep 

(sint înscrise 24 de echipa - 
iar sportivii își pregâ- 

cu minuțiozitate materia- 
de concurs.

Hariton PAȘOVSCHl
antrenor

irtli

zio — Internazionale 0—1 
(Boninsegna), Milan — Roma 
2—2 (Prati 2, respectiv Cor
dova și Del Sol). Napoli—Ca
tania 1—0 (Hamrin), Samp- 
doria—Laneroesi Vicenza 1—2 
(Cristin, respectiv Turchetto 
și Maraschi — din 11 m),
Torino—Bologna 1—0, (Bui), 
Verona—Cagliari 2—0 (Clerici 
2). In clasament:
1.
2.
3.
4.
5.

15
15
15
15
15
15

9
9
9
5
7
5

6
4
3
7
3
6

0
2
3
3
5
4

35—12
14— 7 
24—18
19—13
15— 14
18—18

24
22
21
17
17
16

13 g,
Villa 
rona)

Cesare TRENTINI

PRIMA

AN AST AS I (Juventus)

A GERMANIEI :
ETAPĂ A RETU

RULUI

Au 
tesou 
Naco 
Oancea pentru Rulmentul. Au 
arbitrat: I. Dumitrescu și R. 
lamandi (Buzău).

După 16 etape ordinea echi
pelor feminine din divizia A 
se prezintă astfel :

1. Universitatea Timișoara 
27 p ; 2. Universitatea Bucu
rești 25 p ; 3. I.E.F.S. 24 p ; 4. 
Voința Odorhei 16 p; 5.
Rulmentul Brașov 15 p; 6. 
Textila Buhuși 14 p - - 
fecția Buzău 13 p; 
structorul Timișoara

marcat: Soos (8), Ignă-
(3) pentru Mureșul, 

(5), Allies (3), Bojte (2),

; 7. Con-
8. Con- 
10 p ; 9.

Mureșul Tg. Mureș 9 p; 10.
C.S.M. Sibiu 7 p. r 

Rezultate: Voința Odorhei — 
Constructorul Timișoara 9—6 
(7—3): C.S.M. Sibiu 
tila Buhuși 11—6 
I.E.F.S. — Confecția 
rești 16—16 (10—8); 
sitatea Timișoara — 
sitatea București 
(8—6) ; Mureșul Tg. Mureș — 
Rulmentul Brașov 11—11 
(5-4).

— Tex- 
(6—4)5 
Bucu- 

Univer- 
Univer- 

16—11

Milan
Napoli 
Inter 
Bologna 
Juventus

6. Cagliari

In clasamentul g ol get er i tor 
continuă să conducă Bonin
segna (Internazionale) cu 14 
goluri, urmat de Prati (Mi
lan) 14 g, Savoldi (Bologna) 

Domenghini (Cagliari), 
(Milan) și Clerici (Ve- 
cu cite 6 g.

o întrerupere de o 
campionatul vest-ger-

torioasă cu Lazio la Roma, 
iar Sampdoria a fost întrecu
tă la Genova de Lanerossi Vi
cenza. In fine, Napoli a dispus 
de Catania prin golul „bătrî- 
nului“ Hamrin, iar Cagliari 
resimte din ce în ce mai mult 
absența lui Riva, fiind învinsă 
de data aceasta la Verona, 
prin cele 2 goluri marcate de 
brazilianul Clerici.

Iată rezultatele și autorii 
golurilor: Fiorentina—Juven
tus 1—2 (Ferante, respectiv 
Bettega și Causio — din 11 
m), Foggia — Varese 2—2 
(Grazelli și Pirazzini, respec
tiv Nuti și Traspedini), La-

După 
lună, 
man a fost reluat cu Prima 
etapă a returului. Liderul 
Bayern Miinchen victorios pe 
teren propriu își menține pri
mul loc, dar și a doua cla
sată Borussia Monchenglad- 
bach a realizat o prețioasă 
victorie în deplasare. Iată re
zultatele: Kickers Offen
bach - Borussia Mbnchenglad- 
bach 1—3, Schalke 04—Ein
tracht Braunschweig 1—0, 
Hannover; 96—R. W. Essen 
3—1, Arminia Bielefeld—Bo
russia Dortmund 2—3. Bayern 
Miinchen — V.f.B. Stuttgart 
1—0, Hamburger S. V.—Ein
tracht Frankfurt 3—0, F. C. 
Kaiserslautern—Hertha 2—0, 
F.C. Koln — Werder Bremen 
1—1.
1. Bayern Miinchen

18 11 6 1 35—12 28
2. Borussia Mbnchengladbach

18 10 7 1 44—17 27
3. F. C. Schalke 18 10 4 4 25—14 24
4. Eintracht Braunschweig

18 9 3 6 27—17 21
5. Hertha 18 8 5 5 25—19 21

„Cursa de 6 zile" de la Rot
terdam a revenit cuplului 
Post (Olanda) — Sercu (Bel
gia). La un tur s-au clasat 
cicliștii olandezi Dujndaam- 
Pijnen.

TELEX
La Riga, 
prezent 
U.R.S.S." 
campionului mondial 
sandr Tihonov, 
cursa de 20 km a revenit lui 
Ivan Biakov cu lh21:37. Pe 
locurile următoare: Vasili 
Tretiakov — lh 22:11 și Ia- 
roslav Soroka — lh 23:58.

se desfășoară în 
întrecerile „Cupei 
la biatlon. In lipsa 

" ' Alek- 
victoria în

Concursul internațional de 
schi rezervat profesioniștilor, 
care a cuprins o probă de 
slalom uriaș, a fost cîștigat 
de austriacul Hugo Nindl. 
Schiorul austriac este în pre
zent instructor la centrul de 
schi de la Mount Snow, unde 
s-a desfășurat acest concurs.

S
în sferturile de finală ale 
turneului internațional femi
nin de tenis de la Milwau-
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Hugh Curran (Nr. 10) încearcă să îndepărteze pericolul din 
fața porții lui Woliverhampton, în meciul pe care „lupii" 
l-au pierdut sîmbătă în fața lui Derby County (tricouri vărgate) 
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ANGLIA : CHELSEA ELI 

MINATĂ DIN CUPĂ
In 16-imile „CuPei An

gliei" s-u înregistrat cîteva 
surprize de mari proporții. 
Chelsea, câștigătoarea ulti

mei ediții, a fost învinsă pe 
teren propriu cu 3:—0 de 
Manchester City. Colin Bell 
a făcut o partidă excelentă 
mareînd imediat după pau
ză în mai puțin de 90 de 
secunde două goluri. Apoi 
Ian Boywer (min. 75) a pe
cetluit scorul. F.C. Brentford 
(liga 
2—0 
tașă 
ton, 
cut,
Middelsborough, 
rile marcate de 
vey (2) și Newton. Actualul 
lider al campionatului, Leeds 
United, n-a întîmpinat nici

a IV-a) a învins cu 
pe Cardiff City, frun- 
în liga secundă. Ever- 
campioana 
a disPus

de anul tre
cu 3—0 de 

prin golu- 
James Har-

kee (S.U.A.) au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Billie Jean King-Mary Ann 
Curtis 6—2, 6—3 ; Rosemary 
Casals — Denise Carter 6—2, 
6—1 ; Ann Jones — Karen 
Krantzcke 6—3, 6—3 ; Fran- 
coise Durr — Valeria Ziegen- 
fuss 6—1, 6—7, 6—2.

Boxerul italian Piero
Papa nu mai este campion 
al Europei la cat. semigrea, 
Italianul a pierdut la puncte 
în fața vest-germanului 
Conny Velensek.

Telefoto; A. P. —
o rezistență din 
chipei Swindon 
care a învins-o
Au marcat Mike 
și Alan

Alte 
United 
Derby 

hampton Wanderers 
Liverpool - Swansea 
Nothingham Forest - Layton 
Orient 1—1,
Arsenal 1—1, 
Huddersfield 
Bromwich 
Town 1—1.

Clarke, 
rezultate:

- Tottenham 
County

partea e- 
Town pe 
cu 4—0.
Jones 3

Carlisle
2— 3,

Wolver-
2—1,
3— 0,

Portsmouth— 
Stoke City— 
3—3, West 

Albion—Ipswich

Festivalul șahist
din Olanda

del

AMSTERDAM, 24. — In 
grupa maeștrilor din cadrul 
Festivalului șahist din Olan
da conduce Adorian (Unga
ria) cu 7 p. Victor Ciocâltea, 
a remizat în runda a 10-a 
cu iugoslavul Minici și 
ocupă locul șase cu 5‘/2p.

In turneul marilor maeștri 
se menține lider suedezul 
Andersson cu 7 p, urmat la 
’/a p. de Korcinoi, Ivkov, 
Hort și Olafsson. In runda a 
10-a Ăn'dersSon l-a învins pe 
brazilianul Mecking, Gligorici 
a cîștigat la Olafsson, iar 
Donner l-a întrecut pe Ree. 
A fost consemnată remiza în 
partidele Korckinoi—Ivkov, 
Hubner—Hort, Petrosian— 
Kuijpers și Lengyel—Najdorf.
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