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DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI

Bilanțul luptelor-o pagină de aur 
in cartea sportului românesc

In marea familie a sportu
rilor românești, luptele 
dețin poziția fratelui har

nic și serios, care silindu-se și 
invățînd carte a ajuns în rin- 
dul oamenilor, fiind prețuit, sti-

al unei ramuri sportive și po
tențialul ci de performantă se 
dă exemplul luptelor. Pentru 
că ele furnizează intr-adevăr 
argumentele cele mai convin
gătoare.

Dezvoltînd baza de masă a

ria primă” ce urmează a fi a- 
poi prelucrată să conțină o con
centrație cît mai mare din me
talul prețios pe care il căutăm.

Luptele nu s-au lăudat cu 
competiții populare care ar fi 
angrenat zeci și zeci de oui
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NEUL INTERNAȚIONAL

ca
de

ur- 
a- 
n.

fre aceștia vor fi din provin
cie, alegerea lor urmind sâ se 
facâ pe baza criteriului geo
grafic. Se vor stabili de ase
menea criterii pentru alcătui
rea lotului F.I.F.A., ținîndu-se 
seama de observările și apre
cierile colegiului central al 
arbitrilor și ale presei.

Din cauză că au tratat cu 
lipsă de răspundere prima 
parte a pregătirilor, președin
ții cluburilor, președinții sec-

parte la acest turneu echipa 
campioană a țării, câștigătoa
rea Cupei și două reputate e- 
chipe internaționale. Se vor 
duce tratative cu F. C. Bayern 
Munchen și Steaua roșie din 
Belgrad.

Biroul federal 
alcătuirea unei 
contractări de partide inter
naționale și un 
împreună cu C.N.E.F.S.
Nn cadrul conferinței de 

presă s-a făcut cunoscut bi
lanțul financiar al federației 
pe anul 1970, remareîndu-se 
că, PENTRU PRIMA DATA, VE
NITURILE FEDERAȚIEI RO
MÂNE DE FOTBAL AU FOST 
MAI MARI DECÎT CHELTUIE
LILE.

La solicitarea Direcției ge
nerale o sporturilor si a Fede
rației de fotbal din Turcia, 
Biroul federal a aprobat ca 
antrenorul Nicolae Petrescu, 
să lucreze pentru o perioadă 
de timp în cadrul federației 
de fotbal din Turcia, ca an
trenor federal și lector.

are în vedere 
comisii de

impresario*,

ții cluburilor, președinții 
fiilor de fotbal, medicii de 
la următoarele echipe au fost 
avertizați și sancționați 
minisirativ: Progresul, 
Argeș, Sport Club 
C.F.R. Cluj și Farul.

Antrenorii echipelor
Dinamo, S.C. Bacău si Pro
gresul au fost, de asemenea, 
sancționați administrativ pen
tru aceeași culpă.

Biroul federal a inițiat or
ganizarea unui mare turneu 
international pentru vara a- 
nului 1971, în luna august, o 
dată cu inaugurarea instala
ției de nocturnă de pe sta
dionul „23 August". Vor lua

Aseară, la sediul Federației 
române ae Fotbal, a avui loc 
o conferință de presă în ca
drul căreia tov. M. Angelescu, 
președintele federației și I. 
Balaș, vicepreședinte, au in
format pe reprezentanții pre
sei despre unele probleme 
re stau în atenția' forului 
specialitate.

în trimestrul I atenția 
mează să fie concentrată 
supra CONTROLULUI LA
CHIPELE DE PE CUPRINSUL 
TARII, a modului în care au 
Tost realizate acțiunile pe ca
re F.R.F. și le-a propus în 
1970. S-a insistat asupra în
deplinirii hotărîrilor comitetu
lui federal cu privire la dez
voltarea fotbalului de masă 
și la măsurile adoptate in 
privința activității cluburilor.

în perioada următoare va 
fi analizată activitatea fotba
listică de la Sport Club Ba
cău, Universitatea Craiova, 
Steagul roșu Brașov și două 
organisme teritoriale.

Intr-o fază înaintată se o- 
flâ un studiu privind activita
tea arbitrilor. Se preconizea
ză lărgirea colegiului central 
ai arbitrilor, care să fie for
mat din 27 de membri, cu un 
birou de 7 persoane. 20 din

life profesionale și 10 în cadrul 
M.F.A., iar cu sprijinul consi
liilor județene, 3 centre de 
copii Ia Suceava, Constanța și 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

în perioada 1967-1969, acțiu
nea a continuat, și a fost chiar 
extinsă, luînd ființă centre de 
copii pe lingă cluburi și mari 
asociații, la București, Galați. 
Tirgoviște, Iași. Rădăuți, Lugoj, 
Petrila, Cîmpulung Muscel, Pi
tești, Craiova, Constanța ș.a.

Și. cu toate că luptele sînt 
un sport greu, care necesită o 
pregătire lungă, o muncă aspră 
și multe renunțări, afluxul spre 
grupele de copii este din ce în 
ce mai mare. Faima campioni-
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® Echipele orașelor Bratislava, Budapesta, Sofia

ad- 
F. C. 

Bacău,

U.T.A.,

LA RIO DE JANEIRO:

DINAMO BUCUREȘTI

VASCO DA GAMA 2-0 (1-0)
RIO DE JANEIRO, 25 (Agerpres). — FRANCE PRESSE trans

mite : în primul joc ai turneului pe care îl întreprinde în Bra
zilia, echipa de fotbal Dinamc București a întîlnit pe stadionul 
„General Severiando" din Rio de Janeiro formația Vasco da 
Gama. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0) prin golurile marcate de Doru Popescu (min. 20) și Dumi- 
trache (min. 82).

mat. Despre această disciplină 
grea și pretențioasă, cu rigori 
de pregătire peste care nu se 
poate trece, se vorbește cu ad
mirație, drumul străbătut de ea 
«fiind dat deseori drept pildă.

Luptele (cele greco-romans, 
mai ales) au adus cu regulari
tate în visteria sportului româ
nesc trofee de preț, îmbogățin- 
du-i sipetele cu medalii strălu
citoare, cu cupe de mul ți râv
nite.

Să încercăm, deci, o scurtă 
retrospectivă pe ultimii cinci 
ami, care corespund pe toate 
planurile vieții noastre — eco
nomic, social, cultural, artistic 
— cu perioada cea mai fertilă 
din întreaga istorie a poporu
lui român.

MASA GENEREAZĂ 
PERFORMANTĂ, PERFOR
MANTELE STIMULEAZĂ 

MASELE
Ori de cite ori se discută 

despre legătura organică exis
tentă între caracterul de masă

acestei discipline, forurile spe
cializate nu au procedat mei. 
mecanic, nici formal (cum se 
mai întîmplă în alte sporturi...). 
Ei au făcut treaba aceasta in
tr-un mod bine gîndit. pornind 
de la ideea că și ia nivelul 
BAZEI DE MASA trebuie să 
existe un procent foarte serios 
de CALITATE. Că, ținind sea
mă de specificul acestui sport, 
încă do aici, de la această 
treaptă joasă, începe o selec
ție judicioasă, astfel ca „mate-

de tineri (nici nu au urmărit, 
de altfel, cifrele spectaculoase), 
dar cele pe care le-au făcut au 
beneficiat de condiții apropiate 
concursurilor autentice în care 
se stabilesc campionii.

Politica de masă a urmărit, 
în principal, diseminarea pe tot 
teritoriul tării a unor nuclee 
organizatorice bine închegate.

în anii 1965-19G6, în colabo
rare cu Ministerul agriculturii 
și Ministerul forțelor armate, 
s-au organizat ) 1 secții in șco-

București și M. Ciuc iși dispută „Cupa federației"

Hocheiștii nu cunosc odih
na ' Abia încheiat turu] III 
ai campionatului și iată că 
în fata lor se află o nouă 
competiție care mută centrul 
de greutate al interesului la 
Miercurea Ciuc. Pe gheața 
noului patinoar artificial a- 
coperit din localitate (aflat în

PATINOAR ARTIFICIAL
LA CONSTANTA

stadiul finisărilor, dar oferind 
condiții de joc) se va desfă
șura „Cupa F.R.H.". turneu 
la care vor participa echipele 
orașelor Bratislava (alcătuită 
din jucători de liga a II-a a 
campionatului cehoslovac). 
Budapesta, Sofia. București 
(de fapt reprezentativele na
ționale) și o selecționată lo
cală.

Concursul se anunță inte
resant, din mai multe punc
te de vedere. Formația ceho
slovacă (deși de divizia B) 
reprezintă o valoare în com
pania căreia orice echipă îșl 
poate verifica. Ia un etalon 
înalt, nivelul de pregătire.

Selecționatele Bucureștiuluî, 
Sofiei și Budapestei fac o 
uvertură a întîlnirii dintre e- 
chipele României. Bulgariei și 
Ungariei in grupa C a C.M. 
din Olanda.

în sfîrșit, Selecționata 
Miercurea Ciuc (formată pe 
scheletul echipei Avîntul) are 
un bun prilej de a întîlni 
parteneri valoroși și de a-și

(Continuare în pag. a 2-a)

CONFECȚIA A DETRONAT
PE LIDERUL CAMPIONATULUI

FEMININ DE HANDBAL
...IN consecința; universitatea bucurești re
vine PE PRIMUL LOC, DATORITĂ ÎNFRINGERI1 UNI
VERSITĂȚII TIMIȘOARA » CONSTANȚA ILIE *-’11 

ECHIPEI CAMPIOANE JGOLURI TN POARTA

la

tului. Decontractate; prea 
gure de ele, privindu-și ca 
victime sigure

BStrfnu’ Tomis se va îmbogăți 
cu o nouă bază sportivă, un pa
tinoar artificial descoperit. Am
plasat In zona stadionului „1 
Mai- șl a noii baze sportive a pio
nierilor, patinoarul artificial (de 
genul celui de la Floceasea. din 
București) va avea o suprafață de 
gheață de 30x60 m, grupuri sani
tare. vestiare și o tribună pentru 
aproximativ 2300 de spectatori.

C- POPA, coresp.

Ehipa din Miercurea Ciuc 
(antrenor — fostul portar, 
internaționalul L. Puskas) va 
încerca 
moașă 
public 
nai.

să facă o figură fru- 
in fața propriului său 
la turneul internațio-

Foto : N. DRAGOȘ

99CUPA STEAGUL ROȘU“
SCHI

ADUNĂRI IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
„VAGONUL" A... ÎNAINTAT MULT IN 1970

Sîmbătă si duminică, pe o 
pîrtie amenajată in bune con- 
dlțiuni în fața cabanei Cris
tianul Mare, s-au desfășurat 
întrecerile „Cupei Steagul 
roșu", competiție rezervată 
copiilor și juniorilor mici. La 
start au fost prezențî 73 de 
mici schiori de la școlile spor
tive din P Neamț. Predeal, 
Brașov, de la Dinamo Brașo- 
via. Viitorul și Steagul roșu. 
In ciuda timpului călduros, 
zăpada a fost destul de bună 
Si 
de

concursul

desfășurat în trei manșe, sîm
bătă una și duminică două. 
Iată cîștigătorii — S1MBATA: 
copii — fete: Dili Naftan 
(Dinamo) : băieți : C. Oltea- 
nu ,(P. Neamț) ; junioare (f): 
Cristina Ene (Dinamo) ; bă
ieți : S Ailâscăiițeî (St. roșu). 
DUMINICA (două manșe) co
pii (I) : Aurelia Nițu (Pre
deal) : b : C. Olteanu (P. 
Neamț); juniori (f) : Florica 
Bercțschi (Predeal) ; b : Gh. 
Ioan (Dinamo).

Eveniment deosebit în viața 
sportivă a constructorilor ară
deni de vagoane, adunarea ge
nerală a asociației a însemnat 
o recunoaștere a muncii depu
se în anul 1970. Este de remar
cat, în primul rînd, faptul că 
— datorită sprijinului primit 
din partea comitetului sindica
tului — s-a amenajat o bază 
materială corespunzătoare, s-a 
depus străduință pentru încasa
rea integrală a cotizațiilor. Cei 
6 250 de membri ai asociației 
sportive „Vagonul" au avut po
sibilitatea să practice sporturile 
preferate. S-a organizat cam
pionatul asociației la 7 ramuri 
de sport : atletism, popice, șah, 
tenis de masă, fotbal, natațle 
și haltere, la care au luat parte 
peste 1 500 de salariați. Nu au 
lipsit nici acțiunile turistice, 
cele 21 de excursii în țară și 
3 peste hotare atrăgînd peste 
1100 de membri al asociației. 
Rămlnînd in domeniul sportu
lui de masă, trebuie arătat că,

special
suficientă pentru 

slalom coresp.C. GRUIA.

Concursurile de schi ale copiilor devin tot mai numeroase dovedind — dacă mai este nevoie 
, ■ ' marea atracție exercitată de acest sport în lumea celor mici de la care așteptăm „marii 
schiori". lată un aspect de la distribuirea premiilor la concursul de la Băișoara al. micilor 
schiori clujeni, disputat săptâmina.trecută _ Foto : VAL MUTAI

în ceea ce privește extinderea 
șahului, nu s-a făcut totul. A- 
celașt lucru se poate spune și 
despre tenis de masă.

Paralel cu activitatea sporti
vă de masă, preocuparea con
siliului asociației a fost îndrep
tată și către îmbunătățirea mun
cii în secțiile de performanță. 
Cele 15 secții pe ramură de 
sport, afiliate la federațiile de 
specialitate, au desfășurat o ac
tivitate mulțumitoare. Afirma
ția este valabilă pentru secțiile 
de box, gimnastică, lupte (li
bere și greco-romane). șah, 
moto, judo și polo. Membrii 
asociației sportive se mln- 

dresc cu faptul că dintre ei 
s-a ridicat’ vicecampionul euro
pean la lupte, Roman Codreanu.

Teodor Santău, locțiitor al 
secretarului comitetului de 
partid al uzinei, luînd cuvîntul, 
a scos în evidență rezultatele 
bune obținute de membrii aso
ciației sportive arătînd, totoda
tă, către ce sectoare trebuie 
să-și îndrepte atenția noul con
siliu de conducere al cărui pre
ședinte este inginerul Nicolae 
Ionescu.

Ioan TANASIUC 
secretar al asociației sportive

este bogată în realizări. Prim» e- 
dlție a Olimpiadei sindicatelor și 
a doua ediție a Cupei textUlstulul 
au fost cîștigate de sportivii aces
tei asociații ; echipa de fotbal din 
campionatul Județean are o com
portare satisfăcătoare, iar echipa

(Continuare în vag. a 3-a)

CLUJ, 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Ultimul turneu de sală al 
campionatului diviziei A 
handbal feminin a continuat
luni după amiază Ia Clnj, cu 
meciurile etapei a XVII-a. O 
SURPRIZA DE MARI PRO
PORȚII s-a produs în pe
nultimul meci ai serii ci nd 
CONFECȚIA BUCUREȘTI A 
ÎNTRECUT PE UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA, dețronînd-o 

• din fruntea clasamentului, la 
numai 24 de ore după ce pre
luase șefia. Bucureșlencele au 
făcut un meci foarte bun, au 
luptat cu un curaj, pentru care 
merită laude, au reușit să pună 
in valoare forța de șut a Con
stanței Ilie, să ciștige un meci 
dramatic și să-și refacă, astfel, 
reputația de echipă care știe 
să joace handbal.
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
12—11 (7—3)

După un meci de înalt ni
vel tehnic realizat în compa
nia Universității București, 
grație căruia a trecut in frun
tea clasamentului, handbaliste
le timișorence au crezut că nu 
maî au în față nici un obsta
col, că vor domina cu ușurință 
și această ediție a campiona-

si- 
pe 

adversarele, 
handbalistele Universității Ti
mișoara au abordat partida cu 
o indiferență periculoasă. în 
schimb, Confecția a început cu 
aplomb și, avînd-o pe Ilie în- 
tr-o zi magnifică de șut (a 
contat foarte mult și faptul că 
Matacbe i-a creat situații fa
vorabile șl paravan, pentru a 
șuta la poarta lui Simo), a 
transformat o suită de ocazii 
luînd conducerea și, apoi, de- 
tașîndu-se la 4 puncte. Aceeași 
situație s-a menținut și la în
ceputul reprizei a doua, (în 
min. 48 era 12—8) pină cind 
— tardiv — campioanele s-au 
hotărît să forțeze. Ele au reu
șit să reducă din handicap, dar 
nu să și întoarcă rezultatul In 
favoarea lor. Confecția Bucu
rești merită felicitări pentru 
partida realizată, iar Constanța 
Ilie — autoarea a 11 goluri 
(ÎI) — titlul de vedetă a tur
neului. Au marcat : Iile (11) și 
Serediuc — pentru Confecția, 
Metzenrath (6), Hrlvnak (2); 
Fișeu, Neghină șl Szekely

Hristache NAUM

(Continuarea în pag. a 4-aț
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NU PERFORMANȚA
ÎN PRIMUL RÎND!
Privită ta ansamblu, activitatea 

desfășurată de consiliul asociației 
sportive „Textillstul" din Pitești

TENISMANI
DE LA STEAUA

IN R.F. A GERMANIEI
Ieri au părăsit Capitala — 

în vederea participării la cî- 
teva turnee internaționale — 
tenismanii clubului Steaua, 
Eleonora Dumitrescu, Con
stantin Popovici și Codin Du
mitrescu. Itinerarul lor cu
prinde două orașe din R. F. 
a GermanieiBremen. 27.1— 
2,II și Jdln, 5—15.11 a.c,

I
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PERMANENȚA INSTRUIRII
na din realitățile epocii pe care 
o traversăm este revoluția teh- 
nico-științifică. Nu există sector 
de activitate în care să nu se fi 
produs mulațîi, in care mobili
tatea ideilor, materializată în

mijloace și metodologii noi, să nu fi dus 
la rezultate spectaculoase, adesea de ne
închipuit cu puțin timp în urmă. Studiul 

informatica, 
ale activi- 
finalitate :

I
i

u
și cercetarea, comunicarea și 
devenite, elementele motoare 
tăjii cotidiene, au o singură nnwuwe -. 
ridicarea nivelului calitativ ol întregii ac
tivități.

Sportul, în pos cu celelalte 
înscrie pe oceeasi orbită a progresului și 
are în plus privilegiul — asa cum spunea 
recent Henri Coandă — „de a fi o con
tinuă cercetare științifică la care este su
pusă cea mai prețioasă și cea mai capri
cioasă tematică : OMUL . Omul — che
mai să-și desăvîrșească potențialul biolo

gic, capabil să învingă barierele actuale 
ale cunoașterii și limitele propriilor sole 
posibilități. Sensul sportului îmbrățișează 
astfel o arie mult mai largă, lată pentru 
ce, exigențele față de munca celor che
mați să șlefuiască tînăra materie umană 
sporesc, indiferent dccâ este vorba de 
practica educației fizice în sensul ei larg, 
popular, sau despre, sportul . de perfor
mantă, destinat vîrfurilor, elitei. Noile ge
nerații au nevoie de o educație fizică ra- 
ționolâ, în strinsă legătură cu toate cele
lalte discipline, care sâ conveargă spre 
sănătate, spre echilibru, dezvoltînd capa
citățile necesare însușirii deprinderilor re
clamate de profesiune, de pregătire pen
tru viată. Pe celălalt pion, sportul de per
formantă presupune azi o încleștare de 
forțe fără precedent. Victoria nu surîde 
decît acelora excepțional modelați fizic,

sectoare, se

dotați cu un psihic robust, cu voința de 
duritatea metalului.

Jn.Qce?.* context, pregătirea temeinică a 
tehnicienilor devine un imperativ și pre
supune o muncă perseverentă în care acu
mularea de cunoștințe nu mai poate fi 
un proces limitat la o anumită perioa
dă, ci unul permanent, neîntrerupt, pe 
parcursul întregii activități. Nevoia de in
formare curentă, comunicarea, circulația 
amplă de idei și schimbul curajos de opi
nii, setea de cunoaștere, apar ca nece
sități de viață. Ele constituie hrana noas
tră zilnică, fără de care am fi condamnați 
iremediabil la plafonare și mediocritate.

Dacă ne-am referi la circulația cărții 
sportive, a revistei teoretice Educație fi
zică și sport, sau o bogatului material 
informativ oferit de Sectorul de documen
tare al C.N.E.F.S., Centrul de cercetări știin
țifice ori biblioteci, am constata că — din 
păcate — aceste excelente mijloace sînt 
insuficient studiate de masa tehnicienilor. 
Se spune că pe ușo de intrare a biblio
tecii de la Memphis — care exista cu 
2 000 de ani înaintea erei noastre — 
era scris s „Aici găsi|i leacuri pentru su
flet*. Ceea ce dovedește câ atunci, ca și 
acum, adevăratul „leac* al căutărilor și 
incertitudinilor noastre, râmîne studiul.

Recentele discuții purtate în jurul creș
terii eficientei educației fizice școlare a 
unei mai bune reprezentări a României 
în arena sportivă internațională și, mai 
afes, a perspectivei vastului plan de dez
voltare a țârii noastre în următorul cin
cinal, evidențiază printre altele, Înalta răs
pundere socială o celor chemați să ridice 
potențialul noilor generații, constructorii 
societății noastre de mîine. Și, în același 
timp, necesitatea permanenței instruirii.

ION MATEI
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DIMENSIUNI SPORTIVE
(Urmare din pap. I)

lor atrage tineretul pe acest 
drum de loc neted 1

ARTA DE A PRIVI 
IN VIITOR

S-a socotit că momentul de 
zenit al luptelor românești a 
fost acela cînd pe firmamentul 
lor au strălucit simultan ase
menea stele ca Ion Cernea, Va
lerin Rularea, Dumitru Pîrvu- 
lescu, deținători de titluri mon
diale și medalii olimpice.

Iată că ei au părăsit, aproa
pe în același timp, arena, dar 
plecarea lor n-a lăsat un gol, 
n-a oprit ascensiunea. Simion 
Popescu. Ion Baciu. N’icolae 
Martinescu. Nicolae Neguț, iar 
acum Gheorghe Bcrceanu — 
acest veritabil supărcampion — 
aduc sportului românesc noi 
victorii, noi succese de presti
giu.

Și In urma lor se ridică c 
altă generație despre care se 
va vorbi nu peste prea mult 
timp.

Lucrul acesta a fost posibil 
pentru că forurile învestite cu 
responsabilitate în acest sport 
nu s-au culcat pe laurii suc
ceselor, ci au privit tot 
în viitor, conștiente de 
că oricît de uriaș ar 
campion, timpul nu iartă 
buie pregătit din vreme .... ... 
tul care să-i ia locul, să conti
nue tradiția.

Iată de ce acum, clnd toți 
sînt pe punctul de a intra în 
febra Olimpiadei anului 1972,

timpul 
faptul 
fi un 
și tre- 
un al-

TURNEU INTERNAȚIONAL

LA MIERCUREA CIUC Trialul la

T. CIULU (Steaua) UN
în regim de

seniori

(Urmare din șpag. 1)

menține jucătorii 
concurs.

Biroul federal 
următorul lot al 
lui 5

Dumitraș, Crișan (portari)
Varga,

Sgîncă, 
(fundași).

Szabo,

a omologat 
Bucureștiu-

Scheau, Ioniță, P. 
Făgăraș, Tureanu

Kalamar, Pană, 
Gheorghiu, Iordan, Stefanov, 
Fodorea, Utițanu, Bașa, Mi- 
hăilescu, Boldescu. Biro (îna
intași).

Iată sl programul turneu
lui :
Miercuri, 27.1.1971

ora 16,00 Sofia 
rea Ciuc

NOI MAEȘTRI 
Al SPORTULUI

an- 
ro-

După ce, într-o ședință 
terioară, biroul Federației 
mâne de gimnastică a acordat 
titlul de maestră a spor
tului tinerei Paula loan 
(Clubul sportiv școlar), elevă 
la Liceul cu program de educa
ție fizică din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, revelația echi
pei reprezentative a României 
la campionatele mondiale de 
la Ljubljana, săptămîna tre
cută au fost discutați noi spor
tivi care au îndeplinit normele, 
acordîndu-se titlul de mae
stru al sportului următorilor 
gimnaști:

Elisabeta Turcu (Petrolul 
Ploiești) ;

Dan Grecu (Dinamo Bucu
rești) ;

Sabina Șerbănescu (Liceul 35 
București)

Maria 
rești) ;

Ana 
Viitorul

Menționăm că norma 
maestru al sportului a fost 
deplinită și de dinamovistul 
Gheorghe Păunescu, dar discu-

»
Preda (Liceul 35 Bucu-

laMoțet (antrenoare 
București).

de 
tn-

I

MW

Aspect de la recentul concurs pe teren acoperit găzduit de sala ,.23 August" din Capitală.
Fetot Dragoș NEAGU

„UNIVERSITARELE" AU FOST LIPSITE DE STRĂLUCIRE
Cluj, 24 (prin telefon). Sala de 

atletism din parcul Babeș Bolyâî 
a găzduit, sîmbătă și duminică, 
cea de a V-a ediție a concursu
lui republican universitar de sa
lă. competiție ce a fost abordată 
de 120 de atlet! din 8 cluburi 
sportive universitare din țară.

Căutînd să creeze participanți- 
lor o atmosferă cit mai plăcută 
și propice rezultatelor de calita
te, organizatorii — clubul Univer
sitatea — s-au străduit (șl au 
reușit) să ofere acestora o sală 
excelent pusă la punct șl cu gust 
pavoazată. Păcat. însă, că străda
nia lor n-a putut fi apreciată — 
nu s-a răspuns Inițiativei — șl 
de reprezentanții altor centre unl-

PRINTRE
• 114 juniori «« categoria I 

s-au întrecut la Brașov in cadrul 
etapet județene a 
de sală 
concurs 
tn sala 
Metrom,
ral, satisfăcătoare. I ‘.ă-le pe cele 

• mal bune i MASCULIN e 60 m:
V. Popea 
Stănlloale 
g. : Carol 
lungime s
nr, 2)f,20] triplusalt: Mircea Tu- 

campionatului 
ta atletism. Condițiile de 
au fost destul de bune 

din incinta stadionului 
Iar rezultatele, tn gene-

(Steagul roșu) T,l; G7u 
(Politehnica) 7,1; 60 m 
Szasz (Liceul nr, 2) 8,7; 
Adrian Toma (Liceul

federatia de lupte trasează con
tururile echipei care ar putea 
fi aptă să susțină examenul 
olimpic al anului 1976. Și foar
te bine face 1

SCURT BILANȚ

lo-
1967

Să ne reamintim principalele 
succese ale luptătorilor români 
repurtate în acești ani,
1965 — Ion Cernea — campion 

mondial
— Francisc Bolla — cam
pion al Europei la lupte 
libere

1966 — Nicolae Martlnescu — 
campion al Europei, locul 
TI1 la campionatele mon
diale
— Florian Ciorcilă 
cui II la C.M.
— Simion Popescu — cam

pion al Europei
— Ion Tăranu — pe locul 
II la C.E.
— Francisc Bolla — pe lo
cul II la C.E. (libere)
— Gheorghe Popovici — 
locul III la .C.E.
— Petre Coman și Nico
lae Cristea — locul III la 
C.E. (libere)
— Ion Baciu — campion 
mondial, la București
— Simion Popescu și Cor
nel Turturea — pe locul 
II
— Nicolae Martinescu — 
pe locul III
— Echipa României 
locul III
— Francisc Bolla — pe lo
cul II la C.M. (libere) 

1968 — Ion Baciu — medalie 
de argint la J.O.
— Nicolae Martinescu șl

pe

ora 18,30 București 
Budapesta 
Joi, 28.1

ora 16,00 Bratislava 
Miercurea Ciuc

ora 18,30 București — 
fia 
Vineri, 29.1

ora 16,00 Budapesta 
Miercurea Ciuc

ora 18,30 Bratislava — Sofia 
Sîmbătă. 30.1

ora 16,00 București
Miercurea Ciuc

ora 18,30 Bratislava
Budapesta 
Duminică, 31.1

ora 16,00 Budapesta 
fia

ora 18,30 București 
tislava.

are loc manșa a n-a a

Miercu-

ZIACTUALITATEA LA
tarea lui a fost amînată din 
cauza abaterilor disciplinare de 
care el s-a făcut vinovat 
cent.

re-

SANCȚIUNI ASPRE 
PENTRU MIHAIUC 

Șl PAUNESCU

Luînd în discuție abaterile 
disciplinare ale gimnaștilor 
Petre Mihaiuc (Steaua) și 
Gheorghe Păun eseu (Dinamo), 
care au refuzat să se supună 
programului de activitate fi
xat de antrenori și au părăsit 
tabăra de pregătire de la mun
te, biroul Federației române 
de gimnastică a hotărît sancțio
narea aspră a celor doi compo
nent! ai lotului republican. In 
unanimitate, a fost luată deci
zia de scoatere pe timp de 6 
luni din lotul republican a ce
lor doi gimnaști fruntași, pe 
aceeași perioadă ei fiind sus
pendați din activitatea compe- 
tițională, internă și internațio
nală. S-a stabilit că biroul 
F.R.G. va putea analiza posi
bilitatea reducerii la 3 luni a 
sancțiunii în cazul In care 
sportivii vor dovedi conștiincio
zitate și corectitudine în pregă
tirea ce o efectuează la clu
buri, precum și înlăturarea ma-

versitare (Craiova, Constanta, Su
ceava etc.) și n-a fost., onorată 
(deși, credem noi, era o obliga
ție) de nici un reprezentant al
U.A.S.R.-ulul.

Fără a avea strălucire (men
ționăm absenta unor atleți con
sacrat! — care ar fi putut ridica 
ștacheta rezultatelor), competiția a 
înregistrat cîteva rezultate nota
bile, printre care menționăm cele 
trei recorduri universitare de sală 
repurtate în probele de triplusalt 
(15.68 — Crăciun Corbu, C.A.U.), 
prăjină (4,65 •— Llgor Nichifor, 
C.A.U.) și greutate fete (14,27 — 
Monica Cocut, C.S. Bacău).

Și acum, cîștigătorii : BĂIEȚI : 
50 m.p. — 1. T. Szabo (Poli Tim.)

CULOARE
concursului, seniorul Eremla Ro
taru, de la Politehnica, a realizat 
6,86 la lungime și 15,04 la triplu, 
cu elan redus). FEMININ: 60 m: 
Elena Eftlmie (Liceul nr. 2) 8,1; 
60 m g ț Elena Eftlmie 9,7; lun
gime: Dorina Matușescu (Șc. sp. 
Brașov) 5,33. Cu același prilej au 
participat și 29 de atleți juniori 
din Mediaș: 60 m: KOnlvessi 7,9, 
S. Helbert 7,3; 60 m g: H. Theiss 
8,7; lungime : Theiss 6,20; 60 m 
(f): Adriana BilkBssi 8,3.

Carol GRUIA 
eoresB. nrincioal

Sportivi

ÎN ANII CINCINALULUI

Nr. 1153 (6587)

Cititorul DAN GHERAS1M din București ne întreabă :
De ce nu s-au luat măsuri disciplinare și împotriva

lucrătorilor Federației de volei, fără îndoială, vinovați de
nivelul scăzut din această disciplină, în care altădată

echipele noastre se aflau printre fruntașele voleiului
mondial ?“

Mar del Plata (1969)la
Campionul mondial Simion Popescu intimpinat de sofia 

fi fetița sa după triumful de ' " ' ~~

Simion Popescu — medalii 
de bronz
— Petre Coman — pe 
cui II la C.E. (libere) 
— Francisc Bolla — pe 
cui III la C,E. (libere) 

1969 — Gheorghe Berceanu 
Simion Popescu - 
pioni mondiali
— Cornel Turturea 
cui II la C.M.
— Nicolae Neguț - 
III la C.M.
— Gheorghe Berceanu — 

campion mondial și euro
pean
— Simion Popescu — locul 
II la C.M.
— Nicolae Martinescu 
locui III la C.M.

lo-
lo

și
cam-

lo-
locul

LA PROBA
ieri, tn cea de a doua manșă 

a probei de pușcă, la trialul 
pentru completarea loturilor la 
arme cu aer comprimat, cel mai 
precis trăgător a fost T. Clulu 
(Steaua), ctștigător la 
după ce șl-a adjudecat victoria 
șl in cel de al doilea concurs. 
Rezultatele sale (374 + 370 p) ple
dează pentru introducerea lui în 
lotul de seniori pentru „euro
penele" de sală ce vor avea loc 
In martie, in Cehoslovacia. Bine 
s-a comportat sl cîștigătoarea 
probei de senioare, Ioana Șer- 
bănescu (Dlnamo) 738 p după cele 
două manșe, cu toate că n-a ocupat 
primul loc in întrecerea de luni, 
acesta revenind reprezentantei 
I.E.F.S., Magda Borcea. In în
trecerea juniorilor s-au remarcat. 
In mod deosebit. Anca luga, 
cîștigătoarea probei și Marina 
Vastlfu, care ieri a refăcut un

nlfestărilor de vedetism de care 
s-au făcut vinovat!.

LOTURILE NAȚIONALE 
PENTRU 1971

în vederea participării la ac
tivitatea competițională pe 1971, 
federația de specialitate a sta
bilit următoarele loturi naționa
le : FEMININ : Elena Ceampe- 
lea, Olga Ștefan, Elisabeta Tur
cu, Rodica Apăteanu, Felicia 
Dornea, Alina Goreac, Paula 
loan. Marcela Păunescu, Maria 
Constantinescu, Rodica Secoșan, 
Ileana Coman, Anca Grigoraș, 
Maria Stoica, Elisabeta Badea, 
Ștefania Bacoș, Mariana Ghe- 
ciov, Florica Grigore, Marta 
Mocanu, Eliza Pavel. Maria An- 
tinie ; MASCULIN : Mircea 
Gheorghiu, Dan Grecu, Vasile 
Coșariu, Nicolae Achim, Nicolae 
Oprescu, Gheorghe Tohăneanu, 
Constantin Petrescu, Adrian 
Stoica, Radu Branea, Gheorghe 
Iușan, Liviu Mazilu.

După expirarea sancțiunii, 
din Iotul masculin vor putea 
face parte și Petre Mihaiuc și 
Gheorghe Păunescu.

• La 31 ianuarie expiră ter
menul fixat de federație pen
tru depunerea cererilor 
transferări pe anul în curs.

m.

5.8 ; 2. E Tobias (Poli Tim.) 5,9; 
3. C. Stan (C.A.U.) 8,0 ; prăjină:
2. A. Șepci („U" Cluj) 4,20 ; 3.
C. Pop („U“ Cluj) 4,10 m ; lun
gime : 1. V. Toma (C.A.U.) 7,22 
m ; 2. Șt, Lăzărescu (C.A.U.) 
7,22 m : 3. E Rotaru (Poli Bra
șov) 7,14 m ; înălțime : 1. M. Mi- 
tilecis (I. p. Oradea) 1,95 m ; 2. 
M. Niculescu (C.A.U.) 1.95 m ; 3. 
A. Șepci 1.95 m ; triplusalt : 2. 
E. Rotaru 15,40 m ; 3. M. Nicu
lescu 14,58 m ; 50 mg: 1. șt. 
Szatmari (Poli Brașov) 6,8 ; 2. A. 
Șepci 6,9 ; 3. I. Glava (Poli Tim.) 
7,1 ; greutate : 1, M. Cristache 
(C.A.U.) 13,99 m ; 2. A. Șepci 13,50 
m ; 3—4. A. Finta sl C. Buzu 
(ambii C.A.U.) 13,50 m. FETE :
50 m.p. : 1. Olga Damian (Poll 
Brașov) 6,7 (6,6 în serii) : 2. A- 
lexandra Anghelescu (C.A.U.) 6,7 ;
3. Eva Toth (I.P. Oradea) 6.8 ;
greutate : 2. lulla Terec (C.A.U.) 
11.34 'mț 3. Anamarla Vitalyos 
(C.A.U.) 10.89 m ț lungime : 1. A. 
Vitalyos 5.65 m : 2. Marcela Mi- 
loșoiu (C.A.U.) 5,60 m ; 3. Rodica 
Tarălungă (C.A.U.) 5:55 m ;
50 m.g. : 1. A. Vitalyos 7,6 ; 2. M. 
Milosolu 7,7 ; 3. R. Tarălungă 7.7; 
Înălțime : 1. Doina Munteanu 
(C.A.U.) 1,60 m ; 2. A. Vitalyos
1.60 m ; 3. Ildlko Bokor (C.A.U.)
1.60 m .

CROS : fete — 1 500 m : 1. Eli
sabeta Baciu (C.A.U.) ; 2. Marla 
Bădițolu (Poli Brașov) ; 3. Itidko 
Sakacs (C.S. Tg. Mureș). Băieți : 
— 4 000 m : 1. M. Neamtu („Poli" 
Brașov). 2. I. Căpraru („U" Cluj): 
3. A. Laurențiu (Poli Tim.).

Nujo DEMIAN

Baciu locul II

— Vasile Iorga — locul III 
la C.M. (libere)
— Ion 
la C.E.

— Petre 
man șl 
cui III

Cernău, Petre Co- 
Vasile Iorga — lo- 
la C.E. (libere.

Să ne oprim aici, așteptînd 
cu încredere evoluțiile viitoare 
ale maeștrilor arenei. Față de 
rîvna cu care se pregătesc — 
sub conducerea unor cadre ca
lificate — față de condițiile 
materiale tot mai bune pe care 
le au Ia dispoziție, nu ne în
doim că luptătorii vor scrie 
noi pagini glorioase în cartea 
sportului românesc.

cu aer comprimat 

CÎȘTIGĂTOR MERITUOS 
DE PUȘCĂ
handicap serios clasîndu-se pe 
primul loc în manșa a doua.

Iată primii clasați, după două 
manșe, tn proba de pușcă cu aer 
comprimat. 40 f: — seniori: T. 
Clulu (Steaua) 744 p (tn manșa 
a ll-a 370), 2. G. Slcorschl (DL 
namo) 739 p (365). 3. D. Vldrașcu 
(Dinamo) 731 p (360), 4 D. Becea 
(I.E.F.S.) 725 p (369). 5. M. Marin 
(Metalul) 721 (366); senioare: I.
Ioana Serbănescu (Dlnamo) 738 p 
(365), 2. Magda Borcea (I.E.F.S.) 
727 p (367). 3. Florica Romano 
(Olimpia) 725 p (361), 4. Melania 
Petrescu (Dinamo) 724 p (365). 5. 
Edda Bala (I.E.F.S ) 718 p (355); 
juniori: 1. Anca luga (Dinamo) 
735 p (369), 2 I. Codreanu 
(Steauaț 734 p (36'6). 3. Mariana Va- 
siliu (Dinamo) 731 p (371). 4. Ana
Butu (Olimpia) 726 p (359), 5. An
gela Tudorache (Dinamo) 719 p 
(361).

Azi, de !a ora 9, tot pe Dl
namo. __ L _ __
probei de pistol cu aer compri-

PRIMA GALÂ
A ANULUI LA GALAȚI

DINAMO BUCUREȘTI (CU NOVAC) DOMINĂ NET ACTUALUL CAMPIONAT

de
dl-

numai două puncte 
o victorie în hieciul

POLI

in

diviziei A se

1. Dlnamo 22 20 2 1823—1471 42
2. Steaua 22 16 6 1678—1435 38
3. Poli. Buc. 22 16 6 1595—1391 38
4. Timiș 2t 15 7 1681—1541 37
3 Rapid 22 13 9 1735—1630 35
1. TCBF 22 12 10 1520—1540 34
7. Poli Gl. 22 11 11 1565—1620 33
8. Cluj 22 11 11 1518—1434 33
9 TEFS 22 8 14 1434—1553 30

10. Poli Cluj 22 4 18 1382—1641 26
11. PoU. Bv. 22 3 19 1309—1683 25
12. Farul 22 3 19 1313—1704 25

Răspunde loan KUNST-GHERMÂNESCU
secretar al Consiliului Național pentru

Educație Fizică și Sport
în ulfima perioadă, pro

blemele voleiului de perfor
manță din țara noastră au 
preocupat intens opinia pu
blică și, firește, organele 
sportive de specialitate : 
Biroul C.N.E.r.S., Biroul Fe
derației de volei, Colegiul 
central de antrenori, cu 
care prilej activitatea, re
zultatele, comportarea spor
tivilor și antrenorilor în 
pregătire și competiții au 
fost analizate într-un as- 
cujit spirit critic. Realita
tea voleiului nostru a fost 
prezentată analitic în pre
sa noastră, inclusiv în zia
rul „Sportul" care a găz
duit o amplă masă rotun
dă, la care persoane com
petente, cu diferite respon
sabilități în această disci
plină, și-au expus opiniile

După un deceniu - POLITEHNICA IAȘI FAȚA IN FAȚA RETROGRADAREA!
Pentru cel ce urmăresc evoluția 
echipelor de rugby din prima ca
tegorie a tării, situația Politehnicii 
Iași apare cu adevărat surprinză
toare. După o activitate de peste 
un deceniu In divizia A, studenții 
ieșeni se află pentru prima oară 
la un pas de retrogradare, ocu- 
pînd la sfirșitul turului locul pe
nultim In clasament.

La ședința de analiză a 
s-a afirmat că t s-au 
toate condițiile necesare

clubului 
asigurat 

pentru

INTRE BUTURI ■ ■■

• Echipele de rugby din Capi
tală vor prefafa returul campio
natului participînd In zilele de 16. 
21 și 28 februarie Ia «Cupa de 
Iarnă".

• Pentru impulsionarea activită
ții echipelor de juniori în perioada 
următoare, într-o serie de orașe 
vor avea loc competiții destinate 
formațiilor *.de mîlne“ c Craiova 
(Șc. sp. Olimpia. Gr. șc. C.F.R., 
Gr. șc. auto), Bîriad (Centr. de' 
copil și juniori al federației, șc. 
sp. prof., Rulmentul), Iași (Centr. 
de copil șț juniori, Șc. sp. C.F.R.* 
C.S.M. Iași), Constanța (Farul — 3 
echipe, Șc. sp. C.F.R. Palas), Su
ceava (echipe din Timișoara, Si
biu, Cluj. Brașov).

• încă o inițiativă la nivelul 
juniorilor aparține C.J.E.F.S. Ialo
mița. Prof. I. Jlnga, din conduce
rea acestui organism, intenționea
ză să organizeze un campionat 
școlar județean de mlnl-rugby. 
începutul va fi făcut în orașul 
de reședință al județului. Slobozia, 
eu elevii de Ia școlile generale* 
licee și școlile profesionale.

rect ar fi relansat în mod spec-
Dartaculos lupta pentru titlu. ___

Politehnica a plătit tribut greu 
obositorului turneu de la Varșo
via, pierzînd de regulă finalurile 
de meci. Pentru a reveni în 
plasa dlnamoviștilor, poziție în
dreptățită dacă apreciem lotul a- 
cestel formații, studenții Vor tre
bui să reflecteze mai mult la 
pregătirea lor tehnică (aviz Troa
că, în primul rînd, și în mai 
mică măsură. Georgescu 1). la 
faptul că într-o Întrecere de lun
gă durată, flecare joc trebuie a- 
bordat cu cea mal mare grijă. 
Lecția primită din partea Rapidu
lui le va folosi, poate, In acest 
sens...

Universitatea Timișoara. Rapid, 
Universitatea Cluj șl I.C.H.F. (ca
re a recoltat Ia Constanta 3 vic
torii) au demonstrat potente evi
dente pentru partide mari. Timi
șorenii ..........
prea 
bază 
nu poate rezista timp de 40 de 
minute. Clujenii, cu cîteva serioa
se indisponibilități, nu puteau

se bazează totuși 
mult pe ,,5a-ul de 
care — a fost clar —

DIN NOU REZULTATE SURPRIZĂ ÎN FINALELE DE VITEZĂ
TUȘNAD, 25 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Un soare pri- 
rriăvăratic a înmuiat duminică 
după-amiază pista de pe lacul 
Ciucas, obligîndu-i din nou pe în
grijitorii bazei să lucreze intens 
în cursul nopții la pregătirea ghe- 
tii pe care urmau să înceapă luni 
întrecerile decisive ale seniori
lor.

Grijulii, ca și la reuniunea pre
cedentă. arbitrii au dat drumul 
la finale la o oră matinală, cînd. 
însă, nu se vedea prea bine nici 
fanionul starterului . ceea ce a 
creat dificultăți suplimentar^ evo
luției primelor perechi în proba de 
500 m. Favorizați de sorți, princi
palii candidați Ia titlu au avut 
condiții normale de întrecere. 
Dacă dinamovistul bucureștean 
Victor Sotirescu a confirmat pe 
deplin așteptările, cîstigînd într-o 
manieră categorică tricoul de cam
pion al sprinterilor. în schimb, 
disputa pentru celelalte medalii 
a fost plină de neprevăzut Ladis- 
lau Coroș — un patinator din Tg. 
Mureș care de anul acesta a tre
cut la seniorat — si fînărul bucu
reștean Mihai Bărbulescu au de- 
nășit pe fostul campion al probei. 
Viorel Ionescu, pe Horia Timiș si 
ne alți alergători cu vechi state 
de serviciu. Dar cîte pronosticuri 
n-au fost infirmate la aceste finale 
pe țară ? Numai că. învinșii au 
dat vina insuccesului fie pe o în
crucișare greșită, fle ne faotul că 
au călcat (șî s-au dezechilibrat) 
pe unul diri cuburile de lemn care 
delimitează culoarele sau pe ghea
ța necorespunzătoare, la care noi 
mai adăugăm — fără teama de a 

cu privire la activitatea des
fășurată la loturile repre
zentative, munca de instru-

ire cu juniorii și tineretul, 
precum și la toate nivelu
rile disciplinei respective.

pregătirea corespunzătoare a echi
pei . antrenamente comune la 
mare șl la munte, teren cu gazon, 
întîlnlrl Internaționale, printre ca
re și o deplasare în Franța".

Tot în aceeași ședință de ana
liză. în darea de seamă s-a spus: 
).cauza principală care a dus la 
această situație, după părerea 
noastră, este aceea a lipsei de 
continuitate în instruirea sportivi
lor (antrenorul Gh. Drobotă fiind 
ocupat cu examenele de doctorat), 
folosirea unor metode necoresptm- 
zătoare In munca de pregătire, 
care au dus la demobilizarea unor 
jucători de bază al echipei, cretn- 
du-se un climat de neîncredere 
între antrenor și unii jucători, 
intre antrenor și secție".

Intr-o discuție avută cu condu
cătorul tehnic al echipei, ing. Gh. 
Drobotă, acesta, a mal arătat, pe 
lingă cauzele menționate In darea 
de seamă, șj faptul că în perioada 
trecută au plecat de la Politehnica 
Iași un număr de 7 jucători (Iftl- 
mie, Ghețu. Senic. Simona, Popa, 
Dăscălescu. Zamfir)* iar alțl 6 
(Precu, Motrescu, Ulea, Pândele, 

.Drobotă, Hogaș) au suferit acci
dentări mal mult sau mal puțin 
grave, în locul lor fiind promo
vați rugbyști tineri, fără rutină.

Deși s-a apreciat că singura mă- 

„CE FAC ARBITRII?..."
Râspunsul la această întrebare 

ni I-a dat tovarășul Alexandru 
Lemneanu, unul dintre cel mai 
apreciațl arbitri divizionari de 
rugby de la noi, membru al Co
legiului central de arbitri s

r,Colegiul de arbitri șl-a reluat 
activitatea tn ziua de 25 ianuarie.

realiza mal mult In acest turneu, 
dar* desigur, vor avea un cuvlnt 
greu de spus în întrecerile vii
toare. Cit despre I.C.H.F. șl Ra
pid, echipe cu medii de vlrstă 
mai ridicate, nu avem decît cu
vinte buiff. Jucătorii (și în spe
cial feroviarii) își cunosc destul 
de bine posibilitățile (șl limitele). 
Turneul recent a subliniat, parcă 
mal bine ca orlcind. că tinerii șl 
talentațili baschetballștl din echi
pele primei divizii, care-și arogă 
drepturi și pretenții !ncă nejusti
ficate, mal au mult de învățat 
de la sportivi ca Emil Niculescu, 
Cristian Popescu, Mircea Cîmpea- 
nu. Radu Popovici, ■ Gheorghe 
Barău ș.a.

în final* o notă bună pentru 
arbitrajele acestui turneu care, 
cu foarte mici excepții, au asi
gurat întrecerilor cele mai bune 
condiții de desfășurare. Printre 
cel care au meritat 5 stele la a- 
ceste meciuri se numără G. Chl- 
raleu, V. Kadar, G. Dutka, C. 
Negulescu șl N. Iliescu.

Ad. VASIL1U

greși — Insuficienta pregătire a 
unora dintre viteziști! noștri frun
tași. De altfel, și în cursa de 5 000 
m numai patru concurenți au do
vedit că — în perioada de pregă
tire — au folosit corespunzător 
gheata lacului Clucaș, reușind să 
sosească sub 9 minute, rezultate 
ce reprezintă cele mat bune per
formante pe pista locală. Si-acum, 
clasamentele : 500 m : 1. VICTOR 
SOTIRESCU (Dinamo București) 
45.9 — campion national, 2. L. Co
roș (Mureșul Tg. Mureș) 47.2. 3—4. 
M. Bărbulescu (Dinamo Buc.) și 
I. Roșea (Agronomia CluD 47,3 : 
5 000 m : 1. VICTOR SOTIRESCU 
8:49.1 — campion național ; 2. D. 
Lăzărescu (Dlnamo Buc.1 8:51.3. 3. 
A. Okos (Dlnamo Brașov) 8:51,6, 
Finalele seniorilor continuă.

Tot luni, s-au încheiat întrece
rile juniorilor mari. Duelul dintre 
Ștefan Simon și Eugen Imecs pen-

UN REUȘIT CONCURS
Recent au avut loc r patinoa

rul din Poiana întrecerile de pa
tinaj artistic contînd pentru etapa 
județeană (Brașov) a campionatu
lui republican. Spre deosebire de 
ed:tiile anterioare, anul acesta 
competiția s-a bucurat de o par
ticipare mai masivă la unele ca
tegorii și. totodată, a avut un 
nivel valoric mai ridicat. Relevăm 
comportarea bună a reprezentan
ților clubului Dinamo (pe carc-i 
pregătește fostul multipju campion

Sîntem convinși că atit 
dv., cît și majoritafea iu
bitorilor vole:ului româ
nesc, oti putut desprinde 
din aceste discuții, publice, 
critice și autocritice — 
care n-au. dai uitării nici 
perspectiva acestui sport — 
că rezultatele necorespun
zătoare posibilităților si tra
diției pe care le avem nu 
se doi datora, în exclusi
vitate, lipsurilor din activi
tatea Unei persoâne sau al
teia, chiar dacă acestea 
fac parte din activul sala
riat al federației. Aceasta 
pentru motivul esențial că 
nici o activitate pe an
samblul unei discipline 
sportive, după cum nici re
zultatele foarte bune, care 
ne-au impus pe plan in
ternational (de exemplu, la 
handbal, caiac-canoe, lup
te etc.) nu pot fi atribuite 
unei singure persoane sau 
unui grup restrîns df teh
nicieni. Valoarea perfor
mantelor sportive este de
terminată, desigur, de ca
litatea muncii depuse in ca
drul loturilor naționale, de 
activitatea organizatorică a 
federației de resort, dar și 
de calitatea procesului de 
instruire și promovare a ju
cătorilor în cluburi și aso
ciații sportive.

Biroul C.N.c.F.S. a apre
ciat la timpul său ca nesa
tisfăcătoare munca depusă 
in cadrul F. R. Volei și a 
făcut o serie cie recoman
dări pentru viitor. Pe a- 
ceastă bază, Biroul federal 
a adoptat o serie de mă
suri concrete și imediate 
pentru pregătirea loturilor 
reprezentative ce vor fi an
grenate în acest an în com
petiții internaționale de. 
mare răspundere. în curînd 
va avea loc si plenara Co
mitetului federației, în ca
drul căreia își vor găsi re
zolvarea atît probleme or
ganizatorice cît și cele v'i- 
zînd activitatea complexă 
și de perspectivă, la impul
sionarea căreia vor trebui 
să fie angrenați, cu res
ponsabilități foarte precise, 
toți factorii cu atribuții.

sură pentru îndreptarea situai lei 
ar fi înlocuirea antrenorului, nu 
s-a ajuns pînă la urmă la această . 
soluție, pentru că particinantii ia 
analiză au considerat măsura ca 
neavenită, antrenorul Gh. Drobotă 
luîndu-și angajamentul că va reu
și să îndrepte situația.

Pentru a trece peste momentele 
dificile cel 30 de component! ai 
Politehnicii și-au reluat antrena
mentele în sală, în cele 3—4 con
vocări săptămînale punîndu-se ac
cent pe creșterea nivelului tehnic 
șj tactic, pe pregătirea fizică ge
nerală șl individuală, urmînd ea 
de la 3 februarie să se treacă la 
lucrul afară. La toate acestea se 
vor adăuga întinerirea permanentă 
a echipei, lecții referitoare Ia tac
tica echipelor adverse, dezvoltarea 
capacități,- moral-volitive.

Toate aceste puncte din planul 
de pregătire au ca scop ridicarea 
potențialului echipei șl implicit 
evitarea retrogradării și plasarea 
Politehnicii, la sfirșitul campiona
tului, pe locul 8.

Sîntem convinși că asigurarea 
în continuare a unor condiții op
time de Instruire vor permite rug- 
byștllor Ieșeni să rărnînă în plu
tonul fruntaș și, în viitor, să re
devină aceiași temuți adversari 
pentru orice echipă.

■>

avtnd la ordinea de zi. printre al
tele, elaborarea proiectelor a două 
cursuri, unul de inițiere sl altul 
de perfecționare. La primul curs 
vor participa aproximativ 30 de 
viitori cavaleri al fluierului, selec
ționați din rtndul foștilor jucători 
sau al unor tineri care fără a fi 
făcut parte, tn mod direct, din 
familia rugbytllul, au îndrăgi1 * * * S. * * * * * II. si 
prețuiesc această disciplină spor
tivă. Vn asemenea curs de inițiere 
apare absolut necesar, știut fiind 
că numărul arbitrilor este cu (o- 
tul insuficient. Am dori insă ca 
Inițiativa noastră să găsească în
țelegerea cuvenită, in special in 
asociațiile și cluburile cu secții de 
rugby, care ne-ar putea recoman
da cursanta

Sala Constructorul din Galați, a
găzduit, sîmbătă seara, prima reu
niune pugllfstică a anului din lo
calitate. întrecerea dintre echipele 
Oțelul Galați și o selecționată sin
dicală a Capitalei . întilnirea a 
avut un caracter amical, consti
tuind un excelent prilej de veri
ficare a boxerilor. Și încă un a- 
mănunt : prezența în tribune a
unui număr de peste 1 000 de spec
tatori atestă faptul că la Galați 
galele de box sînt mult așteptate. 
Iată rezultatele tehnice : Șt. Co- 
ciog (Gl) b.p. T. Dinu (B), A. 
Dumbravă (GI.) p.p. I. Petre (B),
S. Costandache (Gl.) b.ab. III G. 
Boț (B), N. Bogdan (Gl.) b.ab. 
III Gh. Rizea (B). O. Amăzăroale 
(Gl) b.p. Gh. Manea (B), N. Deicu
(Gl) meci nul A. lacob (B), Gh. 
Tănase (Gl) p.p. M. Teofll (B),
N. Volcu (Gl) meci nul c. Stan 
(B), V. Bute (Gl) b.p. N. Nicolae 
(B). C. Cojocaru (Gl). b.ab. II N. 
Pantofaru (B). Rezultat final : O- 
țelul Galați — Selecționata sindi
cală a Capitalei 14—6.
T. SIRIOPOL — coresp. principal

Terminînd neînvinsă turneul 
eonstănțean, echipa Dinamo Bucu
rești s-a distanțat din nou la 4 
puncte de principalele sale ur
măritoare în cprsa pentru titlu, 
avans care în mod practic o scu
tește de emoții înaintea ultimului 
tur. Recuperîndu-1 pe Novac, cam
pionii și-au întărit simțitor sistemul 
defensiv șî în. oarecare măsură 
atacul (pivotul dinamovlst acțio
nează cu o justificată reținere, 
aportul său nefiind încă în plenitu
dinea posibilităților), lăsînd im
presia unei certe superiorități a- 
supra întregului pluton. Pentru 
a mai ceda locul I, dinamoviștii 
ar trebui să piardă în ultimul 
tur cel puțin 5 partide, lucru 
care, ni se pare aproape imposi
bil dacă ne gîndim la diferentele 
valorice din campionatul baschet- 
bâliștilor. Așa ca, pentru urmă
toarele trei turnee (Galati. Bra
sov si Cluj) nu se profilează de- 
cît o aprigă dispută în vederea 
următoarelor poziții din clasa
ment si mai ales cea a locului
II. care va da ocupantei drep
tul să participe în sezonul ur
mător în ,.Cupa cupel6r“.

Care vor fi protagonistele aces
tei întreceri ? Tn primul rînd 
Steaua șt Politehnica București. 
Militarii au o echipă capricioasă, 
cu fluctuații nenermis de mari 
de la o zi la alfa, în timp ce 
Politehnica nu reușește să fruc
tifice avantajul înălțimii din lipsa 
unui experimentat conducător de 
ioc. înaintea turneului constăn- 
tean, studenții bueureșteni se a- 
flau la 
lider, 'șî

BUC ÎNVINGĂTOARE 
TN RESTANTA CU

POLI GALATI
tn meciul restanță disputat 

Palatul sporturilor din Constanța, 
divizionara masculină A. Politeh
nica București, a învins pe Poli
tehnica Galați cu 72—63 (41—37). 
Bucureștenii au luat un start Im
presionant (mln. 12: 35—IS), dar 
pe parcurs au slăbit alura, perml- 
ttnd gălățenilor să reducă din 
handicap (36—39 s* chiar 42—43). 
In repriza secundă. Poli București 
s-a dfstantat treptat, ctștialnd fără 
emoții Au arbitrat bine V. Kadar 
șl N. Iliescu.

tn urma turneului de la Con
stanta. clasamentul 
prezintă astfel :

Cit privește cursul de perfecțio
nare, și acesta se Imnune a <i 
organizat pentru a retm nrosrnto 
cunoștințele actualilor arbitri, a 
realiza un schimb de experiență 
Și, tn ultimă esență, a stabili un 
numitor comun tn materie de in
terpretare a unor situata 
joc.

Ambele cursuri vor fi 
zate sub formă de lecții, 
cu o pondere practică.

ivite in

organl- 
evldent 

. --------- _ ----------- , tn luna
februarie. înaintea meciurilor din 
„Cupa de iarnă".

In același timp, vreau să arăt 
că arbitrii de rugby vor efectua 
antrenamente de pregătire fizică 
“ ce! pufin 7—8 plnă la reluarea 
activității competitionale — tn mă
sură să le asigure o mai bună 
mobilitate tn teren și, Implicit, re
zistența necesară".

/

Rubrîcâ recfadaifi de
Emanuel FANTANEANU

T. BRADEȚEANU

tru titlu! absolut a fost ctștîgat 
de primul. Disputa fetelor a luat 
sfîrșit cu o surpriză: Eva Foct- 
Fodor învingînd-o în cursa de 
3 000 m pe Roxana Salade. cîșttoă- 
toarea celorlalte trei probe. Ulti
mii campion,- naționali la juniori 
mari sînt : EVA FOCT-FODOR 
(Mureșul Te. Mureș) la 3 000 m 
(6:23.1) șl ȘTEFAN SIMON (CSM 
Cluj), la 5 000 m (9:25.4). Roxana 
Salade la 1 000 m (1:51.4) st E. 
Imens la ison m (2:31.3). Clasa
mente generale juniori mari fete 
(» O'nnlisțol . j ROXANA SAL'DE 
(C.S.M. Cluj, 235.833 p. 2. Eva 
Focf-Fodor (Mureșul Tg. Mureș) 
240.333 n 3. Katalin Bernad <Mii- 
reștih 249 066 p : băieți (is cone.) :
1. ST. SIMON (C.S.M. Club 209.022 
P. 2. E. Imocs (Agronomia Cluj) 
210.13c n. .1. G. Ballo (Dinamo Bra
șov, 213,772 p.

Traian IOANIȚESCU

LA POIANA BRAȘOV
Roman Turușanco) care s-au pre
zentat într-un real progres.

Cîștigători pe categorii : ÎNCE
PĂTORI băieO K. Bogdan (Dina- 
mru 106.5 p, fete • Mariana Chitu 
Olhamo) 103.17. COPII II — hă- 
iefj : D !:*na<cn (Dinamo) 156 p; 
fete : Marie a Cojocari? (Dinamo) 
174,9 O: COPII I — bAieti : K. 
Scheli (Petrolul Brașov» m.q p • 
JUNIOARE 11 : Alexandrina David 
(Dirtamo) 2^8.9 : SENIORI : D. 
Czelsner (Petrolul Rv.) 547,6 p.

G. carol — eoresjcț.
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Farul poate... străluci mai puternic
SPORTUL STUDENȚESC PREGĂTEȘTE

BĂTĂLIE1199 MAREA

pe firmamentul fotbalului nostru! ■ HEI

însemnări de la ședința de analiză a comportării echipei in turul campionatului

Nu puține sînt problemele 
pe care le poate abor
da o ședință de ana

liză, mai ales atunci cînd 
este vorba despre o echipă 
puternică și matură ca aceea 
a Farului. Intr-adevăr, de 
multă vreme formația con- 
stănțeană a dovedit că are un 
cuvînt greu de spus în des
fășurarea campionatului pri
mei divizii, iar suporterii săi 
își amintesc acum, la gura 
sobei, cu plăcere, dar și cu 
nostalgie, de rezultatele sen
zaționale reușite de marinari 
în finalul campionatului tre
cut, cînd „Trioul" bucureș- 
tean, Dinamo, Steaua și Ra
pid au plecat steagul în fața 
acestui team experimentat și 
ambițios.

Tocmai 
evidente 
seamă a 
care au 

i,prenta unor exigențe sporite, 
jraportate, bineînțeles, ia va
loarea și posibilitățile reale 
ale echipei.

Așa cum remarca T. Șovă
ială. președintele biroului 
secției, în intervenția sa, „lo
cul șapte, chiar la trei puncte 
de lider, nu poate primi de
cît califieativul „suficient". 
Cu o mai mare concentrare 
și ambiție, Farul ar fi ocu
pat o poziție fruntașă. Dar 
echipa a dat dovadă uneori 
de blazare și superficialitate, 
și a căzut mereu în repriza 
secundă, pierzînd puncte pre
țioase".

N-au înt’rziat exemplifică
rile: partidele de la Iași și 
Pitești și, mai ales, acel pal
pitant joc cu Rapid la Bucu
rești, cînd constănțenii, deși 
au condus cu 2—0, au scăpat, 
pur și simplu victoria printre 
degete, în ultimele minute...

Pare, oarecum, paradoxal, 
dar acesta este adevărul: Fa
rul a reușit jocuri mai bune 
și mai spectaculoase în de
plasare decît acasă, unde n-a

obținut decît victorii 
nuite", la un gol sau 
diferență. Datorită 
curios fenomen, 
mai ales în
Petrolul, C.F.R. Timișoara și 
Jiul), spectatorii au început 
să-i părăsească pe fotbaliștii

datorită acestor 
realități, darea de 
secției și discuțiile 
urmat purtau am-

„chi-
două 

acestui 
, (manifestat 
întîlnirile cu

activitatea desfășurată la 
centrul de juniori și copii, 
unde se face simțită, în mod 
acut, lipsa echipamentului și 
a utilajului corespunzător. 
Numai cu entuziasm nu pot 
fi rezolvate problemele, iar 
fără un rezervor bogat de ti-

sa din joc) a promjs că „va 
depune, împreună cu toți ju
cătorii, eforturi susținute pen
tru ascensiunea echipei in 
clasament".

Au mai dezbătut aspecte 
legate de viața clubului și 
alți vorbitori (antrenorul P.

Sosit la Predeal, m-am în
dreptat spre cabana Clăbucet- 
Sosire, unde se aflau studenții 
bucureșteni. Tocmai veneau de 
la antrenament. Făcuseră un 
cros de 10 km, care, după spu
sele jucătorilor, îi obosise cît 
unul de 20. Explicația e sim
plă : antrenorul Ion Motroc . ii 
obligă să folosească în această 
perioadă bocanci de turism, a 
căror greutate întrece de 3—4 
ori pe cea a ghetelor de fotbal. 
Aveam să aflu că este al trei
lea antrenament din acea zi. 
Primul însemnase escaladarea 
pirtiei de schi din fața cabanei.

„E un adevărat chin să a- 
jungi în Vîrf — ne spune Ion 
Vasile. Zăpada s-a transformat 
in gheață și trebuie să faci 
7—8 pași pentru a înainta un 
metru". A urmat un scurt an
trenament în sală, apoi crosul 
de care aminteam. O jumătate 
de oră dușuri scoțiene și apoi 
odihnă la pat. Mulți folosesc 
iimpul liber pentru a-și pre
găti examenele care bat la ușă.

— Spune-mi, Jami, cum te 
simți în divizia B ?

Jamaischi se uită încruntat 
la mine și atacă frontal.

— Am venti la Sportul stu
dențesc nu pentru că nu as 
mai putea juca în divtzui A 1 
In primul rînd, fiindcă sînt stu
dent, apoi pentru... Nelu (n.n. 
Motroc). S-a angajat să aducă 
echipa. în divizia A. Mă leagă 
o veche prietenie de el și vreau 
să-l ajut. Trebuie Să ciștițfăm 
seria. Acum, ori niciodată '

La masă îl întîlnesc pe fos
tul fundaș al naționalei. Dumi
tru Nicolae. Arată mult mai su
plu ca la Sfîrșitul turului.

Antrenamentele pe care 
le-am făcut- aici, la Predeal, 
sînt cele mai tari din îhtteaga 
mea carieră. Dar, dubă mine, 
și cele mai atractive. Motroc 
știe să nu le facă plictisitoare.

în

un program de pregătire finind 
cont de capacitățile fiecărui ju
cător. Intre 19 și 29 decembrie 
am fost
făcut o 
muntele, 
plimbări

la Predeal, unde am 
primă acomodare cu 
pun'tnd accentul pe 

in aer liber. De la 10

ianuarie am revenit la Predeal 
unde urmărim asigurarea unei 
pregătiri fizice cit mai bune. 
Facem cite două și trei antre
namente pe zi, în aer liber și 
in sală. Vom continua antre
namentele la București, pu
nind accent pe pregătirea fizi
că, dar de data asta în condiții 
specifice de joc. Intre 15 -28 
februarie vom efectua un tur
neu în Bulgaria, la invitația e- 
chipei Beroe Stara Zagora.

Dan VLAD

La Progresul Brăila

PENTRU PRIMA OARA PREGĂTIRE
ATLETICA CORESPUNZĂTOARE

Duel aerian Lupescu — Tufan. O fază din meciul Rapid — Farul, în care, după 2—0, con- 
■■■-■■; jroțo . JQ. DRĂGOSsfânțenii au scăpat victoria printre degete

constănțeni, fapt care s-a re
percutat direct (și nefavora-, 
bil) în situația financiară a 
clubului, nevoit să încheie a- 
nul cu un deficit la capitolul 
„venituri" de circa 300 000 
lei ! După cum se vede, un 
„tribut" destul de scump 
plătit !

Deși echipa de juniori a 
Farului ocupă primul loc în 
campionatul național (în se
ria sa), exemplele furnizate 
de ședință au arătat clar că 
lucrurile nu merg bine în

Farul nu va pu
ri tmul cu cele- 
fruntașe. Mai a- 

noua secție

mul

OBLIGAȚIILE NU SÎNT 
RECIPROCE?

O SCRISOARE A JUCĂTORULUI ȘTEFAN MARINESCU 
(Progresul)

Avem in față rindurile pe 
care ni le-a scris, zilele tre
cute. fotbalistul Ștefan Mari
nescu, de la Progresul. De la 
Progresul,- este un fel de a 
vorbi, pentru că... Dar, mal 
bine să citim împreună scri
soarea pe care ne-a adresat-o 
acest jucător :

„După ce am activat la Jiul 
Petroșani, aproape 2 ani, timp 
in care, sub conducerea antre
norului Titus Ozon, am luat 
parte la majoritatea meciurilor 
de campionat, susținute de a- 
cea echipă, la sfîrșltul campio
natului 1969—1970 mi-am ma
nifestat dorința de a veni în 
București, unde se află familia 
mea. Clubul din Petroșani m-a 
înțeles și nu mi-a făcut nici 
un fel de obstrucție.

Ajuns acasă și dorind să-mi 
continui activitatea sportivă, 
am luat legătura cu tov. Vic
tor Stănculescu, antrenorul e- 
chlpei Progresul, cu care am 
discutat eventuala mea trans
ferare la acest club. După ce 
am fost prezentat conducerii 
clubului (tov. președinte Sfetcu 
șl vicepreședinte Cioară), de- 
ctarîndu-se de acord cu tran
sferul, am fost legitimat la 4 
august 1970 la noul club, care 
s-a angajat să-mi asigure în
cadrarea în producție.

TIMP DE 5 LUNI AM PAR
TICIPAT CONȘTIINCIOS LA 
PREGĂTIRE. JUCIND 1N 6 
MECIURI 378 MINUTE IN PRI
MA ECHIPA ȘI 90 DE MINUTE 
LA TINERET Menționez că. 
timp de 4 să'ptămlnl am fost 
indisponibil, in urma unei ac
cidentări, la Constanța, in me
ciul cu Farul. DE LA DATA 
TRANSFERULUI ȘI P1NA AS
TĂZI. DEȘI AM SOLICITAT 
CONTINUU ÎNCADRAREA 
MEA. ACEASTA NU S-A FĂ
CUT, FIIND ASTFEL LIPSIT 
DE SALARIU și trebuind să 
mă întrețin mai mult cu aju
torul părinților. Neîncadrarea 
mea era pusă pe seama negă- 
sirii unui post corespunzător 
(eu sînt lăcătuș mecanic cali
ficat).

Dar, turul campionatului s-a 
încheiat, șt, după întoarcerea 
echipei de la Herculane șl de
misia antrenorului Stăncules
cu, am fost chemat de iov. 
Sfetcu. CARE MI-A SPUS CA 
NU MAI FAC PARTE DIN LO
TUL ECHIPEI. La altă echipă 
nu mă pot duce, nefiind peri
oadă de transferări. Și, de alt
fel. vreau să rămtn la Pro
gresul. V-am expus situația 
în care mă găsesc. Spuneți-mi: 
ce să fac

Cele arătate de Ștefan Mari
nescu nu mai necesită nici un 
comentariu. Ii vom face, to
tuși, exprimîndu-ne surprinde
rea fată de felul în care înțe
lege să acționeze conducerea 
clubului Progresul. A legitima 
Un jucător, a nu te îngriji in 
nici un fel de el și a-1 lăsa 
apoi în plata domnului, (Ma
rinescu nu are drept de joc, 
pînă in. vară? la NICI O ECHI
PA), reflectă o mentalitate cel 
puțin curioasă, un fel ușuratic 
de abordare a problemelor pe 
care le ridică viața unui club 
sportiv.

Nu o dată, i-am criticat pe 
acei fotbaliști care consideră 
că el au toate drepturile, că 
pot face din legitimarea lor la 
un club sau la altul o ches
tiune subordonată numai inte
reselor lor și de natură să tie 
rezolvată că atare. De altfel, 
regulamentul de transferări se 
opfine unor asemenea situații. 
Venind în ajutorul cluburilor, 
ăslgurind. măcar pentru o pe
rioadă, stabilitatea jucătorilor.

De data aceasta, însă, un 
club respectabil încearcă să 
procedeze de o manieră pe 
care, probabil, ar fi condam
nat-o, dacă răul ar fi venit 
din partea cealaltă.

Conducerea clubului Progre- • 
sul trebuie să reflecteze asupra 
celor arătate tn prezentele rin- 
duri. Nu e niciodată prea tîr
ziu să îndrepți o greșeală. La 
urma-urmei, și federația ar 
avea un cuvînt de spus...

— B —
■M

nere talente 
tea menține 
lalte echipe 
Ies acum, cînd 
este decisă, după cîte am în
țeles din, discuții, să renunțe 
Ia politica „păsărilor călă
toare".

Raportul antrenorului Ro
bert Cosmoc a scos în evi
dență, în primul rînd, slăbi
ciunile apărării (25 de goluri 
primite) și n-a uitat să ci-, 
teze și alte carențe care se 
fac simțite în angrenajul e- 
chipei: acțiuni insuficient de 
dinamice, o circulație prea 
lentă a balonului, lipsă de 
preocupare pentru: crearea 
superiorității numerice în a- 
tac, sprijinirea jucătorului cu 
mingea, trecerea rapidă din 
atac în apărare, utilizarea 
pasei lungi și folosirea mar
cajului combinat 
la om).

Lima mediană 
integral, fiind 
compartimentul forte al echi
pei. Atacul s-a dovedit des
tul de productiv (25 de punc
te înscrise), dar, așa cum s-a 
subliniat, el putea da și mai 
mult. Printre jucătorii evi- 
dențiați se numără Badea, 
Antonescu și Tănase. Au mai 
fost subliniate, ca un fapt 
pozitiv, repetatele încercări 
de încadrare în mecanismul 
echipei a unor jucători tineri, 
cum ar fi Ghircă, N. Con- 
stantinescu, Kallo II și Mu
stafa, dar s-a arătat că lu
crurile nu se pot opri aci 
și că mai sînt „goluri11 de 
umplut, în special în ce pri
vește posturile de portar și 
fundaș central.

...Destul de palide și, deci, 
lipsite de miez, ni .s-au părut 
intervențiile jucătorilor. Stoi
ca și I. Constantinescu, care, 
de pildă, criticați pentru a- 
bateri disciplinare, au ocolit 
problemele importante, oprin- 
du se la unele aspecte ne
semnificative. Badea, „vete- 

( ranul" formației, a vorbit și 
' el destul de puțin, insistînd 
asupra „valului de acciden
tări11 abătut asupra echipei 
la un moment dat, dereglîn- 
d-o în mod evident. El și-a 
dat, însă, total adeziunea la 
„o pregătire și mai intensă in 
viitor, pentru obținerea unor 
rezultate și mai bune, care 
Să ne ducă pe unul din pri
mele ctnci locuri".

Marin Tofan a 
ou sinceritate că 
„comportare sub ,
iar Mareș, căpitanul echipei, 
analizîndu-și deschis abate
rile comise în teren (una din 
ele încheiată cu eliminarea

(zonă. — om

a corespuns 
considerată

recunoscut 
a avut o 
așteptări",

(Urmare din pag. 1)

de volei-băieți a cîșțigat titlul 
de campioană județeană. Toate a- 
cestea — reieșite din darea de sea
mă prezentată la recenta adunare 
generală — au avut darul să sa
tisfacă pe majoritatea celor pre
zenți. Dar numai în ceea ce pri
vește activitatea de performanță. 
Pentru că vorbindu-se despre 
sportul de masă, a ieșit în relief 
faptul că cei mai mulți . dintre 
sâlâriăți — deși dornici să prac
tice exerciții fizice — nu au găsit 
înțelegerea cuvenită din partea 
consiliului asociației. Cu deosebire 
fetele — preponderente ca număr 
printre salariați — nu au fost an
grenate în nici o activitate spor
tivă. Muncitoarele Elena Drăghlcl 
și Vasllica Constantin — vorbind 
in numele tovarășelor lor — au 
arătat că au fost și mal sînt, încă, 
dornice sS joace ping-pong și 
chiar șah. dar că le este imposibil 
să facă acest lucru întrueît încă
perea destinată clubului a fost 
transformată în depozit de produse 
finite. Pe de altă parte ele au â- 
rătat că, în afara convocărilor 
pentru a participa la demonstra
ția sportivilor cu ocazia zilelor de 
1 Mai și 23 August, nimeni din 
consiliul asociației nu se intere
sează de preferințele lor. Cu alte 
cuvinte, tinerele din asociația 
sportivă „Textillstul" — care nu
mără peste 5000 de membri — 
vor să facă sport, dar pentru a- 
ceasta este nevoie să li se creeze 
un minimum de condiții, tn pla
nul de măsuri al consiliului aso
ciației pentru anul 1971 au fost 
prevăzute activități destinate mun
citoarelor ca, de exemplu, Olimpia
da fetelor pe secții șl schimburi 
la volei, handbal, șah, tenis de 
masă șl popice. Se va organiza, 
de asemenea, campionatul asocia
ției la atletism, cros, ciclism, 
handbal, fotbal, orientare turisti
că. popice, șah, volei Ș( tenis de 
masă. Consiliul asociației s-a an
gajat câ pînă la 1 iulie să termine

Comăniță, dr. Dinu Ovidiu, 
O Căpriță, antrenorul Al. 
Munteanu, Bekir Rișat, Du
mitru Ivan președintele 
C.J.E.F.S Constanța.

Am ascultat multe lucruri 
interesante, în această ședin
ță de analiză — și sperăm că 
unele dintre proiecte vor ii 
materializate în cel mai scurt 
timp. Dar credem că, in 
primul rînd, conducerea, an
trenorii și jucătorii Faru
lui ar trebui să rețină esen
țialul din 
snicere și „la 
de antrenorul 
Petrescu:

— Aveți o 
omogenă, 
două și chiar trei vârfuri de 
atac, în vreme ce alte echipe 
n-au nici unul. Practicați un 
joc modern și 
■uneori numai o 
drept... aveți un 
care, vă iubește, 
uneori se supără 
nu jucați prea grozav, acasă... 
Și-atunci, de ce atîta blazare? 
De ce să țintiți doar locul 
cinci ? De ce să nu vă gfn- 
diți să vă bateți pentru pri
mul loc sau pentru Cupă? 
De ce să aveți aspirații limi
tate? De ce să nu spargeți 
,.zidul sonic"? .Cine vă opre
ște? Farul poate mai mv.lt 1 
Depinde numai de voi, de am
biția și de munca voastră ca 
să cuceriți acei lauri pe care 
toți constănțenii îi așteaptă 
de la voi...".

cuvintele calde, 
obiect" rostite 

federal Nicolae

echipă solidă, 
valoroasă... aveți

spectaculos, 
repriză, e 

oraș mare 
chiar dacă 
pe voi că

George MIHALACHE

cută 
dr.

sfîrșit, iată-1 pe Motroc. 
Spune-mi, care e progra
de pregătire stabilit ’ 
După vizita medicală jă- 
de dr. Florian-senidr și 

Florian-junior, am stabilit

Jucătorii de la Progresul 
Brăila și-au mutat de ieri 
„cartierul general” de pregătire 
la Slănic Moldova. Aflindu-ne 
la Brăila în ajunul plecării lor 
în stațiunea montană, am avut 
o convorbire cu antrenorul V. 
Blujdea.

— Așadar, ați încheiat o se- 
mietapă de pregătire fizică.. •„

— Pentru prima oară, aici, 
la Progresul, s-a apelat la ser
viciile unui specialist in atle
tism in scopul de a efectua o 
pregătire fizică cît mai apro
piată cerințelor. In această pe
rioadă. noi am avut ca obiectiv 
readaptarea organismului la e- 
fort. Prof. V. Moroi-u a lucrat 
cu competentă in rezolvarea a- 
cest.ui deziderat. De la 9 și 
pină la 23 ianuarie s-a lucrat 
intens, fiind programate cite 6 
antrenamente pe săptămînă. S-a 
început de la datata de 80 de 
minute (o ședință), iar după 11 
antrenamente s-a ajuns ta 130 
de minute, care s-au menținut 
pină simbătă. Am lucrat in aer 
liber si ' ~ '
meritele 
cuprins 
riat. pe - .. _ .
5 000 m. s-a realizat rezistența 
specifică. Cea de a doua parte 
a ședințelor de pregătire, care 
s-au ținut în sală, au avut ca 
obiectiv mărirea detentei, a mo-

in sală, 
în aer 
alergări 
distante

Prin antrena- 
liber, care au 
pe teren na
de la 2 000 la

bilității și a forței. Acești fac
tori i-am realizat prin exerci
ții de gimnastică, lovirea ba
lonului suspendat și jocuri corn., 
plementare, ca baschet și hand
bal.

— Cum s-au comportat jucă
torii în această perioadă ?

— Cu toții s-au adaptat bine 
la acest ciclu de pregătire fizi
că, insă in mod deosebit s-au 
evidențiat Gheorghiță, Chițu, 
Tur'cu, Traian. Cazan și Mihai.

—■ .. .Sînt numai concluziile 
dv. ?

— Nu numai ale mele, ci și 
ale medicului. La cite două zile, 
medicul nostru, dr. N. Schwa'b, 
a făcut sondaje înainte, și după 
efort și a constatat că toți ju
cătorii s-au adaptat foarte bine. 
In plus, în această perioadă, am 
făcut trei teste, ale căror re
zultate au fost, de asemenea, 
bune.

— O ultimă întrebare Ce vă 
propuneți să realizați Ia Slăni- 
cu! Moldovei ?

— Tn primul rînd, vom mări 
durata si intensitatea antrena
mentelor. Vom efectua două șe
dințe de pregătire pe zi, cu un 
total de 240 de minute. Aici 
vom pune mai mult accentul 
pe tehnică și tactică, orgamizlnd 
jocuri „în familie".

P. VlNTILĂ

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
STEAGUL ROȘU PLEACĂ 

AZI ÎN GRECIA

■iu.»

Echipa brașoveană Steagul 
roșu urmează să 
cursul 
unde, 
fectua 
jocuri

zilei de azi 
timp de 18 
un turneu 

de pregătire.

PROGRAMUL
ECHIPEI

ÎN IRAN

pîece in 
în Grecia, 
zile, va e- 

de 4—5

TURNEULUI
STEAUA
Șl LIBAN

turneu al eehi-Anunțatul
pei Steaua în Iran și Liban 
are, la această oră, un pro
gram definitivat Echipa mi
litară va evolua la 9 februa
rie în Liban, urmind să joace 
apoi 4 meciuri în Iran—în zile
le de 12, 14, 16 și 10 februarie 
Două zile mai tîrziu, Steaua 
va disputa un ultim joc îh 
Liban, întoarcerea în patrie 
fiind prevăzută pentru ziua 
de 22 februarie.

PETROLUL ȘI-A RELUAT 
PREGĂTIRILE

Duminică, la clubul 
tiv Petrolul Ploiești a 
loc ședința de analiză a

spor- 
avut 
com-

portarii echipei de fotbal în 
turul campionatului diviziei 
A. Mai bine de trei ore, 
petroliștii și-au analizat com
portarea din sezonul de toam
nă. dezvăluind „secretele11 
spectaculoasei reveniri a e- 
chipei, insistînd, însă, și pe 
lipsurile semnalate în prima 
parte a campionatului. Dar, 
asupra acestui lucru vom re
veni.

Luni, ploieștenii au plecat 
la Predeal, u«de vor efectua 
primele pregătiri. Petrolul va 
rămîne aici două săptămîni, 
după care își va continua an
trenamentele la Ploiești.

La pregătirile de la munte 
iau parte 23. de jucători. 
Componenților lotului primei 
echipe li s-au alăturat tine
rii Mierluț, Unchiașu. Spiri
don, Constantin (fost la Fla
căra Moreni), Demeter și 
Ciupitu. Dridea refăcut com
plet după accidentul suferit 
în toamnă, va lua parte la 
pregătiri.

Săptămînă trecută (joi, vi
neri și simbătă), fotbaliștii 
ploieșteni au efectuat un ri
guros control medical. După 
cum ne declară medicul pe
troliștilor, dr. Cristea, rezul
tatele. în afara celor de la-

borator, care încă nu ieșiseră 
sînt foarte bune, toți jucă
torii fiind apți pentru relua
rea antrenamentelor.

PEPINIERA LUI F.C GALATI!
Divizionara C, S.U.T. Ga

lați și-a reluat pregătirile sub 
conducerea fostului antrenor al 
Oțelului, Dumitru Oprea. An
trenamentele se desfășoară zil
nic pe stadionul Dunărea, ur- 
mărindu-se în mod deosebit rea
lizarea unei excelente pregătiri 
fizice, iar în cele 15 jocuri a- 
micale o mai bună omogeniza
re a echipei. îngrijorătoare ni 
se pare, însă, situația lotului, 
■format în prezent, din numai 
14 jucători. După cum ne-a 
declarat antrenorul D. ’ Oprea, 
Ș.U.T. Galați încearcă să de
vină o reală pepinieră pentru 
echipa F.C. Galați.

T. SIRIOPOL 
corespondent

IUGOSLAVIA Șl TURCIA 
LA TURNEUL DE JUNIORI

„23 AUGUST"

ADUNĂRI IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
unele chiar foste dlvl- 

compor- 
în mare 
prof. D. 
printr-o 

în retur.

- ii 1 ii ii 11 11

amenajarea poplcăriei de la uni
tatea Glăvâna șl reamenajarea a- 
celeia de la unitatea Gară.

Hie FEȚEANU —
principal

bilanț

IA
GURA

coresp.

MULȚUMITOR
MINtllUL'*

deReprezentanții celor 3 200 
membri ai asociației sportive 
„Minerul" din Gura Humoru
lui, prezenți la recenta adu
nare generală, au aflat cu sa
tisfacție despre succesele din 
anul care a trecut. Specificul 
muncii majorității lucrătorilor 
— munca în subteran — î-a fă
cut să aprecieze în mod deose
bit (și să propună continuarea 
lor) cele 9 excursii organizate 
în 1970. S-a bucurat de apre
ciere — datorită bunei organi
zări — și Campionatul asocia
ției la fotbal, volei, șah și te
nis de masă. ScOțîndu-se, mai 
ales, în evidență faptul că la 
întreceri au fost angrenați a- 
proape toți membrii asociației.

Toate acestea dacă ne referim 
la sportul de masă. în ceea ce 
privește sportul de performanță, 
nu s-a trecut cu vederea peste 
rezultatele bune ale echipei de 
handbal care, timp de doi ani 
a fost campioana județului Su
ceava. Echipa de fotbal, care 
de trei ani activează în divi
zia C. a avut o evoluție satis
făcătoare. In anul care a trecut 
au obținut clasificări sportive 
un număr de 63 de membri ai 
asociației.

Planul de măsuri întocmit ca 
urmare a numeroaselor propu
neri făcute de vorbitori 
îmbogățit cu 
demne de 
stadionului, 

teren pentru 
chipelor de 
Ambițioșii 
echipa lor de rugby să promo
veze, încă în acest an, în di
vizia A, iar echipa de fotbal 
să intre în B, dar în 1072. Evi
dent, planuri frumoase, ce vor 
fi realizate ținîndu-se seama 
de pasiunea cu care muncește 
consiliul asociației și, în mod 
deosebit, sprijinul efectiv pe 
care îl primește de la membrii 
săi.

In partea a doua a lucrări
lor adunării au fost desemnate

organele de conducere ale con
siliului asociației. Președinte 
este inginerul Petre Zămîrcă.

C. FILIPOVICI 
corespondent

LAC.E.I.L.NUȘI-AFĂCUT
LOC AUTO-MULTUMIREA

s-a
cîteva acțiuni 

relevat : refacerea 
amenajarea unui 
antrenamentul e- 

fotbal și rugby etc. 
mineri doresc ca

Asociațiile sportive din Turnu 
Severin trăiesc în această perioa
dă ora bilanțurilor. După Metalul 
Tr. Severin, a fost rîndul C.E.I.L. 
Zilele trecute, mulți dintre ama
torii de sport din marele combi
nat de exploatare și industrializare 
a lemnului s-au reunit în sala de 
festivități a întreprinderii, pentru 
a analiza activitatea desfășurată 
în 1970.

Darea de seamă a reflectat fap
tul că asociația sportivă de la 
C.E.I.L., deși tînără, a reușit să 
se impună prin unele performan
țe. De altfel, toate cele 5 secții 
ale asociației sportive sînt consi
derate printre cele mal bune din 
județ. unele dintre 
C.E.I.L. Tr. Severin fiind 
Ale clasamentelor.

Evident, fotbalul s-a

periență, 
zionare. Startul și, apoi, 
tarea bună se datoresc 
măsură și anțrenorvv. 
Andrei. El, speră ca 
muncă și mai susținută 
să promoveze echipa în divizia C, 
obiectiv primit de adunare eu vă
dită satisfacție.

O altă ramură sportivă îndrăgi
tă este handbalul. La ora actuală, 
echipa C.E.I.L. a ajuns a fi cea 
mai bună din oraș și are toate 
șansele să promoveze într-o cate
gorie superioară. Voleiul, șahul și 
tenisul de masă, iată alte sporturi 
cu o frumoasă activitate de per
formanță.

Dacă despre sporturile amintite 
maj sus s-au spus numai cuvinte 
de laudă, nu același lucru s-a a- 
firmat și despre activitatea spor
tivă de masă. Directorul general 
al combinatului, Mihai Marta (pînă 
nu de mult un apreciat arbitru 
divizionar de fotbal), a adus cri
tici îndreptățite : „Văd zilnic, a 
spus vorbitorul, mulți muncitori 
ai combinatului cu un mers ane- 
vbids — deși sînt tineri — cu o 

■ ținută a corpului defectuoasă, 
deficiențe, evidente, dătorită 

exercițiului 
ca noul consiliu 
să aibă in pre- 
acest aspect, 

Ioc minor, așa 
unii. Este “

Imaginea de mai sus surprin
să de fotoreporterul nostru 
M. Felix, este elocventă ară- 
tind dificultățile provocate de 
terenul impracticabil.

echipele 
fruntașe

______ _______ . aflat în 
centrul atenției. A fost evidenția
tă, de pildă, evoluția jucătorilor 
care, în turul- campionatului, au 
avut o comportare mulțumitoare, 
reușind să. ocupe primul loc în 
clasament, deși în competiție se 
găsesc echipe cu mal multă ex-

eu 
în 
li-special lipsei 

zic. Ar îi bine 
ce se va desemna 
ocupările sale și 
care nu este de 
cum îl consideră ___ ______
dorit ca în combinatul nostru, 
mai mulți din ceî peste 3 000 
salariați să devină practicanti 
gimnasticii și ai atletismului, 
turismului și drumeției în special". 
La punctul de vedere exprimat 
de directorul general al combina
tului au aderat toți cel prezenți.

Ion Stănescu. vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Mehedinți, a arătat că 
rezultatele de la C.E.LL. sînt, în 
general, pozitive. Totuși, nu sînt 
vâldrificate- toate posibilitățile. 
Baza materială, în primul rînd, ar 
putea fi considerabil dezvoltată, 
fără investiții, ci doar cu mai 
multă inițiativă. Poate că după 
această adunare...

R. AVRAM, coresp.

de 
cît 
<le 
ai 
ai

Turneul de juniori „23 
August11 va fi organizat în 
vara acestui an de către Fe
derația română de fotbal. 
Pînă acum și-au confirmat 
participarea echipele repre
zentative ale R.S.F. Iugosla
via și Turciei.

METALUL BUCUREȘTI - I.O.R.
2-2 (0 0)

Ieri, pe o vreme frumoasă 
amintind parcă de începutul 
primăverii, pe terenul V al 
Stadionului 23 August, a avut 
Ioc partida de pregătire din
tre formațiile Metalul Bucu
rești (div. B) și I.O.R. (cam
pionatul Onoare). Terenul, 
complet desfundat, a pus pro
bleme dificile jucătorilor. Tn 
ciuda acestui fapt, ei au aler
gat mult reușind să creeze 
cîteva acțiuni frumoase la 
ambele porți.

Divizionarii au întîmpinat 
o dîrză rezistență din partea 
echipei I.O.R. trebuind să se 
mulțumească doar cu un re
zultat 
(0—0). 
Marian 
pectiv 
pentru 
metalurgiștilor : Matache (Bu- 
caru) — Rădulescu, Drăgan, 
Apostol (D. Emil), Vâsilescu, 
Seceleanu, Căluș, Radu, Ma
rian, Sava, Fiorea.

Florin SANDU

de egalitate : 2—2
Au înscris : Căluș și 
pentru Metalul, res- 
Călin și Rădulescu 

I.O.R. Tată și formația

LOTO-PRONOSPORT
PREMII... PREMII PREMII... PREMII...

Toate sistemele de joc con
tinuă să atribuie premii de 
valoare săptămînă de săptă- 
mînă

Iată ultimii cîștigători care 
și-au ridicat autoturismele de 
la Centrala Administrației de 
Stat Loto-Pronosport:

DACIA 1300 — Dumitrescu 
Emil — Roșiori de Vede — 
la Loto ;

MOSKVIGI 408/412 — Dinu 
Ștefan com. Filipești, sat Di- 
țești jud. Prahova — la Pro- 
noexpres;

MOSKVIGI 408/412 — Ro
man Ignat din București — 
Sa Loto;

MOSKVICI 408/412—Marin 
P. Moise com. Voinești — (Fe
rești jud. Argeș — la Loto;

DACIA 1100 — Vîlsan Eu
gen — București — la Loto,

FIAT 850 — Șetrban Anuța 
din Tg. Mureș — la Loz în 
plic ;

FIAT 850 — Gălbinas Lau- 
rențiu — Bîrlad — la Loz 
în plic.

Participînd
Pronoexpres de mîine, ori-

cine își poate înscrie numele 
pe lista marilor câștigători.

• Tragerea excepțională 
Loto de astăzi va avea loc 
la București în sala Clubu
lui Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 18,45. Ea va fi radio
difuzată în jurul orei 19,15.

PRONOEXPRES 
PREMIILE CONCURSULUI 

NR. 3 DIN 20 IANUARIE 1971 
Extragerea I: Cat. 2: 1.10 

variante a 73.900 lei ț Cat. 3 5 
14,10 a 5.765 lei ț Cat. 4 : 52 a 1.563 
lei ț Cat. 5 : 136,60 a 595 lei ț 
Cat. 6 : 5.368 a 40 Iei.
RAPORT CATEG. 15 708.893 lei 

Extragerea a n-a j Cat. B o 
11,30 variante a 6.951 Iei ț Cat. 
C : 67,35 a 1.166 lei s Cat. D S 
2.747,05 a 60 Iei ț Cat. E s 140,85 
a 200 lei; Cat. F e 3.367 a 40 
lei.

la concursul

RAPORT CATEG. As 222.677 
lei.

Premiul de categ. 2 a fost 
obținut de PANAIT ALEXAN
DRU din Constanța, care cîstî— 
gă la alegere, un autoturism șl 
diferența în bani sau suma 
integrală în uumerar.'
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Spartachiada de iarnă a armatelor prieteneAleksandr Ușakov (O.S.S.) cîștigător Ia biatlon ■> >

• Victor Fontana primul dintre români —locul 8

ZAKOPANE, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe- 

1 cial).
în sfîrșit, s-a dat startul 

oficial într-o probă a Sparta- 
chiadei de iarnă a armatelor 
prietene. Așa că luni la ora' 
9, poligonul de la Kry, ace
lași pe care s-ău disputat 
campionatele mondiale acum 
trei ani, era îmbrăcat în hai
ne de sărbătoare și aștepta 

,|ca participantul cu nr. 1, 
cehoslovacul Frantisek Zobak, 
țsă plece în cursă. Vremea a 
Lost splendidă — soare, vizi- 
(bilitaste bună în poligon, însă 
spre ora 10 zăpada a început 
■să se înmoaie și să creeze 
.unele dificultăți sportivilor. 
jLa prima tragere culcat, e- 
■moțiile sînt evidente și doar 
7 din cei 32 de schiori plecați 
în cursă nu sînt penalizați. 
Printre ei (bucurie în tabără 
delegației noastre) și doi ro„f 
imâni Gh. Cimpoia și V. Fon-(i 
țtana, alături de doi sovieticii 
Ușakov și Kolmakov, bulga3 
rul Oczucski, maghiarul Va- 
das și reprezentantul R. D. 
Germane, Kursawe. După 
prima tragere, calitățile da 
fondist încep să-și spună cu-' 
vîntul. Deci, cel patru echi
pieri sovietici, ca și Rapacz, 
EFiedor (Polonia), Wiegand 
(R.D.G.), Victor Fontana 
(România) fac o cursă bună, 
linsă la tragerea următoare, 
ipoziția în picioare, doar so
vieticii Ușakov și Krakosie- 

fwicz realizează punctajul 
[maxim, în timp ce Fontana 
f(4 min. penalizare), Wiegand 
“(2), Rapacz (3), Fiedor (1) își 
. văd adăugate balastul unor 
(minute la timpul general în- 
iregistrat. La a doua tragere 
I culcat, eforturile se fac re- 
ssimțite și mai mult și toți 
«protagoniștii — mai puțin

pieri sovietici, ca 
SFiedor (Polonia), 
[(R.D.G.), Victor

WELINGER (Austria)
ÎNVINGĂTOR

Fiedor — sînt penalizați cu 
1—2 minute. Ultima trecere 
prin poligon, pentru tragerea 
în picioare, ni-1 arată pe Fon
tana excelent — cu 0 puncte 
— Ia fel ca și pe Wiegand, 
în timp ce sovieticii 
nezii greșesc-

Ultimii 5 km sînt 
tici. Schimbînd mult 
mia clasamentului, 
concurent aruncă în 
toată energia acumulată 
orele de antrenament. Sovie
ticii se dovedesc imbatabili 
și se clasează toți patru în 
primele 6 locuri. Dintre ro
mâni, în afara lui Fontana, 
am mai remarcat pe N. Băr- 
bășescu, care a făcut o cursă 
bună (cu 5 min. penalizare), 
doar zăpada grea de pe ulti
ma parte a întrecerii privîn- 
du-1 de un loc superior. în

■ general, despre sportivii noș
tri se poate spune că au mers 
bine la trageri, dar că, de 
data asta, fondul nu le-a fost 
favorabil. Clasamentul probei 
de biatlon (20 km): 1. Alek
sandr Ușakov (U.R.S.S.) 1 h 
19:59,2 (3 min. penalizare), 2. 
Iuri Krakosiewicz (U.R.S.S-) 
Ih 24:15,2 (5), 3. Andrei Ra
pacz (Polonia) 1 h 26:33,0, 4. 
Andrei Fiedor (Polonia) 1 h 
27:09,1 (6), 5. Iuri Kolmakov 
(U.R.S.S.) Ih 27:17,3 (6), 6. 
Ghenadi Kovalov (U.R.S.S.) 
1 h 27 :40,8 (6), 7. Herberg 
Wiegand (R.D. Germană) 1 h 
28:04,5 (4), 8- Victor Fontana 
(România) 1 h 28:52,9 (5)... 
15. N. Bărbășescu 1 h. 34:51,3 
(5), 17. Gh. Cimpoia lh 36:33,6 
(7). 25. D. Soiu 1 h48:46,9 (20).

Amînate sîmbătă. amînate 
și duminică, iată că sărituri
le nu s-au disputat nici 
La ora 13, toți ’sportivii 
gata de start și fiecare 
fectuat o săritură-pilot, 
la 13,20 (cînd trebuia să în
ceapă concursul propriu-zis) 
un vînt stîrnit din senin face 
ea polonezul Przybela să se 
dezechilibreze în timpul zbo-

și polo-

drama- 
fiziono- 
Fiecare 

luptă 
în

luni, 
erau 
a e- 
dar

LA SLALOM SPECIAL
Tn concursul internațional 

de schi de la Pamporovo (Bul
garia) proba masculină de sla
lom special a fost cîștigată de 
austriacul Manfred Welinger. 
El a fost cronometrat cu tim
pul de 97,2 find urmat de bul
garul Pavel Șalamanov 97,3 și 
de francezul Cristian Gunier 
99,5. Pîrtia a măsurat 580 m 
cu o diferență de nivel de 
193 m.

rului și să cadă, accidentîn- 
du-se ușor. în această situa
ție, juriul a decis amînarea 
probei pentru marți, cînd se 
va disputa și cursa de 15 km 
fond și, probabil, cea de 
coborîre. Dar în privința pro
gramului nu vă pot spune cu 
precizie nimic, fiindcă 
ce se hotărăște azi, 
poate fi dat peste cap
cauza condițiilor atmosferice.

ceea 
mîine 

din

Paul IDVAN

în ciuda vremii neprielnice

ABANDONURI
40-Ica RALIU
Plecate vineri noaptea din’ 

10 orașe din Europa și A- 
frica, echipajele participante 
la cea de-a 40-a ediție a tra
diționalei întreceri automo
bilistice „Raliul Monte Carlo" 
au avut în general o compor
tare foarte bună, numărul 
celor care au abandonat 
fiind extrem de redus. Toate 
cele trei echipaje plecate din 
București se mențin în lup
ta pentru cîștigarea trofeu
lui.

Iată situația concurenților 
Ia 48 de ore de la startul în
trecerii : Marakech (Maroc) 
— 36 de echipaje plecate, 4

g
Porniți din Varșovia, austriecii W: Poltinger — J. Hartinger, 
pe fotografiați la trecerea prin punctul de control

de la Praga
Telefoto: A.P.-AGERPRES

PUȚINE 1N AL
MONTE CARLO

abandonate ; 
Main — 37 
luat startul, 4 
Glasgow — 8 echipaje ple
cate, 1 abandon; Monte Carlo 
— 32 de echipaje plecate, 4 
abandonuri; Atena — 31 de 
concurenți La start, 4 .aban
donuri etc. Cele mai vitrege 
condiții atmosferice au fost 
înfruntate de echipajele care 
au luat startul din Glasgow 
(zăpadă și vînt).

Echipajele rămase în cursă 
erau așteptate aseară la Mo
naco, unde urmează să ia 
parte la probele de departa
jare.

Frankfurt pe ■ 
de concuranți au 

abandonați;

După meciul de la Las Vegas

ALEXE, SAROMN 
Șl „STÎNCA DIN DENVER7/

„MARELE PREMIU
BUENOS AIRES, 25 (Ager

pres). — Zeci de mii de spec
tatori au urmărit pe auto- 
dromul municipal din Buenos 
Aires tradiționala competiție 
automobilistică „Marele pre
miu al Argentinei". Concu-

A CÎȘTIGAT
AL ARGENTINEI11

Edițiile repetate ale meciuri-^ 
lor de box U.R.S.S. — S.U.A.,’ 
desfășurate la Moscova sau Las 
Vegas, trasează cu Încetul o 
tradiție sportivă de invidiat. 
Rezultatele acestor confruntări 
arată de fiecare dată superio
ritatea de netăgăduit a boxeri
lor amatori sovietici, îndeobște 
tehnicieni în linie clasică, plini 
de maturitate în acțiunle din 
ring și posesorii unei experien
țe fructuoase. Iată de ce victo
ria de alaltăieri a pugiliștilor 
sovietici (S—5 la Las Vegas) 
nu produce surpriză, mai ales 
cînd aflăm că din formație au

FESTIVALUL ȘAHIST DIN OLANDA
Milunka Lazarevici conduce în turneul feminin

HAGA, 25 (Agerpres). — Tur
neul feminin din cadrul Festi
valului șahist din Olanda a 
continuat la Wijk aan Zee cu 
disputarea partidelor din runda 
a 6-a. Katia Jovanovici a cîști- 
gat la Jolanda Szota. S-au în
cheiat remiză partidele : Maria 
Ivanka — Milunka Lazarevici, 
Ingrid Tuk — Korri Vreeken 
și Alia Kușnlr — Stepanka Vo- 
kralova. Celelalte partide, prin
tre care și cea dintre Elisabeta 
Polihroniade și Rie Timmer, 
s-au întrerupt.

In clasament conduce Milun
ka Lazarevici (Iugoslavia) cu 
5 puncte, urmată de Maria 
Ivanka (Ungaria), Stepanka 
Vokralova (Cehoslovacia) și Ka
tia Jovanovici (Iugoslavia) 
toate eu cite ă'fz puncte etc.

renții s-au întrecut de-a lun
gul a două manșe a cîte 50 
de ture fiecare (de două ori 
170.883 km), în final victoria 
revenind campionului neo

zeelandez Chris Amon, care a 
concurat pe o mașină „Mi
tra11. El a fost cronometrat 
cu timpul total de 2h08:19, 
realizînd o medie orară de 
159,614 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în or
dine: Henri Pescarolo (Fran
ța) pe „March" — 2h08:41, 
Carlos Reutemann (Argentina) 
pe „McLaren" 2h09:12, David 
Prophed (Anglia) pe „McLa
ren" — 2h09:37. Elvețianul 
Jo Siffert (pe ..March1’), unul 
dintre favoriții principali ai 
cursei, a ocupat locul șase.

TEST-MECIUKILE 
ECHIPEI AMERICANE 

1970—71
U.R.S.S. — S.U.A.

< Italia — S.U.A.
Iugoslavia ■— S.U.A; 
România — S.UA. 
U.R.S.S. — S.U.A.

9—2
6—5
6—5
9—2
6—5

făcut parte 8 campioni unionali 
(dintre care doar trei au pier
dut în ring).

Boxul american este evident 
In căutarea unei formule de 
echipă pentru J.O. 1972, dar 

■ tinerețea celor mai mulți titu
lari nu justifică înfrîngerile. 
Cu ani în urmă, tot atit de 
tineri. Clay sau Patterson au 
fost și ei membri ai unor lo
turi similare. Astăzi, dacă Jesse 
Valdez reușește să învingă pe 
campionul european Tregubov 
prin k.o. în ultima repriză, în-

seamnă că valoarea sa este 
apreciabilă. Din păcate, la 
București, nu l-am putut ve
dea pe Valdez (era accidentat), 
în schimb au supraviețuit din 
formația americană (care a bo
xat anul trecut la Roma, Bel
grad și București), alți trei bo
xeri care au evoluat la „23 Au
gust" : musca Eduardo Santiago 
(învingător prin k.o. II al iugo
slavului Stanimirovici, dar în
vins de Ciucă), semigreul Nat
haniel Jackson (învingător prin 
k.o. I al italianului Facchinetti 
și la puncte al iugoslavului 
Obradovici, dar învins prin k.o. 
III de către Monea) și greul 
Ronald Lyle. Cazul acestuia din 
urmă, supranumit „Stînca din 
Denver", ne privește direct, 
întrucît în lunga și impresio
nanta sa serie de victorii înain
te de limită (k.o. I — italianul 
Laureti, k.o. II — iugoslavul 
Vukușici, k.o. II — sovieticul 
Kamo Saroian) există o singură 
excepție : înfrîngerea suferită 
de el, Ia puncte, la București, 
dîn partea campionului euro
pean, Ion Alexe. Această linie 
indirectă (numită „calculul hîr- 
tiei“) îl avantajează pe campio
nul român, care poate deci 
aborda fără complexe campio
natul european de la Madrid.

De altfel, după cum anunță 
telegramele de presă, profitînd 
de prezența boxerilor sovietici 
în S.U.A., Cassius Clay l-a in
vitat pe greul Saroian 
sa de antrenament de 
Beach, propunîndu-i 
meci de exhibiție în 
prize.

Victor BANCIULESCU

la tabăra 
la Miami 
chiar un 
două re-

PE PISTELE DE ATLETISM
!• JIM RYUN A REINTRAT PROMIȚĂTOR e ALERGĂ
TORII POLONEZI SE AFIRMĂ LA PHILADELPHIA © 

SURPRINZĂTOAREA VICTORIE A LUI KORICA

Cu prilejul concursului de 
atletism pe teren acoperit 
de la San Francisco, Jim 
Ryun și-a făcut reintrarea în 
activitatea competițională, 
cîștigînd cursa de o milă în 
4:04,4. în proba de două 
mile Kerry Pearce a învins 

,cu 8:38,2, iar proba de sări
tură în înălțime s-a termi
nat cu victoria lui Reynaldo 
Brown cu 2,18 m. Campionul 
olimpic Willie Davenport a 
terminat învingător în cursa 
de 60 y în 7,1.

Tn cadrul concursului de 
sală de la Philadelphia, Szor- 
dykowski a cîștigat proba de 
o milă cu timpul de 4:06,5,

iar Badenski s-a clasat pe 
primul loc la 440 y în 50,4.

Tradiționalul cros interna
țional de la Legnano (Italia) 
a reunit la start atleți de re
nume din mai multe țări. 
Victoria a revenit sportivu
lui iugoslav D. Korica, cro
nometrat pe distanța de 9,500 
km cu timpul de 31:57,5, îna
intea lui Keino (Kenya) — 
32:02,1. Americanul Shorter 
(cîștigătorul crosului de la 
Sao Paulo) a fost cronome
trat în 32:17,0, italianul A- 
rese în 32:49,7 și tunisianul 
Gammoudi în 32:52.7. Proba 
feminină s-a încheiat cu vic
toria atletei engleze D. Rid
ley, care a parcurs 2,400 km 
în 8:44.8.

!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

KILLHS- 
DAllMLIR

Cu aceeași dezinvoltură cti 
care lunecă pe patine, Ma
rika Killius cintă și dansea
ză în filmul ce-și duce exis
tenta efemeră pe ecranele 
cinematografelor noastre din 
centru.

Poate, vă mal amintiți 
de acest nume... încă din 
vremea cînd nu apărea pe 
afișe de film, ci pe acelea 
ale marilor competiții ale 
gheții. Și atunci, inseparabil 
legat de acela al parteneu- 
lui ei, atit de bine potrivit, 
Hans-Jiirgen Băumler.

Văzîndu-i azi pe amindoi, 
trecuți definitiv la actorie, 
parcă nici nu-ți vine să 
crezi că acum 6—7 ani erau 
în dîrză luptă sportivă cu 
un alt cuplu de renume, 
Ludmila Belousova - Oleg 
Protopopov. între acești 
campioni iluștri s-a dat una 
din cele mai febrile bătălii 
din istoria patinajului artis
tic. La punctul culminant, 
sezonul lui 1964. Protopo- 
povii triumfau pentru prima 
oară, luînd medaliile olimpi
ce de aur la Innsbruck. Iar 
Killius - Băumler se revan
șau, pe teren propriu, pă- 
strîndu-șl titlul mondial, la 
Dortmund.

A fost ultima lor victorie' 
De atunci, cele două mari 
stele ale patinajului vest- 
german n-au mai lunecai 
pe gheață decît. sub lumina 
orbitoare a reflectoarelor, fn 
revistă și film. S-au scris 
despre ei sute de comenta
rii si „culise", amplificând la 
maximum publicitatea cu 
care sînt lansate vedetele 
ecranului mic sau mare. Nu 
ne îndoim că multe admira
toare sensibile sau roman
țioase au șters lacrimi tn 
batistă, aflind că cel doi nu 
se vor căsători, fiecare 'din 
ei alegindu-și alt partener 
de viață. Azi au și copii.

De la primele lor succese, 
Pe patinoar au trecut două 
decenii. Patinajul a mers 
înainte. Mult înainte. In fil
mul de azi, Killius și Bitum- 
Ier parcă nu ne mai impre
sionează ca altădată. In 
transmisii televizate, deși nu 
și-au pierdut prea mult din 
alură si tehnicitate. Dar așa 
este firesc să fie.

Cineva a scris tn coloane 
de ziar, cu vreo zece ani in 
urmă, că Beatrice Huștiu a 
noastră va patina mai bine 
ca Sonja Henie. S-a părut 
exagerat atunci. Cui i se 
mai pare și acum, să caute 
un bilet în plus la Cinema
tecă, în serile cînd rulează 
neuitata „Serenadă din Va
lea Soarelui". Și să facă ne
cesarele comparații.

Radu VOIA

AL 9-LEA CONGRES
MONDIAL „INTERSCHr*

La Garmisch Partenkirchen 
au avut Loc lucrările celui 
de-al 9-lea Congres mondial 
„Interschi". A fost menținut 
în calitate de președinte al 
acestui for Jean Franco 
(Franța). Viitorul congres se 
va desfășura în anul 1975 în 
Cehoslovacia.

• CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE •

S-a încheiat prima parte

Feijenoord

N.E.C.

2—2 :■

18
18
18
18
18
18

5 1 46—15
5 2 34—14

41— 11
42— 18
33—15
22—13
22—13
29—21

30
28
26
20
20
20

0—2
3—1

Lupta strînsâ 
primul loc

31 
2»
29
29
2S

8, Besiktas
9. Samsun

10. Ankaragucu
11. Boluspor
12. Altay
13. Karsiyara
14. Vefa
15. Demirspor
16. P.T.T.

; F. C.
Nijmegen

19 13
19 12
19 11 7 1 33—16
19 13 3 3 42—12
19 12 4 3 48—13

TURCIA : Gaiatasarai, 
liderul turului

15 4 6 5 14—13 14
15 5 4 6 13—13 14
15 2 10 3 9—11 14
15 4 5 6 10—13 13
15 4 5 6 8—12 13
15 3 7 5 7—13 13
15 3 6 6 15—21 12
15 1 8 6 10—19 10
15 3 3 9 10—25 9

Schaer-
Waregem — 

Standard — St’

PORTUGALIA : Benfico 
amenința

e- 
cu
Și

1—0 ; La Gantoise 
beek 1—0 ;
Lierse 2—0 ; 
Gilloise 4—0.
1. Standard
2. F.C. Bruges
3. Anderlecht
4. Waregem
4. Waregem
5. Lierse

Campionatul feminin de handbal
(tFrmare din pag. I)

pentru Universitatea. Au arbi
trat : R. Iamandi și I. Dumi
trescu (ambii din Buzău).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
C.S.M. SIBIU 21—12 (12—7)
Joc antrenant, cu multe faze 

frumoase, dinamice. Tn primele 
12 minute s-au marcat... 12 
goluri. Studentele, net supe
rioare ultimei clasate, s-au de
tașat și 
doua a 
victorie 
Ibadula 
Surugiu , ,, 
ko (2), Scorțescu și Furcoi — 
pentru Universitatea, Tranda
fir (6), Birthelmer (3), Brezaie 
(2). Walzer — pentru C.S.M. 
Au arbitrat : P. Radvany 
(Cluj) și I. Crețu (Petroșani).

RULMENTUL BRAȘOV — 
VOINȚA ODORHEI 

17—12 (11—7)

Allies (4), Prundaru (3), Nako 
(2), Serban și Bojte — pentru 
Rulmentul, Miklos (7), Ma- 
gyari (2), Teglas (2) și Hohr 

pentru Voința. Au condus : 
N. Maghețiu și V. Iepure (am
bii din Timișoara).

I.E.F.S. BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 

13—11 (8—6)

peMureșencele au trecut 
lingă o mare victorie. Meri-

mai mult în partea a 
întrecerii, cucerind o 
comodă. Au marcat :
(8), Dobîrceanu (5), 

(2), Arghir (2),Schram-

Oancea 
această 
victorie

Echipa lui Nako și 
ia jucat splendid îh 
partidă, 
care le dă 
locul IV în 
mai bune 
de handbal 
Mai ales în finalizarea faze
lor de atac, brașovencele au 
dovedit o dibăcie care le-a 
atras aplauzele numeroșilor 
spectatori din Sala sporturilor. 
Inexplicabil de neconvingător 
a jucat însă formația din O- 
dorhei, care ne obișnuise cu 
meciuri de mare luptă, de 
totală dăruire a jucătoarelor 
șale. Au înscris : Oancea (6).

PROGRAMUL DE AZI;
Oro 14,30: Mureșul Tg. 

Mureș — Voința Odorhei
Ora 15,40: C.S.M. Sibiu 

— Confecția București
Ora 16,50 : Constructorul 

Timișoara — Universitatea 
București

Ora 18,C0: I.E.F.S. 
BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA

Ora 19,10: Rulmentul 
Brașov — Textila Buhuși

— prin Butan — egalarea 
(9—9), iar în min. 41 să ia 
conducerea, prin Sos (11—10). 
Cîteva greșeli (în atac, Butan 
a pasat la adversare și Ma- 
miaca a înscris ; durități in 
apărare, sancționate cu un 7 m 
transformat de Costandache, 
etc.) au făcut ca avantajul 
minim să nu reziste în ulti
mele 10 minute și victoria să 
surîdă mai experimentatei for
mații din Capitală. Au marcat : 
Costandache (5), Bunea (3), 
Mohanu (2), Mamiaca (2) și 
Băicoianu — pentru I.E.F.S., 
Sos (4), Cordoș (3), Szolossi 
(2), Buta și Mathe — pentru 
Mureșul. Au arbitrat, cu scă
pări VI. Cojocaru și I. 
hăilescu (Craiova).

Iată-l pe Pete (nr. 10), înscri
ind un nou gol, în cel de al 
999-lea meci al său. Partida, 
cîștigată de F. C. Santos cu 
4—l la Fort au France (Mar- 
tinica), a avut loc sîmbătă, 
în compania unei selecționa

te locale
Telefoto s A.P.-AGERPRES

a 
campionatului Turciei. Pe lo
cul întii se află Gaiatasarai, 
talonată îndeaproape de alte 
4 formații care nu au ieșit 
din. cursa pentru titlu. Retu
rul începe la 13 februarie. în 
ultima etapă a turului, pe 
stadionul Mihat Pașa din Is
tanbul a avut loc tradiționa
lul derby dintre Fenerbahce 
și Beșiktas. Cel de al 164-lea 
meci dintre oele două echipe 
s-a încheiat cu victoria for
mației Fenerbahce, cu 2—0, 
prin golurile marcate deSer- 
kan. în prima repriză. Cam
pioana turului — Gaiatasarai 
— a învins pe P.T.T., ultima 
clasată, prin punctele înscri
se de Ergun (4). Metin (2) și 
Aydin : 7—1. De remarcat că 
Ergun a marcat trei goluri 
în mai puțin de patru mi
nute ! Goztepe Izmir a învins 
cu 2—0 pe fostul lider Bursa 
în timp ce Samsunspor 
a cîștigat cu 3—2 me
ciul cu Vefa. după ce arbi
trul a dictat nu mai puț'n 
de 3 penaltyuri. Alte rezulta
te : Istanbulspor — Bolul—0, 
Demirspor —■ Eskisehir 1—1, 
Ankaracogu — Altay 0—0 
Mersin — Karyaka 2—1.

Iată clasamentul turului s
15 8 5 2 25—1» 
15 S 8 1 21—11 
15 6 7 2 14— 8 
15 7 5 3 14—10 
15 S 6 S 12— 7 
15 6 4 5 16—15 
15 5 5 5 14-11

în clasamentul golgeterilor: 
Osman (Mersin) 10 goluri ; 
Nihat (B.J.K.) 6 g; Feridun 
(P.T.T.) ; Cemil (Istanbul- 
«por), Ergiin, Gokmen (Gaia
tasarai Ogiin (Fenerbahce), 
Ertugrul (Vefa) 5 g.

După 17 etape, conduce 
chipa Sporting Lisabona 
26 p. urmată de Setubal ... 
Benfica cu cîte 25 puncte etc. 
In etapa a 17-a, Sporting a 
terminat la egalitate: 0—0 
cu Setubal, iar Benfica a 
întrecut cu 1—0 pe Guima
raes. Alte rezultate : Barrei- 
rense — F. C. Porto 
Tirsense — Belenenses u—x , 
Varzim — C.U.F. 1—1 ; Fa- 
rense — Academica 
Leixoes — Boavista 0—1

SPANIA : 
din nou

Valencia 
în frunte

Mi-

TEXTILA BUHUȘI — 
CONSTRUCTORUL 

TIMISOARA 14—12 (8—7)

ECHIPA FRANȚEI

OLANDA :
se distanțează

în etapa a 19-a. Feijenoord 
Rotterdam a învins cu 3—0 
pe Go Ahead, iar P.S V. Eind
hoven a dispus cu 2—1 de 
Telstar, Alte rezultate ; A. Z. 
Alkmaar — Sparta Rotter
dam 1—1 ; F. C. Twente — 
Excelsior Rotterdam 5—0 ; 
N.A.G. Breda — Volendam
2— 1 ; Holland Sport — 
D.W.S. Amsterdam 1—1 ; A- 
jax Amsterdam — A.D.O. 
Haga 3—0 ; Haarlem — 
M.V.V. Maastricht 1—1 ; F. C. 
Utrecht
3— 0.

obținînd o 
dreptul să ocupe 
clasamentul celor 

formații feminine 
din țara noastră.

Au înscris; Seidner (7), 
Serban (3), Asevoaie (2), Ago- 
roaie și Vieru — pentru Tex
tila, Stef (5), Franz (4), Evo- 
niu (2) și Gheorghiu — pentru 
Constructorul. Au arbitrat : D. 
Racoveanu și P. Ioan (Bucu
rești).

1. Gaiatasarai
2. Fenerbahce
3. Esldsehlr
4. Bursa
5. GOztepe
3. Xstanbulspor
1. Mersin

21
20
19
19
18
16
15

ȘI-A ÎNCHEIAT

In etapa a 19-a, Valencia 
a învins cu 2—1 pe Granada, 
iar F. C. Barcelona a pier
dut în deplasare cu 1—0 la 
Sabadell. Alte rezultate : 
Espanol — Gijon 2—0 ; Celto 
Vigo — Atletico Madrid 3—2; 
Saragossa — Atletico Bilbao 
1—2 ; Sevilla — Las Palmas 
3—1; Elche — Malaga 1—1: 
Real Madrid — Real Socie- 
dad 1—0

TURNEUL SUD-AMERICAN
Selecționata de fotbal a 

Franței a suisținut la Lima 
un meci în compania forma
ției Universitario, clasată pe 
locul secund în campionatul 
Peruvian. Partida s-a încheiat 
la egalitate: 0—0. In min. 53, 
Revelli a înscris din apro
pierea porții, însă arbitrul 
Peruvian Edison Perez a a-

nulat golul pe motiv de of
said. In continuare, cele două 
echipe au avut perioade e- 
gale de dominare.

Astfel, echipa Franței și-a 
încheiat turneul în America 
de Sud, cu următorul bilanț: 
2 victorii, 2 înfîngeri și un 
joc egal.

1. Valencia 19 11 5 3 26—13 27
2. F.C. Barcelona 19 12 2 5 31—17 26
3. Atletico M. 19 10 5 4 29—16 25
4. Atletico B. 19 10 5 4 29—17 25

1. Feijenoord
2. A.D.O.
3. Sparta
4. Eindhoven
5. Ajax

GRECIA : 
pentru

Etapa a 17-a : Panionios — 
O.F.I. 4—0 ; Pierikos — Ega- 
leo 2—1 ; Fostir — Panserai- 
kos 1—0 : Proodeftiki — 
A.E.K. 1—2 ; Aris — Ethni- 
kos 0—1 ; Kavala — P.A.O.K.
1— 0 ; Heraklis — Panathinai- 
kos 1—0 ; Apollon — Veria
2— 0. In clasament conduce 
A.E.K. cu 44 p, urmată de 
Panathinaikos, Panionios și 
Heraklis — 42 p etc.

FINALA CUPEI
“campionilor africh

BELGIA : Anderlecht pierde 
un punct în deplasare

Etapa a 18-a : Beerschoț — 
S. C. Anderlecht 0—0 ; F. C. 
Bruges — F. C. Diest 4—1 ; 
Charleroi — Beveren 3—2 ; 
F. C. Liege — Antwerp 1—1 ; 
Racing White — St. Tron

F. C.

La Kumasi (Ghana), prima 
manșă a finalei „Cupei cam
pionilor Africii11 dintre echi
pa ghaneză locală Kotoko și 
formația Englebert (Congo 
Kinshasa) s-a încheiat la e- 
galitate; 1—1 (1—0). Gaz
dele au deschis scorul în min. 
31 prin Gariba. egalarea sur- 
venind în minutul 50 prin go
lul marcat de Kala la. Retu
rul se va disputa la Kinshasa.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦mm
e știri» ultl

tau în această partidă, în care 
au jucat mai bine declt în 
meciurile precedente, cel puțin 
un egal. Numai lipsa de ex
periență a tinerelor sale echi
piere a făcut ca, în final, vic
toria să aparțină I.E.F.S. In 
prima repriză, studentele din 
București au dominat jocul, 
conducînd cu 4—1, 7—4, și ter- 
minînd repriza cu un avantaj 
de 2 goluri.

După pauză, mureșencele au 
forțat nota, reușind în min. 38

CLASAMENTi
17 etape, clasamentul
A la handbal feminin

1. UNI-
După 

diviziei 
se prezintă astfel : 
VERSITATEA BUCUREȘTI 27 
p, 2. Universitatea Timișoara 
27 p, 3. I.E.F.S. 26 p. 4. Rul
mentul Brașov 17 p, 5. Textila 
Buhuși 16 p, 6. Voința Odor
hei 16 p, 7. Confecția Bucu
rești 15 p, 8. Constructorul 
Timișoara 10 p, 9. Mureșul Tg. 
Mureș 9 p, 10. C.S.M. Sibiu 7 p.

DIN NOU. ROD LAVER

Celebrul tenlșman australian 
Rod I.aver continuă să fie neîn
vins în turneul campionilor, tn 
ultima partidă susținută el l-a 
învins, la Detroit, în cinci seturi 
(5—7, 5—7. 6—2, 6—2, 6—2), pe o- 
landezul Tom Okker. Aceasta a 
fost cea de-a șasea victorie con
secutivă obținută de campionul 
australian în această competiție. In 
partida următoare, Rod I>aver il 
va întilni la New York pe Arthur 
Ashe, care îl înlocuiește pe. Pan
cho Gonzales, indisponibil.

AVANTAJUL DE TREI 
GOLURI VA FI SUFICIENT 

PENTRU CALIFICARE ?

In cadrul sferturilor a» finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin (med tur), 
echipa S. C. Magdeburg a tn- 
Hlnit pe teren propriu formația 
iugoslavă Partizan BJelovar. Hand- 
baliștil din R.D. Germană au 
terminat învingători cu scorul de 
18-15 (0—8).

CUPA SPREAFICO

Competiția Internațională da 
spadă dotată cu trofeul „Marîo 
Spreafico" s-a încheiat la Mi
lano cu victoria scrlmerulul Ita
lian Nicola Granlerl. D» remar
cat că este pentru prima oară 
după nou» ani dnd victoria în 
acest tradițional turneu revine u- 
nul sportiv Italian. Pe locurile 
următoare s-au clasat sportivii 
maghiari P. Schmit, S. Erdos, G. 
Kulcsar șl Z. Nemere.

FLORIN GHEORGHIU SE
MENȚINE ÎN PLUTONUL 

FRUNTAȘ

în turneul de șah de la Ade
laida (Australa) s-a desfășurat 
runda a 7-a. în care, Florin Gheor
ghiu l-a învins pe australianul 
Viner, Portlsch a dispus de Ma- 
tanovlcl. Iar Schmidt a cîștigat la 
Flatov (Australia). în clasament 
conduc Portlsch, Schmidt șl 
Gheorghiu cu cîte 6‘/a p.
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