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A FOST SEMNAT PROTOCOLUL
DE COLABORARE ROMÂNO-FRANCEZ.

ÎN DOMENIUL SPORTULUI
PARIS, 28 (Agerpres). — La Paris a fost încheiat un proton 

col de colaborare rosnâno-francez în domeniul educației fizi
ce și sportului pe anul 1971. Protocolul a fost semnat din 
partea românâ de conf. dr. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educație Fizicâ și Soort, iar din 
partea franceză de Joseph Comiți, secretar de stat pentru 
tineret și sport. La semnare a fost prezent ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Flitan.

Protocolul prevede sporirea și diversificarea schimburilor 
sportive, vizite de documentare, abordarea în comun a unor 
teme de cercetare științifică în domeniu! educației fizice.

BILANȚ SPORTIV STUDENȚESC

„UNIV£RSITATtA“ BUCUREȘTI - CLUB
CU PUTERNICE RESURSE Șl PERSPECTIVE

• 340 DE SPORTIVI LEGITIMAȚI ® 10 ECHIPE ÎN DIVIZIA A ® 4065 DE STUDENȚI ȘI

STUDENTE PARTICIPANT! LA COMPETIȚIILE DE MASĂ '• NUMEROASE LOCURI FRUNTAȘE

ÎN CAMPIONATELE INTERNE Șl ÎNTRECERILE INTERNAȚIONALE

Recent, Ia clubul sportiv Universitatea București a avut 
loc analiza activității desfășurate în perioada 1969—1970. 
La ședință au participat ANGHEL ALEXE, președintele 

Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, TUDOR 
VASILE, președintele Consiliului Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport, GHEORGHE PAIZI, director general 
în Ministerul Invățămîntului. ZORIN ZAMFIR, prorector al 
Universității București și președintele clubului,' cadre didac
tice, sportivi, invitați.

ferim la handbaliștii Gavril Kic- 
sid și ștefan Orban, la scrimerii 
Tănase Mureșanu și Iosif Buda- 
hazy, la gimnasta Victoria Vîlcu, 
care au evoluat la campionatele 
mondiale și balcanice, numărin- 
du-se printre protagoniștii dispu
telor. In 1970 lui Gavril Kicsid

Emanuel FĂNTÂNEANU Hocheiștii români controlează pucul în fața porții adverse 
Fază din meciul București — Budapesta, disputat miercuri

IERI DUPA-AMIAZA

RAPID A PLECAT
ÎN TURNEU
Ieri după-amiază, de 

pe aeroportul internațio
nal Otopeiii (cu avionul 
de Fraga — ora 14,55), 
echipa.de fotbal Rapid a 
plecat în mult așteptatul 
turneu brazilian.

Au făcuti deplasarea, 
printre alții: Răducanu, 
Lupescu, Greavu, Dinu, 
Năsturescu, Ncagu, M. 
Stelian și Codreanu.

ÎN BRAZILIA
Conform programului 

stabilit, după o noapte 
petrecută la Praga, azi 
fotbaliștii bucureșteni își 
vor continua călătoria pe 
ruta aeriană Paris—Rio 
de Janeiro—Sao Paulo, 
unde sînt așteptați să so
sească sîmbătă, în jurul 
orei 7,40 (13,40 ora Bucu- 
reștiului).

Pe agenda
Sub raport statistic, Universi

tatea București reprezintă cea mai 
mare instituție de invățămînt su
perior din țară, in cadrul ci 
funcționînd Institutul de limbi 
străine și Institutul pedagogic cu 
19 facultăți, dintre care una de 
educație fizică. Este, deci, firesc 
ca aici să existe într-o proporție 
sporită posibilitatea de atragere.a 
tineretului — circa 10 000 de stu- 
denți — spre practicarea sportu
lui. Reprezentanții Universității 
.și-au cucerit, datorită4* evoluțiilor 
bune în diverse competiții, o a- 
preciere unanimă, clubul deve
nind unul din furnizorii princi
pali ai loturilor reprezentative.

O PRIVIRE 
DE ANSAMBLU

Clubul Universitatea și-a desfă
șurat activitatea cu un număr 
de 8 secții (baschet, gimnastică 
modernă, handbal, judo, oină,, 
șah, scrimă, volei), totalizînd 14 
echipe cu 340 sportivi legitimați 
și clasificați. Din cele 14 echipe, 
10 sînt prezente în competițiile 
din prima categorie a țării (2 
handbal, 4 scrimă, gimnastică mo
dernă, șah, judo, oină), iar ce
lelalte patru în divizia secundă 
’(2 volei, 2 baschet).

Anul 1970 a fost deosebit de 
fructuos pentru sportivii Univer
sității. Astfel, Victoria Vîlcu a 
cucerit 3 titluri de campioană și 
2 locuri doi în campionatul re
publican de gimnastică ; Dan 
Grigore un loc doi în campiona
tul național de judo ; Tănase 
Mureșanu un loc trei ia scrimă 
individuală. Pe echipe, Universi
tatea a ocupat 3 locuri doi la 
handbal feminin, floretă masculin 
și spadă și două locuri trei la 
floretă feminin și sabie.

Sportivii clubului au susținut și 
o serie de întîlniri internaționale, 
dintre care amintim participarea 
echipei de handbal fete la tur
neul organizat de revista „Fiir 
Dich“ din R.D.G., partidele sus
ținute de băieți cu formația 
E.S.V. Rheinhausen din R. F. a 
Germaniei, precum și evoluția în 
cadrul „Turneului de Anul Nou“ 
din Berlinul democrat. La întîlni- 
rile handbalistelor se adaugă și 
cele ale gimnastelor și scrimeri- 
lor.

Nu se poate încheia bilanțul 
clubului Universitatea fără a 
nota faptul că o serie de sportivi 
au participat sub culorile repre
zentativei naționale la diverse 
competiții de mare amploare a- 
dueîndu-și un aport substanțial 
la succesele înregistrate. Ne re-

(Continuare în vag. a 3-a) Foto : D. NEAGU

BUCUREȘTI-S0F1A12-1 IN TURNEUL
DE LA MIERCUREA CIUC

actualității fotbalistice
STEAGUL ROȘU VA JUCA LA PIREU CU OLIMPIAKOS

MIERCUREA CIUC, 28 (prin 
telefon).

Interesul local în jurul tur
neului internațional de hochei 
dotat cu „Cupa Federației" a 
atins joi... plafonul maxim, o 
dată cu sosirea în pitorescul 
oraș a selecționatei Bratislava, 
care trebuie spus că a cunoscut 
o întîrziere de peste 6 ore. Cu 
toate că această reprezentativă 
este formată din jucători ai 
diviziei secunde, interesul din 
jurul primei ei evoluții, de

după-amiază, nu a 
mic diminuat, 
augmentat, avînd 
valoarea ridicată, „____ ,
a hocheiului cehoslovac. Așa
dar, la orele 16, tribunele pa
tinoarului artificial acoperit 
erau arhipline (aproape 3 5G0 
de spectatori), publicul aștep- 
tînd nerăbdător evoluția aces
tor autentici ambasadori ai 
jocului cu pucul, care — tre
buie spus — i-au satisfăcut pe 
deplin, în ciuda înfrîngerii la

fost cu ni- 
ba dimpotrivă 

în vedere 
în general,

scor înregistrată de 
gazda...

Bratislava — M.
9-1 (2-1, 2—0,

echipa

Ciuc
5—0)

BOXERII LA PĂLTINIȘ

Oaspeți au un start 
astfel că în min. 10, 
unor combinații derutante, 
conduc cu 2—0. După cel de ai 
doilea gol, însă, jocul se echi
librează (poate și timpul redus 
de odihnă al jucătorilor de 
la Bratislava, de la sosirea lor 
la prînz la începerea meciu
lui și-a spus cuvîntul). Este 
drept totuși că și replica gaz
delor a fost mai fermă debit 
în partida pe care acestea au

puternic, 
în urma 

ei

Z. MORVAI — coresp.

Peste citeva clipe, Monea, asistat de maes
trul Gh. Preda, va începe „bombardamentul" 
tacului cu nisip.

Antrenamente la altitudine
cu gîndul la europene

♦ Zilnic, 5 ore afectate pregătirilor • I. Covaci, cel mai 

rapid... schior ® La tăiatul butucilor

Păltiniș, cota 1425. In 
decorul splendid al mun
ților Cibinului, într-o ca
bană liniștită și confor
tabilă, 21 de boxeri asu
dă in adevăratul înțeles 
al cuvîntului, făcînd a- 
cum, iarna, acumulări 
masive, în vederea boga
tului sezon competițional 
internațional care bate la 
ușă.

— Vă surprinde că bă
ieții muncesc aiit de 
mult ? Să știți că tot

ceea ce fac ei acum — 
ne spune dr. Petre Ra
dovici — nu este de loc 
un lucru ieșit din co
mun. Ar trebui ca și Ia 
cluburile lor să depună 
același volum de mun
că. ..

Acum, boxerii noștri 
fruntași muncesc foarte 
mult in sală și în îm
prejurimile cabanei de ia 
Păltiniș. în primele zile 
ale acestei vacanțe ac
tive, volumul și intensi-

Schiurile au fost depuse în cabană. Acum au intrat în funcțiune topoarele, pe care boxerii 
le folosesc în fiecare dimineață. Un util antrenament pentru dezvoltarea forței.

Fotografii de DRAGOȘ NEAGU

tatea antrenamentelor 
i-au cam speriat, insă, 
pe sportivi. Făcuseră cu 
toții o pauză prea lungă 
după finalele campiona
telor naționale, așa că 
s-au prezentat la Pălti
niș ieșiți din formă. Pla
nul de pregătire pus la 
punct la federația de 
specialitate, avea în ve
dere intensificarea trep
tată a pregătirii pentru 
mărirea potențialului de 
luptă al boxerilor care 
se vor angaja în presti
gioase confruntări inter
naționale bilaterale : 
campionatele europene de 
la Madrid, cele balcanice 
ș.a. Iată explicația efor
turilor depuse de boxeri, 
ca și de colectivul de 
tehnicieni alcătuit din 
antrenorii I. Popa, I. Chi- 
riac, I. Stoianovici. T. 
Niculescu, Gh. Preda, de 
profesorul de educație 
fizică M. Dedu (care se 
ocupă de pregătirea fi
zică a sportivilor), medi
cul P. Radovici și asis
tentul medical D. An- 
gheliu.

Dar, să-i urmărim la 
antrenamente pe candi- 
dații la o medalie eu
ropeană sau olimpică. 
La primele ore ale zi
lei, timp de 45 de mi - 
nute, în fața cabanei, 
sportivii și antrenorii 
execută un program de 
pregătire fizică cu ac
cent pe dezvoltarea for
ței și vitezei. Perechi- 
perechi, boxerii își tri
mit cu putere mingile

R. CALAKASANU

(Continuare în pag. 
a 3-a)
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ATENA, 28 (prin telefon, 
de Ia trimisul ziarului „Drum 
Nou" Brașov). De miercuri, 
fotbaliștii de la Steagul roșu 
— aflați în turneu în Grecia, 
la invitația clubului Olim
piakos — și-au reluat antre
namentele, favorizați de 
clima dul.ee de aici. Pregăti
rile se fac pe stadionul Ka- 
raiskakis din* Pireu, din' pă
cate pe ur. teren desfundat, 
datorită ploilor căzute în 
ultimele zile. Pe lingă an
trenamente, lotul . brașovean 
are în program vizitarea 
unor obiective turistice, .re
cunoscute' comori ale civili
zației elene. Pentru. . zilele 
următoare; Șteagul roșu are 
în perspectivă un meci cu 
Olimpiakos Pireu, . care se 
va disputa probabil ipiercuri.

•Astă-seară, împreună cu 
conducerea tehnică a • clubu
lui Olimpiakos ■ se va stabili 
definitiv programul' echipei

celui de al doilea joc, care 
va avea loc la Salonic.

Miercuri, Steagul roșu a a- 
sistăt la .întîlnirea amicală 
de fotbal dintre echipele de 
tineret ale Greciei și Bulga
riei, meci terminat cu victo
ria tinerilor greci (1——0). 
Ne-a impresionat puterea de 
luptă a echipei gazdă, care, 
cu tot terenui extrem de di
ficil, a rgușit să depășească 
tehnicitatea bulgarilor/

în lotul brașovean, com
pus din jucătorii Adamache, 
Drăgănoiu, Ivăncescu, Jenei, 
Rusu, Pescaru, Balint, Ol- 
teanu, Cadar, Necula, Dumi- 
triu II, Gherglieli, Gyiirfi, 
Florescu, Cojocaru și Drăgoi. 
și condus de antrenorii V, 
Stăneșcu.și N., Proca, dr. Ii. 
Țaus și I. Ipdrei, președin
tele clubului, domnește do
rința de a-și perfecționa pre
gătirea , pentru Viitorul ’sezon.

(Continuarea în pag. a 4-a)

Fotoreporterul nostru, N. DRAGOȘ a surprins această secvență din jocul de verificare dintre 
echipele Sport Club Bacău și Progresul Brăila, disputat miercuri pe stadionul din Tg. Ocna 

(Citiți amănunte în pagina a 3-a)

CALENDAR INTERNAȚIONAL MULTIPLU 
SI EFICIENT PENTRU SPORTIVII NOȘTRI

propiere ,cu tinerii din toată 
lumea, de consolidare a păcii, 
inscriinduise astfel in contextul

♦ S-a dublat numărul 
intilnirilor in comparație 

cu 1966 ♦ Accent pre
ponderent pentru pre
gătirea olimpică ♦ Amplă 

cuprindere a juniorilor 
și tineretului

general al. politicii externe a 
partidului și statului nostru.

Sportul, care în zilele noas

tre a devenit un fenomen so
cial universal, practicat pe toa
te continentele după aceleași 
norme, și-a creat un sistem 
competițional stabil, in cadiul 
căruia marile întreceri sint pla
nificate cu mai mulți ani înain
te. Acestea nu sint numai un 
prilej periodic de confruntare 
a posibilităților, de ierarhizate 
a valorilor sportive. Ele consti
tuie, in același timp, și poale 
în primul rind. o experiență 
unică pentru participanți. La 
locurile de întrecere, ca și pe 
terenurile de antrenament, 
sportivii au șansa și posibilita
tea, de a se întilni și de. a con
viețui într-un climat deschis 
și amical, de a cunoaște obi
ceiurile și caracteristicile mul
tor popoare. Marile competiții

ION PĂUN
șeful secției relații 

internaționale a C.N.E.F.S.

fn prima sa ședință din a- 
cest.an, Comitetul Execu
tiv al C.N.E.F.S. a aprobat 

calendarul sportiv internațional 
pe anul 1971. La elaborarea a- 
cestei importante lucrări meto
dice, C.N.E.F.S. a colaborat ci> 
Uniunea Generală a Sindicate
lor, Ministerul învătămintului 
și cu celelalte organizații ob
ștești și instituții de stat care 
au sarcini în domeniul educa
ției fizice și sportului. întoc
mit pe baza propunerilor aso
ciațiilor și cluburilor sportive, 
ale consiliilor orășenești și ju
dețene de educație lizică și 
sport și ale federațiilor, calen
darul exprimă activitatea in
ternațională a mișcării sportive 
din întreaga țară, cuprinde ac
țiunile necesare pregătirii spor
tivilor noștri în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice 
din 1972, la campionatele mon
diale, europene și balcanice, 
precum și un număr corespun
zător de competiții pentru e- 
chipele de juniori și tineret.

La alcătuirea calendarului s-a 
ținut seama de necesitatea' 
menținerii și consolidării rela
țiilor cu organizațiile sportive 
din țările socialiste. In același 
timp, calendarul reflectă pre
ocuparea C.N.E.F.S. de a ex
tinde relațiile și cu celelalte 
țări.

In anii ultimului cincinal, re
lațiile internaționale ale miș
cării sportive s-au dezvoltat, 
consolidat' și diversificat. în 
anul 1970 sportivii români au 
luat parte la un număr dublu 
de competiții internaționale 
fată de 1966. Printr-o partici
pare largă și de prestigiu a 
sportivilor și echipelor româ
nești la competiții desfășurate 
pe toate meridianele lumii, ca 
și prin găzduirea caldă, priete
nească a oaspeților veniți în 
țara noastră din toate conti
nentele, mișcarea noastră spor
tivă a devenit un factor activ 
de întărire continuă a relațiilor 
cu tineretul sportiv din țările 
socialiste, de cunoaștere și a-

0 sursă a viitorilor instructori sportivi
pasiune pentru orele de educație fizică 
le transformă în lecții-șablon). Cu alte 
cuvinte, absolvenții liceelor cu program 
de educație fizică posedă calificarea 
de instructori sportivi de care duc o 
lipsă acută multe asociații și cluburi, 
la nivelul grupelor de copii și juniori, 
mai ales. (

Rămîne doar de găsit modalități cît 
mai operative pentru a finaliza Hotă- 
rîrea, recomandînd celor interesați ase
menea instructori sportivi. Este o înda
torire care revine, în principal, consi
liilor județene pentru educație fizică și 
sport (de fapt, ele sînt acelea care și 
emit absolvenților liceelor sportive, car
netele de instructori) în rîndul cărora 
ar trebui să existe o veritabilă între
cere pentru a încadra, la sate mai ales, 
cit mai mulți tehnicieni cu o bună 
calificare profesională. S-ar umpie ast
fel, treptat, un mare gol.

Tiberiu STAMAI
>__

nui elev care absolvă cursurile 
unui liceu agricol i se oferă po
sibilitatea de a deveni tehnician. 
Altul care termină industrialul 
va fi muncitor calificat în branșa 
în care s-a specializat. Cel care

a urmat liceul economic are calitatea 
de contabil-economist. Un absolvent al 
liceului de muzică va găsi prilejul de 
a face parte dintr-o formație orches
trală. Dar unui elev care a îndrăgit 
sportjl și a urmat cursurile liceului cu 
program de educație fizică, ce cale i 
se deschide ?

O asemenea întrebare ne-a fost a- 
dresată de numeroși părinți, care și-au 
îndrumat copiii către „liceele sporti
ve", evident în ideea ca la absolvire, 
munca odraslelor lor să-și găsească 
o finalitate. Ce se poate răspunde ?

O parte dintre abso-lvețir liceelor cu 
program de educație fizică ating per
formanțe înalte, încă de pe băncile 
școlii, promovează în echipe de prim

rang, ajung în loturi reprezentative — 
șl contiriuîndu-și studiile în paralel — 
își netezesc drumul către viitor. Există 
însă și dintre aceia care, se opresc 
din drum, din diferite motive, rămîn 
în pragul unor căutări. Și pentru acea
stă categorie de tineri s-a găsit o so
luție: printr-o Hotârîre a Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. (nr. 1 028 din 29 oc
tombrie 1970), absolvenților liceelor cu 
program de educație fizică Ii se oferă 
dreptul de a deveni instructori spor
tivi.

Este de bună seamă o măsură fi
rească. Un absolvent al unui liceu 
sportiv posedă suficiente cunoștințe — 
teoretice și practice — pentru a face 
față pregătirii unor echipe de copii și 
juniori, a unor formații de seniori _care 
activează în campionate orășenești sau 
județene și chiar instruirii eievilor din 
clasele I—IV din mediul sătesc (oricum, 
poate, mai bine decît unii învățători, 
care din lipsă de preocupare sau de

(Continuare în pag. a 2-a)

LA CLUJ

Partide derby în competiția 
de handbal masculin

Formațiile masculine frun
tașe de handbal încep azi la 
Cluj, în eleganta Sală a Spor
turilor, ultimul Și cel mai 
echilibrat test al turului de 
iarnă. Disputa, după cum 
spuneam și cu alt prilej, este 
deosebit de importantă atît 
pentru definitivarea primelor 
locuri în clasament, dar și 
pentru clarificarea aprigei 
lupte de evitare a locului 9,

în care sînt angrenate nu mai 
puțin de 6 echipe !

Iată acum și programul pri
mei etape (azi); ORA 15: Di
namo București—Știința Lo- 
vrîn; ORA 16,15: Dinamo 
Brașov — Voința București: 
ORA 17,30: S. C. Bacău—Po
litehnica Timișoara; ORA 
18,45: Steaua—„U" Cluj; ORA 
20: Politehnica Galați—„U“ 
București.

echipa.de


Nr. 1156 (6590)

Campionatele europene 
Campionatele europene (sală) 
Jocurile baleaniee (seniori) 
Jocurile balcanice (jurtiariț 
Crosul balcanic
Camptonaele Internaționale ale 
mâniei
Concurs infernajionol da sală 
Concurs internațional de marș 
România — Norvegia (ml 
Ungaria — România (m-H)
R. F/G. — România (f)
Anglia — România (f)

S. U.A. — România (f) 
Cehoslovacia — România (f)
Italia — R.D.G. — Norvegia 
România (m)
Polonia — România (f)
Franța — Finlanda — Italia •— 
mânia (decatlon și pentatlon) 
Finlanda — R.S.S. Estonă — 
mânia (m)
Spania — România (m)

. Polonia — R.D.G. — România 
Tjun.)
Cehia — Slovacia — România (juri.) 
Ungaria — România (junj 
România — Grecia (jun.)
R. S. S. Ucraineană — România (tin.)

ATLETISM
1O-15.VIIJ 
13-14.111 
3-5.IX ,
3f.Vll-I.Vlll 
21.111

Ro-

Ro-

Ro-

Helsinki
Safi# 
Zagreb 
Atena 
Slhteft ■

1S-19.IX
27—28.11 
16.V 
11-12.V 
1—2.VII 
12.VI 
trim. Ut 
trim. UI 
25—26.V!

2—3.VÎ
25-26.IX

București 
BUCufeșli 
lucureșu 
Censtenja 
Budapesta
R. F.G. 
Anglia
S. U.A. 
Proga

Roma 
Varșâviâ

Unganct — România (m) 
România — Unââria (artistică) 
România — Ifana (m) 
R.D.G. — Români# (m) 
R.F.G. — România (m și f) 
România — Bulgaria (juniori) 
Bulgaria <— România (junioare) 
Bulgaria —* România (artistică) 
Cehoslovacia — România 
(pînă la 21 de ani) 
România — S.UA fr 
Turneul Prietenia 
Turneu internațional fm 
Turneu internațional (m 
Turneu internațional ț

XI
V
VI
20—21.XI
V
28.V 
21V
X

trim. 11

22—23.VI
25—26.IX

Franța

Helsinki
Barcelona

Katowice
Proga
Gyula
Firești
Kiev

și f)

?! 
$>

fi
f)

Ungaria
România 
România 
R.D.G.
R.F.G,,
România 
Bulgaria 
Bulgaria

Cehoslovacia 
România 
Polonia
Bulgaria 
Cehoslovacia 
U.R.S.S.

C.C.E. (mț vi-vii

Campionatele europene 
Campionatele balcanice 
Cupa Dunării (șoniori) 
Cupa Dunării (juniori) 
Italia — România

Campionatul mondial feminin 
Campionatul mondial utriversit. (m)

4-3.1X
15—16.V1II
21—22.VIII
13—14. IX 
2—3.X

AVIAȚIE
ZBOR FĂRĂ' MOTOR

Concurs 
• Concurs

Concurs
Concurs

internațional 
internațional 
internațional 
internațional

Ungaria <— România (juniori b și f)
România
R.F.G. -
România
România
Cupa București
București — Viena (m și f)

- R.D.G- (m și f) 
România (m și f)

■ R.D.G. juniori (bșif)
— Iugoslavia (tn și f)

Concursul international

Iugoslavia, Un
garia, Româ
nia, Cehoslova
cia
Ungaria
Reșița
MOnchen
Hunedoara 
Brașov 
București
București

19.1 V 
10-11.IV 
19.IV 
23-26.IV
7—11.V
3— 6.X II
4— 7.VI

RADIOAMATORISM
Cupa Dunării XII

RUGBY
11.IV 
9.V 
5.XII

SCHLBOB

București

București 
Casablanca 
Paris

XII 
trim. III 
20-22.VIII 
12—13.VI
X
IV

HALTERE
19-27.1 V
XI
IV 
V!
IV

MANOBAL
9- 20.XII 
1—10.IV
10— 14.XI 
26-31 .X 
18-19.X1I 
5-7.XI 
16—18.XI 
24-26.VI

Sofia 
Atena 
Iugoslavia 
Austria
Italia

România — Italia 
Maroc — România 
Franța — România

SCHI
Campionatele

Cupa Poiana 
Campionatele 
(juniori)

Campionatele

Cupa Poiana
BOB

Campionatele

mondiale de biatlon 1-7.HI Hamelina 
fFinlandol
Poiana Brașov12-14.11Olanda 

Cehoslovacia 
România
România 
Cehoslovacia 
R.F.G.
Cehoslovacia 
Ungaria

la biatlon 
europene

(tineret) 
de fond

Nesselwarg
(R.F.G.)
Mavrovo
(Iugoslavia) 
Poiana Brașov

5-7.11Trofeul Câfpați fm) 
Trofăul Carpați ff) 
Cehoslovacia — România (m) 
R.F.G. — România (f) 
Cehoslovacia — România (f) 
Ungaria — România fm)
Turneul echipei .masculine în Dane
marcei; Suedia, Finlanda, Norvegia șl 
Islanda
Cupa țărilor latine (m) 
Turneul Tajmajdan fm și f) 
Turneul de la Găteborg (m) 
Turneul din Olanda (f)
Cupo Balater» (f)
Turneul de fa Tbilisi (m)

balcanice 6-7.111

(probe a'pine)

St. Motilz
Sapporo 
Sinaia

6- 7.11
7— 14.11 
13-22.11

SCRIMĂ
4— 18.VII 
9-12.1V 
17-21 .XI 
16—18.111
5- 7.111 
16-18.1 V 
30.IV—2.V 
5—7.111 
25-30.V 
3—4.IV 
16-18.IV

de tineretCampionatele europene 
Concursul preoHmpic 
Cupo orașuluis

lași
Brașov 
Ungaria.
Iugoslavia

21.11- 9.111 
4—11. IV 
29.VI-4.VI! 
22—28.X I
20- 22.ll I 

26.VII—l.VIII
4—10.XII

HOCHEI
27.11- 7.III 
XI 
Xlf 
Xlf
III
21— 27.X II 
20-21.11
16— 17.XII 
29—30.XII 
13-14.XI 
11—12.XII
17— 18.XI 
1&-19.X1I 
15-16.X

Sinaia1—15.VIII
10—G0.XI
4—18.VII 
VI

BASCHET
pentru C.

(altitudine)

Turneul 
seniori 
Campionatul 
Campionatul 
Campionatul 
Campionatul 
Campionatul
Cupa Mării 
Cupa Federației (m)

România 
R.D.G. -
România ___ , ,
Cupa orașului Sofia (m)

de calificare E.

Maree 
Iugoslavia 
Suedia 
Olanda 
Ungaria 
U.R.S.S.

european (seniori) 
balcanic (seniori) 
balcanic (senioare) 
balcanic (juniori) 
balcanie (junioare) 
Negre (f)

Turneul Prietenia (juniori) 
“ ’ - Israel (m)

România (f)
- Spania (m)

Turneu în’U.R.S.S. (m’și f)

Campionatele europene 
------------ u 

i — Polonia 
r — R.D.G.
— România
— România 

i — Franța 
— România 
l — Danemarca 
Prietenia 
internațional 
Stronjata 
Prohazka 

T.S.C.B.

Campionatele balcanice 
România 
România 
S.U.A. - 
Canada 
România 
R.F.G. - 
România 
Turneul 
Turneu 
Turneul 
Turneul 
Turneul

Campionatele europene (m) 
Campionatele europene (f) 
Regata Snagov (m și f) 
Regata Paris (m) 
Regata Griinau (m și f) 
Regata Lucerna (m) 
Regata F.I.S.A. (juniori) 
Regata Enghien (f) 
Balcaniada de yachting (m)

CĂLĂRIE
Campionatul baleanic 
Concurs internațional 
Concurs internoționa!
Concurs internațional

PENTATLON
Campionatul mondial ide juniori 
Concurs 
Concurs 
Concurs 
Concurs 
Concurs 
Concurs

17- 21.V 
IX 
1&-22.VIII 
24—24X11 
4—8.VIH 
23-25.VII 
27—29.VI1I 
16-18.IV
VIII

IX 
20—23.V
V 
26—30.1V
VII

BOX
13-22.VI
V 
19—21 .XI! 
1-6.111 
23.VIH-5.IX 
idem
IX 
16-23.XI ; 
19-24.111 
16-23.XI 
8-12.XII 
XH
18- 24.IX 
4—11.X

CANOTAJYACHTING
VIII 
VIII 
30.VII—l.VIII 
6.VI
19- 20.VI 
VII
VII
V 
30.VIII—â.iX

CĂLĂRIEPENTATLON

. KatOwic® .
R.F.G.
8uigpria 
lugoslqvîa 
Turcia 
România 
Mamaia 
București 
România 
Românie 
R.D.G.
Românie 
Safia 
U.R.S.S.

Madrid
Iugoslavia 
București 
București 
S.U.A. 
Canada 
România 
R.F.G. 
București 
Cuba 
Leningrad 
Sofia 
Ostrava 
Berlin

Copenhaga
Copenhaga 

.. Snagev
Paris 
GrOnau 
Elveția
Bled
Franța 
Bulgaria

VIII
21—25.VII
V
X

internațional 
internațional 
internațional 
internațional 
international 
internațional

Campionatele b'alccnice 
pistă)
Cupa Sportul (pistă) 
Premiui olimpic (sosea) 
România — F“ ~ 
Turul Algeriei
Cursa Păcii (Varșovia — Berlin 
Prago)
Premiu! olimpic (șosea) 
Tour de t’Avenir
Turul Turciei
Turul Iugoslaviei 
Premiul Eliberării (șosea) 
Premiu! l'Humanite (șosea)

VH
VI
18-24. IV
16—20.V 
1-15.VI 
31.VII—4VHI 
IV

CICLISM
(șosea și

<1

R.S.S. Gruzină (pistă) 
t

16— 18.V1I
1-3.VII
25-27.VI
17— 18.IX 
16—28.11!

.1

iugoslavie 
Românie 
Iugoslavia 
Turcia
r /

Elveție 
Românie 
U.R.S.S. 
Ungaria 
Bulgaria 
Polonia
Franța

Bulgaria 
României 
România 
România 
Algeria

R.D.G. 
Franța 
Turcie 
.lugeșlevio! 
Italie 
Franjo

6—2AV 
13-1&VII 
15-25.1X 
V!l 
2<Vf—4.VII 
26.IV 
2&-30.V

FOTBAL
Campionatul european (seniori):
Cehoslovacia — România 
Finlanda — România 
România — Cehoslovacia 
România — Tara Galilor
Calificări turneul olimpic:
România — “* 
Albania —
Campionatul
România — 
România — 
Cehoslovacia
Campionatul

Se va desfășura în Turcia,’ date nestăbilită (se vft ____
în tuna februftrteL

Albania
România
european (tineret) t

Cehoslovacia 
Finlanda
— România
balcanic (tineret):

16V
22. iX
14.XJ
24.XI

T&V
16.V

16.V
22.1X
14.XI

>.

*•

-j-

■ ț

• i

Campionatul mondial (grupa O 
Turrteul Prietenia
Cupa Dunării 
Turneu de junîari
Cupă RS.S. Bielorusă
Cupo „30 Decembrie"
România — Elveția 
Polonia — România
România — R.F.G.
Iugoslavia — România (juniori, 
România—Ungaria (‘juniori) 
Bulgaria — România (juniori) 
România — Polonia (juniori) 
București — Opava

JUDO
Campionatele internaționale ale 
României (tinerel)
Al X-Ieâ turneu cl Varșoviei
Turneu internațional în Ungaria
Turneul Prietenia
România — Cehoslovacia (tineret)
Turneu internațional juniori

30-31.1 
16—16.1V 
13-14.111 
28-29.VIII 
7—8.IX 
30-31 .VII

KAIACCANOE
Campionatele mondiale (seniori) Vil!
Campionatele europene (juniori) 13—14.VIH
Campionatele internaționole 9—lO.VIi
Regata Progo VI
Regota Brandenburg 16—13.VI1
Regata Moscova VII
Regata Duisburg * VI
Regota Bochum VI!

LUPTE 
Compionaie!» mondiale — greco- 
romane și libere (seniori) 
Balcaniada la greco-romane și li
bere (tineret) 
Campionatele internaționale «(greco- 
romane libere) 
Cupa Prietenia (greco-romane și li
bere) 
Turcia — România (greco-romane) 
România — R.F.G, (greco-romanei 
R.F.G. —> România (libere) 
Ungaria — România (libere)" " 
Turneu internațional 
Mftmorîaluî Podubnîi 
Turneu internoționa! 
Turneu internațional 
Turneul campionilor 
Turneu internațional (libere) 
Turneul KHpan (greco-romane) 

Turneu internațional

27.VIII— 5.IX

17—18.IX

2-4.VII

25-30.VII 
VI—VI! 
21—29.V 
13—20.111 
15—16.V- 

•5-7.VI
1—4.VI!
2~4.1V 
13-15.VI1I 
27—28.XI 
29.V—5.V!
29-30.1

16-25.IV

MOBEL1SM
Campionatele mondiale de zbor 
liber
Campionatele europene da nava- 
modele
Concursul internațional Indoor 71

Motoerâsul balcanic (4 etape)

VIII

VIII 
V

motociclism
vi—vii

Cupa Dunării (motocros)

Cupa Oufiârii (dirt-track)

Concurs viteză

VII

Olanda 
Cehoslovacia 
Iugoslavia 
Cehoslovacia 
U.R.S.S. 
România 
România 
Polonia 
România 
Iugoslavia 
România 
Bulgaria 
România 
România

România
Varșovia 
Ungarie 
U.R.S.S.
România 
Bulgaria

Jaics
Snogov 
Snagov 
Fraga 
R.D.G.
U.R.S.S.
R.F.G.
R.F.G.

Bulgaria 

lugosiavio 

România

Cuba 
Turcia 
România 
R.F.G. 
Ungaria 
Grecia 
U.R.S.S. 
Ungaria 
Polonia 
lugosiavio 
Turcia 
Suedia 
Bulgaria

Suedia

Belgia
Slăriic

cadrul conferinței balcanice, ce ara loc
Turneul U.E.F.A. (pentru juniori): 
Calificări:
România — Turcia
Bulgaria — România
România — Bulgaria
Turcia — România
Turneul final: Cehoslovacia
Turneu! Prietenia — juniori:
Are loc în R.D.G. 
întîlniri amicale ; 
Iugoslavia
România •
România 1
Polonia —
Cehoslovacia

— România (seniori1 
R.D.G. (tineret)

■ Polonia (’ineret)
România (juniori) 

România (juniori)

Campionatele
Campionatele 
Campionatele 
Compionatele 
România —

europene fm) 
europene (f) 
balcanice 
internaționale 

Ungaria (fj

hâtefl |p Șefie,în

Balcaniada de înot, polo și sărituri 
Campionatele europene dâ înot (ju
niori)
Cupo Europei ia înot
Campionatele internaționale de înot 
România —•. Polonia la înot 
Austria — Franța — România la înot 
Concurs internațional
Turneu internațional do polo 
Cupă Prietenia la polo (juniori) 
Turneul celor 6 (polo)
Turnee internaționale (polo)

Turneu internațional (polo) 
Trofeul Jadran (polo)
Campionatele internaționale (sărituri)

20.VI și l.VIII

NATAțIE
19-22.VIH

România, Iugo
slavia, Bulga
ria. Turcia 
Cehoslovacia, 
Austria, Bulga
ria, R.F.G.
Austria, Unga
ria
Ungaria

21.11!
28 IU
4.1V

11.1V
22-36.V

5—10.VIII

(Urmare din pag. J)

internaționale oferă tinerilor sportivi 
ocazia de a-și, întări încrederea' în 
eficacitatea prieteniei . între popoare, 
ai căror cei mai buni sportivi își 
dispută în mod loial întîietatea.

în anul 1971. sportivii români vor 
lua parte la 13 campionate mondia
le, 32 Campionate europene, 28 cam
pionate balcanice și 404 concursuri 
Si turnee internaționale. La acestea 
se adaugă (la unele sporturi) parti- 
clpar. i echipelor noastre 1ă Cupele 
Campionilor Europeni și Cupele ciș- 
tipătorilor de Cupe.

în vederea acestor competiții oîi- 
cisie, tradiționale, se organizează 
întilniri de pregătire și verificare, șl 
uneori antrenamente Ou sportivi din 
alte țări. Au loc, de asemenea, în- 
tîlniti amicale inter-cluburi. inter- 
orașe etc. menite să contribuie te 
dezvoltarea activității în secțiile de 
performantă. în calendarul interna
țional au fost înscrise 1$2 întîlniri 
inter-țări, 115 competiții tnter-clu* 
buri, It3 inter-Judete si orașe. Echi
pele de elevi, studențești, sindicale

»

Spania 
U.R.S.S.
Iugoslavia 
România 
România

21.IV 
2I.1V 
XXI 
4.IV 
16.V

GIMNASTICĂ
v
X 
VIII 
23-25.IV 
X!

ei militare vor participa ia eirea 
660 competiții Internationale.

în scopul bunei reprezentări * 
mișcării sportiva în competițiile In
ternationale șl pentru a stimula <o- 
mulația în cadrul campionatelor na
ționale, Comitetul Executiv a stabi
lit e» pe lingă teturfîe ' reprezenta
tive, să poată participă ia ccmpetiții 
internstîonaie ergamțate în rtrtiăfi- 
tate echipele si «fpottlVii:'.clasați pe 
locuri fruntașe în eampionstela na
ționale de seniori, tineret, juniori 
șl școlari.

Pentru toate sporturile' și peMrti 
toate categoriile de întreceri inter* 
naționale este important să se alea
gă parteneri potriviți, valoroși. Rea
lizarea acestui «îerlâarat depiftâ» 
însă, în primul riad, de vafo««a 
epfcrtiviter noștri Ea dtectbllneîa te 
care sfntem aaredaTî pe plan inter
national. spetflvif romsn! tSAt toarte 
solicitați, iar federațiile respectiva 
au posibilitatea »&*și aleagă pofte* 
nerii în funcție de hăvMte preoți* 
rii propriilor sportivi. La sporturile 
în earn na «‘intern încă printre ftnm- 
tași, federațiile și tliiburite întimpi- 
nă .unele greutăți Wt-; tăsîrea de

12—15.VIII
23—29.VIII

20—21.11
27—28.111
17—18.1V
27—23.11
6—9.V
27—31 .VII
8- 15.VII)
9— 18.1V

18-20. VI
24-29.IX
24-25.IV

PATINAJ
AUTISTIC

Campionatele europene
Concursul Prietenie
Campionatele mondiale
Concurs internațional de juniori
Csneurj internațional de seniori 
Concursul Săbiile albastre

Concursul Patina de aur 
Concurs international

VITEZA
Concursul sprinterilor 
Concurs internațional 
Concurs internațional

Campionatele europene

12—14.XI
15—18.XI1

I!
13.—14 If
28—29.11

POPICE
23—29.V

parteneri corespunzători. Dificultăți
le apar și din cauză că anumite fe
deralii $1 cluburi încep să la tîrziu 
cfttitact cu partenerii, uneori nu-și 
țîn angajamentele asumate, schimbă 
datele • competițiilor .stabilite initial, 
nu respectă totdeauna principiile 
egalității și reciprocității.

Comitetul executiv al C.N.E.F.S. 
a subliniat necesitatea acordării unei 
asistențe deosebite modului cum 

sînt. organizate campionatele și tur
neele internaționale ale ftomăniei, 
asigurării prezenței la acestea a 
Unor parteneri valoroși.

O grijă deosebită trebuie să se 
acorde echipelor de Juniori și tine
ret oare aU nevoie în fiecare an de 
un program de întîlniri internațio
nale elaborat pe baze științifice, me
nit să adgute t> creștere continuă 
a experienței șl valorii sportive.

Sacă luăm în considerare numărul 
pelor $i sportivilor care trebuie 
să participe la competiții internațio- 

■ hale, numărul concursurilor înscrise 
în calendar pentru fiecare disciplină 
sportivă și numărul optim de con
cursuri Ia care trebuie să ia pat 
cempOnenții loturilor reprezentative,

București

Olanda 
Rama 
Reșița 
București 
Salzburg 
Bremen 
București 
București 
Budapesta 
R.F.G. și 
Iugoslavia 
Magdeburg

București

Zurich 
Budapesta
Lyon

București 
Miercurea-Ciuc 
Karl Marx 
Stadt
Prago
Moscova

Moscova
Zakopane 
Berlin

Cluj

nu rezultă, la toate sporturile un co
eficient corespunzător. De aceea, in 
scopul asigurării numărului optim 
de concursari pentru sportivii candi
dați olimpici. Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.8. a ho tării ca. Ia competi
țiile internaționale organizate io 
străinătate, să fie trimiși in primul 
rind sportivii nominalizați, cei care 
se pregătesc să participe Ia cam
pionate mondiale și europene.

Pentru a realiza in condiții bune 
calendarul sportiv internațional, fe
derațiile, consiliile județene, clubu
rile si asociațiile sportive au obliga
ția să conducă în mod planificat și 
eu exigență pregătirea echipelor care 
urmează să susțină întreceri inter
naționale, să dea un ajutor eficient, 
calificat și sistematic secțiilor pe 
ramura de «port, să urmărească buna 
pregătite a echipelor și a sportivilor 
Ce se prezintă în întrecerile inter
naționale, pentru a contribui astfel 
la păstrarea șî ta consolidarea pozi
țiilor României în mișcarea sportivă 
internațională și a apăra cum se 
cuvine culorile patriei noastre socia
liste.

Campionatele
Campionatele
Campionatele
Cupa Europei
Cupa Europei
Cupa Europei ______
Cupa Europei (sabie)
Campionatul internațional (spadă) 
Turneul țărilor socialiste
Cupa Gaudini (floretă m)
Cupa Jeanty (floretă f)
Patrulaterul de sabie Italia - 
Franța — România — Ungaria 
Turneu internațional (toate armele) 
Turneul Prietenia *
Cupa R.S.S. Bielorusă (floretă f) 
Floreta de argint (f)
Cupa Martini (floretă m)
Cupo Martini (sabie)
Cupa Giovanini (floretă m)

mondiale 
mondiale 
balcanice
(floreta m) 
(floretă i) 
(spadă)

(seniori)
(tinerei)

ȘAH
Turneul internațional a! României (m) 
Turneul internațional ol României (fj 
Turneul internațional al României 
(juniori) 
Turneul interzonal feminin 
C.C.E. (feminin) 
Campionatul mondial de juniori 
Cupa Europei pentru juniori 
Iugoslavia — România (m) 
România — Polonia (I) 
România — Ungaria (f) 
R.F.G. — România (echipe mixte) .

TENIS
Campionatele internaționale (open) 
ale S.U.A. pe teren acoperit 
Circuitul Caraibilor ,
Campionatele internaționale ale 
Italiei
România — Olanda îrl «Cupa Da
vis” (turul 1) 
Campionatele 
oîe R.F.G.
Campionatele 
ale Franței 
Campionatele 
ale Marii Britanii 
Balcaniada
Campionatele internaționale 
României
Campionatele europene pentru 
amatori
Turneu internațional de tineret 
(sub 23 ani) 
Campionatele internaționale (open) 
ale S.U.A.
Finala

internaționale

international®

internaționale

I

(open)

(open)

(open)

3—4.1V
3—4.1V
1—7.111
16-20.IV

22—23.V
30-31.1
20—21.11
5—6.VI

11—30.IV
9-25.VII

16— 30.VII 
V—VI 
1-20.VH

15.VIH— 15.IX
XI)
20—25.VIII
3-11.IX
17— 25.1X
26.ll-3.11f

14—21.11
8.III-4.IV

25.IV-2.V

7—9.V

10—16.V

24.V—6.VI

21.VI-3.VI1
VII

25-31.VII

3-8.VHI

VIII

„Cupei Davis’1
Compionatele internaționale (open) 
ale Marii Britanii, pe teren acoperit

DETENIS
mondialeCampionatele

Campionatele europene (j)
Campionatele balcanice 
Turneul internațional universilar 
Cupa Prietenia
România — R.P.D. Coreeană
Campionatele 
Cehoslovaciei 
Campionatele 
R. D. Germane 
Campionatele 
U.R.S.S.
Campionatele
Angliei
Campionatele 
Ungariei
Campionatele 
Iugoslaviei

15—20.X I

MASĂ
28.III-7.IV

balcanice

nternattenale

internaționale

internaționale

internaționale

internaționale

internaționale

C.C.E. Progresul (f)
C.C.E. Progresul (f) 
Voința Arad (m)

ale

ale

ale

ole

ale

TIR

talere

Campionatele europene de sală — 
arme cu aer comprimat (m-l-f) 
Campionatele europene — arme cu 
glonț (m-F-f-bi)
Campionatele europene
(m+j)
Campionatele balcanice — arme cu 
glonț (m4f4-j)
Campionatele balcanice — talere 
Cupa țărilor latine și Greciei (m+f) 
Cupo Europei — talere (m-rf) 
Campionatele internaționale ale Ro
mâniei (arme cu glonț) 
Marele Premiu Carpați — talere 
România — Iugoslavia (m+f-ț-j) 
România — R.S.F.S.R. — talere 
Triunghiularul R. F. a Germaniei — 
Elveția — România 
Campionatele internaționale 
Cehoslovaciei — arme cu glonț 
Campionatele internaționale 
U.R.S.S. — arme cu glonț (m) 
Campionatele internaționale 
Ungariei — arme cu glonț (m-j-f) 
Campionatele internaționale ale 
R. D. Germane — arme cu glonț 
Marele Premiu al orașului Leipzig — 
talere — (m-f-f)
Marele Premiu al orașului Brno — 
talere (m+f-ț-j)
Concurs internațional 
Concurs internațional 
Concurs internațional 
Concurs internațional 

Dinamoviada

ale

ale

ale

talere 
talere 
talere 
talere

30.1-1.11

4-6.1!

II

II

12-14.XI

XI 
lit 
XI 
XI

III

16—30.VIH

VIU

24—30.VII
24-30.VII 
VI

VII

VIII

V

14—18. VIII

1—6.VIII

26-31 .V

IX

Austria 
S.U.A. 
Grecia 
Franjo 
Italia 
R.F.G. 
Ungaria 
România 
România 
România 
Franța

Italia 
Berlin 
R.D.G. 
U.R.S.S. 
Italia 
Franța 
Belgia 
Italia

România 
România

România 
Polonia 
lugosfovia 
Cuba 
Olanda 
Iugoslavia 
România 
România 
R.F.G.

Salisbury

Roma

București

Hamburg

Roland Garros

Wimbledon 
(ugoslovio

București

Luxemburg

București

Forest Hills 
Cleveland

Wembley

Nagoya (Japo
nia)
Belgia
România
București
România
R.P.D. Coreea
nă
Osfr ava

(ediția 1970/711
(ediția 1971/72!
(ediția 1971/72)

Cehoslovacia

R.O.G.

R.D.G.

Bulgaria 
Grecia 
Italia 
Italia

București
București 
București 
București

R.F.G.

R.D.G.

Cehoslovacia

U.R.S.S.
Ungaria 
Bulgaria 
Polonia
Ungaria

V 
5-6.VII 
11—15.VII

V 
14-15.VII! 
IX

TURISMALPINISM
Campionatele internaționale de 
alpinism 
Campionatul balcanic și Cupa Ro
mâniei la orientare turistică 
Concurs de orientare turistic

VOLEI
Campionatele europene (m și f!
Jocurile balcanice (m)
Jocurile balcanice (juniori)
Turneu internațional (m)
Turneu internațional (f)
Turneu internațional (f)
Săptămîna preolimpică (m)
România — R.D.G. (f)
România — Cuba (f) 
U.R.S.S. — România (f) 
Turneul Prietenia (m) 
Turneul Prietenia (f)

Turneu internațional juniori
* Publicăm principalele ( _ .

mate pentru amil 1971, la. care vor participa sportivii români.

IX România

VIII România
20—21 .VIII Ungaria

23.IX- I.X Italia
5—10.V Iugoslavia
VII Bulgaria
11—18.VIII România
2—9.VIII România
20-30.VII Bulgaria
19—26.VIII R.F.G.
25-29.V România
1—11.IV România
1—15.X U.R.S.S.
VIII Ungaria
VIII Cehoslovacia
25-30.VIH România

competiții internaționale progra-

S.UA
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ARUNCAREA GREUTĂȚII VA IEȘI DIN IMPAS?

se■1;

Ultimul concurs de sală 
ne-a întărit convingerea că 
atlețiî și antrenorii special’- 
zați in proba de aruncarea 
greutății au ambiția să iasă 
din anonimatul în care 
zbat de atâția ani.

Recordul de 16,77 m al multi
plului campion Adrian Gagea 
nu spune, desigur, mai nimic 
în comparație cu ceea ce se 
înregistrează astăzi pe majo
ritatea stadioanelor străină
tății, dar Gagea a muncit în 
această iarnă ca niciodată în 
activitatea sa și există pers
pectiva ca, în acest sezon, el 
să poată trece de 19 metri... 
Deocamdată, fapt foarte im
portant, volumul său de lucru 
se apropie de cel al aruncă
torilor americani. Este vorba 
de haltere, la care, zilele tre
cute, Gagea a înregistiat la 
împins-culcat (exercițiu sue- 
cjiic aruncătorilor de greuta
te) un rezultat excelent: 210 
kg'

O impresie bună ne-a pro
dus, de asemenea, evoluția 
unul tinăr de la Școala spor
tivă de atletism, elev al an
trenorului Dan Serafim, 
numește. Marin Iordan, 
mai puțin de 18 ani (și nici 
trei an! de instruire atletică) 
el a aruncat greutatea la 
15,49 m, cea mai bună perfoi-

Se
La

PRINTRE
• Pentru intrarea în lotul

național de senioii în 1971 a- 
tleții trebuie să îndeplinească 
următoarele haremuri: BAR- 
BATI: 100 m — 10,5. '200 m 
21,5, 400 m — 48.0. 800 m — 
1:51,7, 1 500 m — 3:49,0,5 000 
m — 14:25,0, 10 000 m —
30:40.0, 20 km mars — 
1.35:00,0, 50 km marș — 
4.29:00,0, maraton — 2.41:00.0, 
3 000 m obst. — 9:00.0. 110 
mg — 14.4, 400 mg — 52,9, 
înălțime 2,05. prăjină -- 
4,33, lungime — L60, triplu
— 15,80, greutate — 15,80, 
disc — 50,00, ciocan — 58,00, 
suliță — 70,00, decatlon — 
7 000 p: FEMEI: 100 m — 
12.0, 200 m — 24,7. 400 m — 
55,9, 800 m — 2:10,5, 1 500 m
— 4:32,0, 100 mg — 14,0,
înălțime — 1J0, lungime — 
6,10, greutate — 14,50, disc — 
43,00, sulița — 48,00, pentat
lon — 4 400 p.

• Campioana europeană de 
sală de la Viena Viorica Vis- 
topoleanu a fost invitată la 
un mare concurs internațio
nal. pe teren acoperit în R- F. 
a Germaniei, Ia Hamburg. Ea 
a părăsjt Bucureștiul în cursul 
zilei de ieri.

• Doi atleți fruntași din 
țâra noastră, Ileana Silai și 
Dinu Piștalu au plecat, pen
tru iui scurt stagiu de pre

Lupte

Incepind de azi, in sala Ciulești

ÎNTRECERILE finale
ALE ȘCOLILOR

SPORTIVE

Timp de trei zile, sala deTimp de trei zile, sala de la 
stadionul Giulești din Capitală 
va găzdui o interesantă com
petiție de lupte greco-romane 
și libere, ediția a 11-a a finale
lor campionatelor școlilor spor
tive. La întrecerile organizate 
de Școala sportivă Energia 
București și Comisia munici
pală de lupte, cu ajutorul Mi
nisterului învățămintului și 
F.R.L., participă concurenți (ju
niori mari, 16—18 ani), de la 
școlile sportive Energia Bucu
rești, Unirea Iași, Șoimii Sibiu, 
Brașovia, Olimpia Craiova, Ga
lați, Odorhei, Constanța și 
Arad. Competiția se desfă
șoară sistem turneu individual 
eliminatoriu (după cumularea 
a 6 puncte „rele"). Se vor acor
da titluri de campioni ai școli
lor sportive pe categorii de 
greutate Ia ambele stilurj.

Azi sint programate două 
reuniuni, dimineața de la ora 
10 și dupâ-amiază de la oră 16.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
(Urinare din pag. 11

1 z-a acordat titlul de maestru 
emerit, Simona Atghlr șt ștetan 
Orban l-au primit pe cei de ma
estru, iar șahiștii Dorin Bena 
si Mihai Șubă au devenit, can
didați de maeștri.

Remarcabil și faptul că in pre; 
r.ejlt 33 de sportivi ai clubului 
„Universitatea" fac parte din di
ferite loturi naționale.

Este un bilanț caro onorează 
și obligă in același timp pe pur
tătorii e nbleniei „Universitatea" 
București.

O FORMĂ 
ORGANIZATORICA 

GENERATOARE 
DE SUCCESE

Universitatea București va 
plini peste douA luni cinci

;enerezo mal mulți performeri 
largi posibilități do afirmare

im-
_ ____ _____ ani

de 'existență, răstimp în care au 
fost obținute succese de seamă 
Ia unele ramuri sportive tn 1966. 
..Universitatea" era reprezentata 
doar în competițiilo studențești 
$1 Ia cele ale municipiului Bucu
rești, în timp ce astăzi, prin sus
ținute eforturi organizatorice și 
materiale (de la 165 0W) lei. in 1965 
s-a ajuns Ia 1250 009, în 1971. fon
duri alocate pentru activitatea 
clubului), „Universitatea" parti
cipă cu pesta 3C0 de sportivi in 
competiții de nivel republican șl 
Internațional.
Totuși, așa cum s-a apreciat în 

cadrul discuțiilor, actuala organi
zare a forțelor sportive universitare 
în cluburi studențești este capabilă 
•A ‘ ---- ---------------
cu ___ „. ._
pa plan intern și internațional, 
fn acest sens. Opinia exprimată 
<le 
antrenor emerit, 
„Sportul t„„ 
de o importanță majoră în con- 
e’irdanțj Cu ap*ortul adus mișcării 
sportiv.) naționale ca masă și 
calitate. După o perioadă de 
cinci ani în noua organizare, a- 
ht» acum am simțit avantaiiil 
așțti'ei forme". In sprijinul acestei 
ephtii s-.i pronunțat și antreno
rul echipei feminine de volei, 
NTCU STOICA : .înființarea citi" 
burilor urivarxltaro a fost o mă
sură 'jună, ea a determinat ob
ținerea unor rezultate valoroase".' 
Vofbl’otii aii arătat câ eclil’jeie 
studențești •’*! (“st (urulzoarele de 
bază alo altor lorrnațil. Spre e- 
evcmoli-, <>’iț.t. Goran, Marlnes- 
t-ti. s-’mUtlgi, Penu provin de la 
dubiul o**!share. Eniițiiiilii-se 

'opi-.ăa că și acesta cluburi au 

1ect. univ. EUGEN TROFTN — 
este elocventă : 

universitar se bucură

mantă înregistrată vreodată 
de un tinăr din această ca
tegorie de virstă, Iordan a 
avuț o evoluție fulgerătoare 
din toate privințele, apropîin- 
du-se, într-un fel. de... copiii 
minune ai atletismului din 
ll.D.G. și S.U.A, iată pe scurt

arată deo-

o fișă tel mică a acestui tî-
năr:

1968 13 ani 174 cm 58 kg
10.30 1pa

1969 1.6 ani 179 cm 68 kg
13,06 ;m

1970 17 ani 184 cm 84 kg
14.93 iii

I9Z1 18 ani 137 cm 90 kg

CAMPIONATELE

în 
de

Cu întrecerile <le sîmbătă și 
duminică, din sala de ia „23 
August", se inaugurează seria 
campionatelor republicane pe 
1971. Debutul îl fac juniorii 
mari, în fața cărora stă, 
acesț an, un bogat sezon 
concursuri importante.

La startul campionatelor 
teren acoperit, vor ti prezenți 
numeroși atleți din principa
lele centre sportive ale țării, 
între care recordmanii repu
blicani ai concursurilor de 
sală: Sandu Mitrofan (60 m), 

CULOARE
de

1&

Rubrică redactată de
Romeo V1LARA

pe

BAT LA POARTA AFIRMĂRII

m

Foto V. BAGEAC
-i.

• iii

gătire. la centrul olimpic 
ia Forrnia. in Italia.

• în aceste zile au loc vi
zitele medicale complexe 
centrul de medicină sportivă 
din București pentru cornpo- 
nenții lotului, republican de 
seniori. La campionatele na
ționale de sală nu se admite 
participarea nici unui atlet 
tără avizul centrului demeîi- 
cină sportivă.

FONDIȘTII DE LA ȘOIMII SIBIU
Cu un an în urmă, alături 

de secțiile de fotbal, lupte, 
box, haltere, judo și hand 
bal, în cadrul Școlii sportive 
Șoimii — Sibiu, lua ființă 
o nouă secție: schi fond. De 
fapt, totul a pornit de la un 
concurs, pe școală, organizat 
de directorul școlii, cunoscu
tul animator sportiv, profeso
rul Dumitru Dobrescu. în
ceputul a fost greu, insă, a- 
vînd pe de o parte sprijinul 
Mi nisteru I u i în vă țărm ritului 

și ai federației sportive de 
specialitate, iar de cealaltă 
parte, elanul tineresc al e- 
ievilor, a fost posibilă înfiin
țarea. înzestrarea și dezvolta
rea acestei secții. Mai intii, 
Ia catedră, a fost numit un 
cadru didactic, priceput, în 
persoana profesorului Mihai 
Ungureanu, apoi s-a trecut ia 
munca de selecție, unde au 
fost incluși 105 elevi, împăr- 
țiți în 4 grupe.

Și iată că numai după un 
an de la înființare a apărut 
și nucleul secției de perfor
manță, cu care începînd din

DUMINICA UN SINGUR CONCURS IN BUCEGI

Pe pîrtiile din Bucegi (Va
lea lui Carp) se vor disputa 
sîmbătă și duminică doar 
campionatele județului Pra
hova (probe alpine). Progra
mul va cuprinde un sialom 
uriaș și un sialom special. 
La întreceri vor lua parte și 
schiorii din alte județe care 
se antrenează in Bucegi, în- 
trucît „Cupa Postăvarul'*, 
competiție programată pentru 
sfirșitul acestei săptămîni, a 
fost amînată. Ea urmează să 
se dispute la sfirșitul săptă-

create condiții pentru formarea 
unor valori, s-a spus că „atita 
timp cit sportivii siat studenți 
să lie lăsați în afara intervenți
ilor de culise" (Eugen Trofin), 
pentru ca să nu tic lezată atit 
munca antrenorilor de la echi
pele studențești cit. și dorința de 
afirmare a acestora.

Că forma actuală este cores
punzătoare am desprins-o și dm 
cuvîntul tov. ANGHEL ALEXE, 
președintele C.N.E.F.S. : „Idcea 
organizării sportului universitar 
în clubtiri studențești, a utilității 
acestei forme indispensabile 
desfășurării sub toate aspectele 
vieții studențești mi se pare sa
lutară".

ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
DE MASĂ — O TREAPTA 

SPRE PERFORMANTA

Dacă în secțiile de performant* 
alo clubului își fae loc doar cei 
Înzestrați cu calități sportive deo
sebite, restul studenților neperfor
meri trebuie atrași pe terenul de 
sport pentru practicarea In timpul 
liber — ca mijloc de recreare și 
refacere — a unor discipline 
sportive.

Dac* in darea de seamă au lip
sit referirile mai ample la activi
tatea sportivă de masă, nu ace
iași lucru au făcut și participan- 
ții la discuții.

Esențial ni s-a părut, audiind 
cuvîntul participanților, câ acti
vitatea sportivă de ntasă a fost 
privită ca o verigă spre perfor
manță.

O problemă îndelung dezbătv ă 
a fost aceea privind competiț le 
destinate masei largi a studenți
lor. Din acest punct de vedere, 
dună cum sublinia prof. NICU 
STOICA, problema, activității spor
tive do masă are două aspecte, 
iii funcție de faptul că există 
„studenți cu deprinderi pentru 
includerea Intr-o activitate pe 
bază de calendar competițional și

Discuțiile purtate pe marginea dării de seamă au fost ample, ele dezvăluind atît stadiul actual cit 
și perspectivele dezvoltării aclivitâț"

tive, peopiiointi măsuri pentru lichidarea ’ carențelor. ... ____ _____ .. ____ ________ „ _________ ,
flecare secție scoțiiid în evidență calități și defecte, a elogiat și a criticat totodată munca unor 
didactice (ne referim cu .precădere la cele ce activează la Facultatea de educația fizică) chemate să-și 
aportul la ridicarea pe o treaptă superioară a activității sportive universitare.

Ne-a părut însă rău că nu in aceeași măsură s-a făci auzit șl cuvîntul sportivilor, cei a 
muncă a fost pusă in discuție.

Apreciindu-se contribuția deosebită adusă la dezvoltarea mișcării sportive Ia Universitatea 
resti. în conducerea clubului *— : —„——- „•
iar CONSTANTIN M 'THTA -• ___

Sintem r»■ vinsi că ți pe viitor sportivii și antrenorii clubului Universitatea iși vor aduce un 
aport substanțial la intrega mișcare sportivă.

iții sportive a clubului, reliefînd aspectele pozitive, dar și cele nega- 
idarea carențelor. In același timp, darea de seamă a analizat pe rind

cadre 
aducă
căror

_______ _____ ... . ________ .... .. . . ... . .< Bucu-
nn fost aleși tovarăș*.! prorector ZORIN ZAMFIR — președinte al clubului, 
secretar.

viitor

de 
cu

sebit de grăbit, stabillndu-$i 
ca obiectiv al ambițiilor pen
tru acest an un rezultat de 
17 metri, iar pentru sezonul 
următor dorește o perfor
manță superioară actualului 
record european de juniori 
(18,71 m) și o călătorie — 
concurs — la Miinchen. 
al 5-lea cerc olimpic.

în ceea ee-1 privește pe 
tînărul său profesor, Dan 
rafim, acesta este pe cale să 
ne prezinte două recente des
coperiri pentru aruncarea gre
utății. un tinăr de 17 ani, 
înalt de 1,97 m și un altul 
de 15 ani, înalt de 1 86 m.

N. M.

Se-

JUNIORILOR MARI
Cornel Anton (prăjină). Costel 
Ionescu (lungime). Marin Ior
dan (greutate), Eleonora Mo- 
noranu (60 nl), Marta Szat- 
niarj (60 mg).

Una din probele care se 
anunță drept cap do afiș al 
competiției este, fără discuție, 
săritura în înălțime. între ve
detele probei se află: Lorand 
Tiirok din Tg. Mureș (antre
nor Ionel Ciotea) cu 2,03 m 
in acest sezon tonul trecut a 
avut 2,05 m). Marian Chira 
din Ploiești (antrenor Xeno- 
fonte Boboc) cu 2,02 și Cris
tian Dreptu din București 
(antrenor Paul loan) cu 2.01 
m realizați prin stilul Fosbu
ry

Campionatele tie sală ale 
juniorilor vor da prilejul an
trenorilor și in speria] atleț’- 
lor de a culege primele roa
de ale seriozității cu care au 
știut să se pregătească în a- 
ceasta perioada de importan
ță primordială pentru viitorul 
sezon. Tocmai de aceea, după 
ce i-am văzut pe mutțf din 
tre competitorii din sala „2 
August", antrenindv-se 1. 
Predeal, avem convingerea că 
vom fi martorii unui însem
nat salt de calitate.

acest an se participă la ac
tivitatea competiționalâ. O 
dată cu primele zile ale nou
lui an, fondiștii de la Școala 
sportivă Șoimii, au trecut la 
lucru. Mai întîi, au partici
pat ia două concursuri inau
gurale ale sezonului în 7 și 8 
ianuarie (Ia Crinț), apoi după 
o săptănaină la Păltiniș, in 
..Cupa Oncești". iar duminică 
pe pîrtia amenajată, mai sus 
de Păltiniș, s-au întrecut în
tr-un concurs dotat cu „Cupa 
Șoimii'*.

Credem că merită să evi 
dențiem comportarea bună de 
pînă acum a cîtorva elevi 
sibienit Anamaria Munteanu. 
C. Larlon, M. Damian, G. Să- 
ceanu (juniori), Vanda Blo- 
tor. P. Mathes, W. Schuller 
și D. Munteanu (copii).

Avind asigurate condițiile 
materiale necesare, elevii si- 
bieni sînt animați de dorința 
de a se afirma acum pe plan 
național și așteaptă cu nerăb
dare întrecerile campionatelor 
republicane.

mînii viitoare pe 
(dacă între timp 
sau tot în Bucegi.

Postăvarul 
va ninge)

CONCURSURI AMINATE
Federația de schi comu

nică : Din cauza lipsei de 
zăpadă se amină pentru date 
care vor fi făcute cunoscute 
în timp util, următoarele 
competiții:

— Cupa României
— Campionatele naționale 

de fond pentru copii
— Campionatele naționale 

de sărituri pentru juniori.

studenți lipsiți de deprinderi". 
Dacă „pentru primul caz organi
zarea competițiilor este cores
punzătoare, pentru cel de al doi
lea nu se găsesc cele mai bune 
soluții".

In legătură cu această problemă, 
tov. ANGllEL ALEXE, președin
tele C.N.E.F.S. a arătat că „pen
tru găsirea unei soluții care să 
satisfacă pe deplin activitatea 
sportivă de masă la nivelul insti
tuțiilor de învâțămînt superior, se 
impune organizarea unei largi 
dezbateri, menită să poată sta
bili formele cele mai adecvate 
pentru a atrage cit mai multi 
studenți ș! studente la practica
rea exereițlllor fizice. Pentru a- 
ceasta, o primă măsură care ar 
trebui luată de cadrele didactice 
este aceea de a mări atraetlvi- 
tatea lecțiilor de educație fizică, 
îmblnînd utilul cu plăcutul, fiind 
știut faptul că, tn cadrul orelor, 
se poate „semăna" sămtrtța pa
siunii pentru mișcare, .pentru 
sport în general. In ceea ce pri
vește activitatea sportivă de ma
să evidențiem rezultate bune ob
ținute în acest club, unde în 
prezent, Organizlndti-se în mod 
adecvat sistemul competitions!, 
s-a reușit ca 73 de echipe să aibă 
o activitate continuă la jocurile 
sportive, in cadrul facultăților, 
angrenindu-se astfel circa 1009 de 
studenți și studente. De aseme
nea. peste 300 de studenți parti
cipă la diferite cercuri de iniție
re în judo, culturism etc. Aceste 
preocupări au creat condiții pen
tru ca într-un singur an univer
sitar (1970) aproximativ 4 500 de 
studenți să ia parte la diferite 
activități sportive. Consider că în 
viitor, în activitatea de masă tre
buie depuse eforturi pentru o 
mai bună și eficientă diversificare 
a formelor de practicare indivi
duală a exerctțitlor fizice și spor
tului, mai ales a acelor activități 
eu largă audiență la tineretul 
universitar. O altă direcție în 
care trebuie acționat, în baza 
experienței acumulate, este cu-

IN LOC DE CONCLUZII

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
POLITEHNICA IAȘI — ÎN
VINGĂTOARE SI ÎN

VINSA ÎN GHANA

mâții
1—2 
('ape

După cum am mai anun
țat, echipa de fotbal Politeh
nica Iași întreprinde în aceste 
zile un scurt turneu, de trei 
jocuri, în Ghana. O telegra
mă sosită aseară pe adresa 
Agenției Române de Presă ne 
aduce la cunoștință rezulta
tele primelor două partide 
disputate de Politehnica la 
Accra. în compania unor for- 

din prima ligă ghaneză: 
cu Olympic și ,3—2 cu 
Coast, cele

rii bancarilor, Năstase. introdus după pauză 
lui Sandu Mircea, va relua, cu capul, peste bară.

PATRU MECIURI ECHILIBRATE

turneu

Cele zece participante la 
divizia feminină A se intrec 
de azi pînă duminică, in sala 
I.M.F. din Tg. Mureș, in ca
drul celui de al doilea 
(etapele 13, 14 și 15) în secun
dul tur al competiției.

Programul intllnirilor de la 
Tg. Mureș nu prevede meciuri 
importante, pentru plutonul 
fruntaș, in schimb cuprinde 
partide interesante pentru res
tul clasamentului. De altfel, 
trebuie amintit că nici jocurile 
dintre ocupantele primelor 
locuri și celelalte echipe nu au.

ÎNTRECERILE PATINATORILOR BUCUREȘTENI
La patinoarul „23 August" s-au 

desfășurat întrecerile fazei muni
cipala a campionatului national 
de patinai artistic. în categoriile 
de copii. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : COPII II. Băieți 1- 
Daniel Gingbină (Constructorul) 4 
—116,1 p; 2. Mihai Deac (Construc
torul» 5—145.5 p ,- 3. Adrian vasile 
(A.S.C.P.M.B.) 9—137,4 p. Fete 1.

prinderea studenților în 
competiționale la nivelul 
și facultăților, in raport.

forme 
anilor 

............ . ..................... ...... cu cu
noștințele șl pregătirea sportivă 
a fiecărui. student.

In domeniul sportului de per
formanță, pe lingă alte obiective 
amintite, ar trebui acordată o 
atenție deosebită acelor ramuri 
de sport care au asigurate con
diții tehnico-materiale corespun
zătoare și au o tradiție la acest 
club. Este necesar, de asemenea, 
să Se acorde atenție deosebită 
acelor secții de performanță ca
pabile să treacă de la nivel re
publican, la nivel european și 
mondial".

LEGĂTURA MAI STRINSĂ 
INTRE CLUB Șl ȘCOLI

O sursă inepuizabilă de talente 
se dovedește a fi școala. Atrage
rea spre facultățile Universității 
a elevilor absolvenți, remarcați in 
sport, constituie o preocupare a 
clubului. Așa cum spunea antre
norul emerit, prof. CONSTANTIN 
POPESCU, directorul școlii spor
tive ?, conducătorul tehnic al e- 
ehipei feminine de handbal, „le
gătura cu școlile sportive este o 
condiție a asigurării schimbului 
de mîine". Aceeași opinie a ex
primat și lectorul univ. VICTOR 
SURUGIU, antrenorul echipei 
masculine de volei, care a men
ționat insă că „există neconcor- 
danță între valoarea probelor 
practice șl proba scrisă elimina
torie, care îngrădește ,pătrunde
rea în facultate a celor mai buni 
sportivi .

Legătura dintre universitate și 
școală a fost una din ideile ex
puse și de tov. GHEORGHE 
PAIZI, director general n Minis
terul Invățăminltilui, care a re
comandat o muncă mai susținuta 
pentru atragerea spre universitate 
a elevilor ce s-au remarcat in 
sport. 

ale ieșenilor din uitimul meci 
fiind realizate de Marica 
și Simionaș.

Duminică. Politehnica își în
cheie turneul în Ghana, 
tîlnind la Acera pe Hearts of 
Oak.

(2)

în- :

Federația spaniolă de 
fotbal propune :

O DUBLA INTILNIRE 
ÎNTRE ECHIPELE 
DE JUNIORI ALE 

ROMÂNIEI SI SPANIEI

Federația spaniolă de fot- 
propune forului nostru

Azi, la Tg. Mureș

fost. în actualul' campionat, 
dinainte disputate. Dovadă sint 
chiar rezultatele înregistrate i»i 
tur, care pot ti reeditate azi : 
Poli a ciștigat de abia la un 
coș in fața formației Sănătatea 
(70—63). iar Rapid a întrecut 
cu greu pe Constructorul 
(46—43). Interesant de arătat 
că in alte două îniîlniri ale a- 
cestei etape, scorurile au fost, 
de asemenea, strînse : Crișul — 
Mureșul 50—46 și Voința Bra
șov — A.S.A. 78—72.

Simona Grlgorescu (Școala sporti
vă) 3—152,0 p. 2 Iț'lna Nlchlforov 
(I.E.F.S.) 5—131.3 p., s. Roxana 
Cabuc (Constructorul) 9—114,4 p. 
5. Tereza Nencu (Constructorul) 
14—136.3 p. 4. Dana Radulescu 
(A.S.C.P.M.B.) 13—137.9 p, 6. Leo
nora Gheltanu (Școala sportivă 2) 
18—139,5 p, COPII 1. Băieți 1. A- 
drian Georgescu (Școala sportivă 
2) 3—183,7 p. 2. Cristian Neagu 
(Dinamo) 6—179,0 p. 3. Andrei 
Mayer (I.E.F.S.) 9—179,0 p. Fete 1. 
Felicia Pelmuș (Constructorul) 3— 
213 4 p. 2. Mihaela Paraseliiva 
(Constructorul) 6—21)0.6 p, 3. D ti
na Cocelf (Constructorul) 9—1S3.6 
p. 4 Estera Fgeto (I.E.F.S.) 14 — 
184.4 p. 3. Liliana Moise (Șejata 
sportivă 2» 14—181,8 p, 6. Rbxana 
Stănișor (A.S.C.P.M.B.) 17—180,7 p. 
7. Cornelia Ghiserel (Școala spor
tivă 2) 21-171,4 p.

Începînd de azi (ora 14.30) intră 
în întrecere categoriile de, juniori 
și seniori.

Seara, printre exercițiile menite să imbu nătățească pregătirea fizică, ganterele ocupă un 
important.

în ultima vreme, Lozul în 
plic a țacordat participanți- 
lor perseverenți, numeroase 
premii în autoturisme de di
ferite mărci și capacități ci
lindrice,. precum și premii în 
bani de 20.000 lelr 10-000 
lei, 5.000 Iei, 2.000 lei, 1.000 
lei, 500 lei și altele.

Dintre ultimii cîștigători 
de autoturisme amintim pe i 
Berechet 
Davidești 
Skoda S. 
din com. 
Brăila —
Alexandru din corn. Bobijna 
— Maia jud. Ciuj — Tra
bant 601, Nicolae Ion din

Nîcolae din corn, 
jud. Argeș — 

100, Șerban Aurel 
Tătaru județul

Moskvici 408, Filip

accep- 
acesta. 
de al 
martie

de specialitate o dub1» intil- 
nire intre echipele naționale 
de juniori ale Spaniei și 
României.

Primul joc ar urma să se 
desfășoare (in caz de 
tare) la 15 aprilie anul 
în România, iar cel 
d oii ea în Spania, în 
sau aprilie 1972.

Aviz amatorilor !

SLOVAN BRATISLAVA, 
CAMPIOANA 

CEHOSLOVACIEI, 
DOREȘTE SA JOACE 

IN ROMÂNIA

telegramă trimisă 
noastre de spe- 

cunoscuta echipă 
cehoslovaca Slovan 

face cunoscut că

Printr-o 
federației 
cialitate, 
de fotbal 
Pratislara
dorește să susțină trei jocuri 
amicale în România. între 14 
și 28 februarie.

Este, fără îndoială, o ofertă 
care Va surîde echipelor 
noastre de club, amatoare de 
a-și verifica acum forțele în 
compania unui adversar va-ț 
loros, pe a cărui carte de vi
zită stă scris, printre altele : 
campioana Cehoslovaciei in 
1070, cișttgătoar^a ..Cupei cu
pelor" — ediția 1969.

Reamintim că Slovan Bra
tislava numâră în rinduri'e ei 
nu mai puțin de 5 jucători 
titulari ai naționalei Cehoslo
vaciei care a evoluat in tur
neul final din Mexic.

TURNEUL ECHIPEI 
A. S. ARMATA 

TG, MUREȘ 
IN IUGOSLAVIA

Echipa A .S. Armata 
Mureș, lider în, seria I , a 
viziei B, va susține — în 
rioada 21—28 februarie 
trei jocuri în Iugoslavia.

Tg. 
di- 
pe-

PROGRESUL — GRANI
TUL 5—0 (1—0)

I.gri după-amiază, pe stadio
nul din str. dr. Staicovici, di
vizionara A Progresul, a întîi- ' 
nit intr-o partidă de verifi
care echip^Granitul (cat. 
Onoare). Superiori din punct 
de vedere tehnic, dar, mai

SPORT CLUB BACĂU - PROGRESUL BRĂILA 3-0 (2-0)
Sport Club Bacău și Progre

sul Brăila, două dintre echipele 
aflate in această perioadă in 
stațiunea Slănim Moldova, au 
susținut miercuri, pe stadio
nul din Tg. Ocna, un joc de 
verificare. Superiori in ansam
blu partenerilor lor, băcăuanii 
au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (2—0). prin golurile înscri
se de Dembrovschi (2) și Pană.

Sport C*îub Bacău a aliniat 

Antrenamente la altitudine
(Urmară din pag. 1)

rapizi dovedindtt-''»
C. Cuțdv, G. Po- 

Mi-

medicinale. Distonează, prin 
apatie, doar Ene;și Constanti- 
nescu, lipsiți — după cum ni 
se spune — de 
aceea nu reușesc 
greze în procesă! 
ment. Al doilea 
a) zilei are loc la 
micul dejun. El constă în cios 
pe schiuri, pe teren denivelat 
(cei mai 
I. Covaci, 
metcu.' II. Stump și A.
hai). La sfirșitul perioadei de 
pregătire, fiecare- boxer va ti 
parcurs 80 km pe schiuri ! 
După ..rularea" celor 1 500 m 
intră ' in acțiune... topoarele, 
fiecare sportiv avind de tăiat 
lemne cite 5 reprize a, 3 mi
nute- Urmează antrenamentul 
specific, după-amiază, fiecare 
tehnician ocupîntlu-se de pre
gătirea a 4—5 boxeri. Sportivii 
vor acumula, pihă 
perioadei, circa 40 
lucru specific.

Acesta este, pe 
gramul zilnic de antrenament.

ambiție. D» 
să se inte- 
de antrena- 
antrenament 
o oră după

la sfirșitul 
de ore de
scurt, pro-

i
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NOI CIȘT1GATORI LA 

LOZ IN PLIC

com. Slobozia .jud. Ialomița 
— Skoda S. 100, Mustață M. 
Gheorghe din corn. Strehaia 
jud. Mehedinți — Fiat 850, 
Mihart llie din Caracal ju
dețul Olt — Fiat 850. 

ales, fizic, bancarii s-au im
pus în repriza a If-a, ia un 
scor concludent: 5—0 (1—0), 
prin punctele înscrise de 
Dudu Georgescu (4), care a 
manifestat un mare apetit al 
golului, și Năstase. In acest 
joc, antrenorul Petre Moldo- 
veanu a întrebuințat urmă
toarea formație s Gherghel 
(Manta) — Viorel Popescu, 
Măndoiu, Grama (Matei Ma
rian). Dumbravă, Tănăsescu, 
Dumitru Popescu (Dinu Ior
dan). Sandu Ion, Sandu Mir
cea ’(Năstase), Dudu Geor
gescu, Matei.

Aurel PĂPĂDIE

Mîine, la Brașov

TRACTORUL —
C.F.R. TIMIȘOARA

Formația brașoveană Trac
torul, care activează in divi
zia O. va susține mîine un 
meci amical de pregătire, în 
compania divizionarei A — 
C.F.R. Timișoara.

Partida va avea loc pe sta
dionul Tractorul, cu începe
re de la ora 15,30.

La Constanța,

COMPETIȚIE DE FOTBAL...
IN SALA

CONSTANȚA, 2S (prin 
telefon). Clubul sportiv Farul 
va organiza o competiție de 
mini-fotbal în sală, dotată cu 
„Cupa Semicentenarului". La 
întreceri, alături de patru 
formații ale Farului, vor mai 
participa Portul, Electrica 
Constanța și Delta Tulcea. 
întrecerile vor- avea loc in 
zi>ele de 6, 7 și 8 februarie, 
în Sala Sporturilor.

Conducerea tehnică a e- 
chipei divizionare A Farul a 
definitivat programul de me
ciuri amicale de pregătire, pe 
care constănțenii Ie vor sus
ține în luna februarie. Astfel, 
FARUL va juca cu Prahova 
(la Ploiești, 13. II), cu Poiana 
(la Cimpina, 14. II). cu Flacăra 
Moreni (la Moreni, 17.11), cu 
F.C. Argeș (la Constanța, 
21. II), cu Delta Tulcea (la 
Constanța, 24. IJ) și cu Cer- 
nomoreț Odesa (la @onstan(a, 
28. II, în cadrul „Cupei 
Mării Negre").Sj, A «i-

O. -POPA,- corespcmș!<?nt 
principal

Intr-un joc de verificare

in primele 45 de minute, ci nd 
întreaga evoluție a fost mai 
bună, următoarea formație : 
Fugaciu — Mioc, Sănăuceanu,’ 
Velicu, Coniănescu, Catargiu, 
Ilrițcu, Pană, Dembrovschi, 
Ene Daniel, Florea. După pau
ză s-au produs modificări in 
alcătuirea echipei, fiind intro
duși in joc Ghiță, Kiss, Nedel- 
eu, Volmcr, Vătafu, Sorin 
Avram si Bălută.

E înfcărcat, desigur, dacă ținem 
seama de pregătirea cu ' care 
sint invățați sportivii la clu
burile lor, și din care cauză — 
să ne amintim — de multe ot i 
ei nu sînt capabili să încheie 
o partidă in plenitudinea for
țelor. Dificilele confruntări in
ternaționale la care vor parti
cipa in curînd impun, insă, o 
muncă extrem de serioasă, ceea 
ce se și face in aceste zile 
Dacă eforturile actuale vor asi
gura organismului sportivilor o 
stare optimă de concurs. În
seamnă ca planul de pregătire 
este fără cusur. De altfel, re
zultatul se va vedea la înce
putul lunii viitoare, cind da
tele biometrice, biochimice și 
psihologice vor fi verificate de 
Centrul de cercetare științifică 
„23 August”.

în linii mari, programul este 
identic, după cum se vede, 
cu cel folosit în perioada di
naintea campionatelor europene 
de la București, și care s-a 
soldat, după cum se știe, cu 
succese prestigioase pentru bo- 

românesc.

Ultimul cîștigător este 
Băiețu Vasile din com. Ja- 
riștea județul Vrancea — 
Skoda S. 100.

După cum se vede majori
tate t câștigătorilor Ia Loz în 
plic seriile speciale sînt cîș
tigători din mediul sătesc.

Participînd Ia Loz în plic, 
oricînd și oriunde puteți ob
ține autoturisme și premii in 
bani.

• Tragerea Loto de astăzi 
va fi televizată direct din 
studioul de televiziune cu 
începere de la ora 19,10.

Tragerea va fi radiodifu
zată pe programul I, în ju
rul orei. 19,20.
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Schiorii sovietici imbatabili la fond PE GHEAȚA La Cervinia, înaintea C. M. de bob 4

ZAKOPANE, 28 (prin tele- 
spe-fon, de la trimisul nostru 

cialj.
Din nou zi plină. Joi 

disputat slalomul uriaș și 
de fond pe 30 km. Pe o ] 
în lungime de 
porți, schiorii 
surat forțele 
slalom uriaș 
coborîrea. De 
delegația noastră 
multe speranțe. Și ele au fost 
în bună măsură realizate. în- 
tr-adevăr, Dar Cristea, Gheor
ghe Vulpe. Virgil Brenci și Do
rin Munteanu au coborît verti
ginos. au intrat curajos în por
țiunile dificile ale traseului, o- 
cupind astfel locurile V, VII. 
VIII și XII, care au clasat echi
pa României pe locui secund, 
după Polonia. Gazdele, cunos
cătoare la perfecție ale 
secretelor și capcanelor 
le-a avut pîrtia de 
uriaș, s-au situat pe 
patru locuri ! Ele 
Andrej Bachleda un 
de mare clasă (loc.

s-au 
cursa 
pirtie 
52 de1650 m, cu 

alpini și-au mă- 
într-o probă de 
care a înlocuit 
această dispută, 

și-a legat

tuturor 
pe care 
slalom 

primele 
au în 

schior 
I),

FESTIVALUL ȘAHIST
DIN OLANDA

în 
de

II AGA, 28 (Agerpres). 
runda a 13-a a turneului 
maeștri de la Wijk aan Zee, 
Victor Ciocâltea a remizat cu 
olandezul Zuidemaa. în clasa
ment conduc Timman 
toch (ambii Olanda) 
8*/2 P- Ciocâltea ocupă 
cu 7 p.

în turneul marilor 
s-a produs o. regrupare 
fruntea . clasamentului. Conduc 
la egalitate Hiibner (R.F.G.), 
Gligorici, Ivkov (ambii Iugo
slavia), Petrosian, Korcinoi 
(ambii U.R.S.S.) și Hort (Ceho
slovacia) — toți cu cite 8 p. 
Rezultate în runda a 13-a : Iv- 
kov — Hiibner 0—1 ; Mecking 
— Donner 1—0 ; Korcinoi — 
Petrosian V2, Olafson — 
Najdorf V2—%, Hort — Len
gyel ’/2.

în runda a 9-a a turneului 
feminin, . Lazarevici a învins-o 
pe Colin și Kușnir pe Vreeken. 
Elisabeta Polihroniade a între
rupt cu maghiara Maria Ivanka. 
Conduce Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) cu 7’/2 p.

și Hai- 
cu cite 
locul 8,
maeștri 

in

Janiar în fratele său
(loc. II) un demn urmaș. Din
tre ceilalți concurenți, o fru
moasă impresie au mai lăsat 
reprezentanții Cehoslovaciei, 
clasați — doi dintre ei — pe 
locurile VI și X. Mai adăugăm 
că primii 5—6 sportivi plecați 
în cursă au avut de luptat pe 
porțiunea de început a pirtiei 
cu gheața, printre ei aflindu-se 
cehoslovacul Vojtek . și Dorin 
Munteanu, care au purtat nu
merele de concurs 1 și. res
pectiv, 4. Rezultate slalom 
uriaș : 1. Andrej BACHLEDA 
(Polonia) lh 16:28. 2. Jan Bach
leda (Polonia) lh 17:73. 3. Ri- 
szard Cwieia (Polonia) lh 19:98, 
4. J. Chramiec (Polonia) 
111 20:24 ; 5. Dan Cristea (Româ
nia) 11120:31 ; 6. J. Santa (Ce
hoslovacia) lh 20:51; 7. Gh.
Vulpe (România) 111 20:75 ; 8. 
V. Brenci (România) lh 20:89;
9. T. Kaim (Polonia) lh 20 :99 ;
10. J. Vojtek (Cehoslovacia)
lh 21:09. .. 12. Dorin Munteanu 
lh 21:33, 14. C. Văideanu
lh 22:49 ; 28. N. Dăscălescu
lh 28:67. Au luat startul 35 de 
schiori.

Fondiștii șirau dat întîlnire 
pe același traseu cu al cursei 
de. 15 km, de data aceasta par- 
curgindu-1 de două ori. adică 
distanța de 30 km. Sportivii so
vietici. afectați probabil de in- 
fringerea din cadrul ștafetei 
bia.tloniștilor, 
primele 
— dacă 
schiul 
U.R.S.S.

au monopolizat 
trei locuri, clemonstrind 
mai era nevoie — că 
nordic cunoaște în 

o largă dezvoltare. 
Fondiștii români au depus e- 
forturi evidente pentru poziții 
onorabile. Valoarea lor însă nu 
le dă dreptul — deocamdată — 
să aspire spre vîrful ierarhiei.

C. POPOVICI
ELIMINAT LA BREMEN

în optimile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis, pe teren acoperit, de 
la Bremen (R.F.G.), englezul 
John Clifton l-a eliminat pe 
C. Popovici (România) la 
scor strîns : 6—4, 6—4. Lloyd 
(Anglia) l-a învins pe Barclay 
(Franța) cu 7—5, 6—1.

Dintre ei, N. Sfetea a făcut o 
cursă mulțumitoare, sosind pe 
locul 17. întrecerea a fost pa
sionantă, polonezii, puternic în
curajați pe traseu, au făcut tot 
ce le-a stat în putință să în
registreze un nou succes, dar 
Josef Rysuia și Wawrzyniec 
Gasienica, deși au realizat o 
alergare curajoasă, nu au putut 
depăși ritmul sufocant impus 
ele trio-ul de bază sovietic : 
Vladimir Voronkov, Vladimir 
Dolganov și Anatoli Akentiev, 
care — informați în permanen
ță prin stații de radio mobile, 
despre situația în cursă — au 
controlat in permanență dispu
ta. Clasament fond 30 b— . Z. 
Vladimir VORONKOV (URSg) 
lh 39:57,2 ; 2. Vladimir ~ ’ 
nov (URSS) lh 40:42,7 ; 
toii Akentiev (URSS) lh 41:46,1; 
4—5. J. Rysuia și W. Gasieni
ca (ambii Polonia) lh 41:56,5; 6. ’ ~ - - - 
lh 42:00,9 ;
noștri : 17. N. Sfetea lh 54:27,9, 
19. Gh. Cincu lh 57:07.2. 21. M. 
Stoian lh 58:20,9, 24. Gh. Cer
cel 2h 00 : 02. Concursul conti
nuă.

Șl PE ZĂPADĂ
de la
cîștigat

F. He- 
feminină 
franceze

km : 1.
Dolga-

3. Ana-

,___ iuti 1 VlUHia/ ,

J. Fajstavr (Cehoslovacia) 
Pozițiile schiorilor

Foul IOVAN

• Slalomul uriaș 
Sestriere a fost 
de schiorul austriac 
ber. Proba similară 
a revenit schioarei 
M. Longuet.

• în concursul internațio
nal de schi fond 
im Winki (R.F. 
niei) proba masculină de 
ștafetă 3x10 km. a revenit 
formației R.F. a Germaniei 
(Hegring, Doepp, Demel), în 
1 h 33:38. Au urmat: Suedia 
— 1 h 33:51, Finlanda — 1 
h 34:41, Italia — 1 h 34:42.

• Patinatorul vest-german 
Erhard Keller a terminat 
învingător cu 40,12 in proba 
de 500 m din cadrul concur
sului de viteză de la Inzell. 
Cursa de 1000 m a revenit 
norvegianului John Olof cu 
1:24,7. La multiatlonul sprin
terilor, primul loc a fost o- 
cupat de Keller cu un total 
de 162,320 p.

de la Reit 
a Germa-

AVERY BRUNDAGE CERE UN NOU VOT
IN „CAZUL SCHIORILOR1

ULTIMELE ANTRENAMENTE S AU ÎNCHEIAT
FĂRĂ PREA MARI SURPRIZE

Echipajul lui
CERVINIA, 28 (prin 

fon). — Pe malurile lui 
Blu ninge, dînd speranțe în
tr-o desfășurare normală a 
campionatelor mondiale de 
bob de 4 persoane, care în
cep aci simbătă dimineața. 
Miercuri și joi s-au efectuat 
ultimele antrenamente ofi
ciale controlate, care au dat 
posibilitatea directorilor teh
nici și antrenorilor să deter
mine echipajele participante 
și componența lor.

Miercuri au luat startul 
încă 23 de echipaje, cele mai 
bune rezultate obținîndu-le 
pilotii : 1. Giorgio Alvera
(Italia) 2:22,20 (1:11,20 în pri
ma manșă și 1:11,00 în manșa 
secundă), 2. Oscar D’Andrea 
(Italia) 2:22,31 (1:11,02 și
1:11,29), 3. Maurizio Compag- 
noni (Italia) 2:23,18 (1:11,96 
și 1:12,22), 4. Jean Wicki (El
veția) 2:23,37 (1:11,19 și
1:12,18), 5. Stadler (Elveția) 
2:23,56 (1:11,63 și 1:11,93), 6. 
Wolfgang Zimmerer (R.F.G.)

Panțuru — neacomodat cu bobul nou
tele-

I.ago
2:24,38 (1:11,91 și 1:12,47), 7. 
Ion Panțuru (cu Zangor, 
Pascu și Focșeneanu) 2:25,66 
(1:12,65 și 1:13,01).

Joi, fiecare țară nemaiavînd 
voie să prezinte decît cîte 
două echipaje, au luat star
tul numai 20 de boburi, 
reprezentînd 11 țări. S-a 

manșă, 
prevă- 
impie- 
pîrtiei. 

s-a

Zimmerer 1:12,01: 9.
Pitka

o singură

PARIS, 28 (Agerpres). — 
Avery Brundage, președin
tele Comitetului internațio
nal olimpic, a luat o nouă 
inițiativă cu privire la par
ticiparea schiorilor (probe 
alpine) Ia Jocurile Olimpice. 
El a hotărît să instituie un 
vot prin corespondență (la 
care sînt solicitați toți mem
brii C.I.O.), comportînd patru 
întrebări referitoare la 
tuația schiorilor care ar 
primit sume de bani 
scopuri publicitare sau 
primă de participare ia 
verse concursuri.

Schiorii puși în cauză 
A. Brundage sînt: Malcom 
Milne (Australia), Vogler 
(R.F.G.), G. Mauduit și J. N. 
Augert (Franța), Daetwyler 
și Giovanoli (Elveția), Dun
can și Hebron (Canada),

si- 
fi 
în 
ca 

di-

de

Campionatele internaționale de judo (tineret) ale României

Snayou, in tabăra tinerilor noștri judoka. Antrenorul 
Gh. Donciu exemplifică finalizarea unei imobilizări la sol cu 
tiitenfia de luxare a brafului (juji-gatame) pentru n forța ce
darea luptei (malta).

Turneul de hochei
de la Miercurea Ciuc

(Urmare din pag. D
susținut-o în compania forma
ției soliote, eu o zi in urmă. 
Joi s-a combinat mai bine, 
atacurile iuți ale adversarilor 
fiind oprite cu mai mult a- 
plomb de cxcelenții Pop și 
Văcar sau de portarul Orban. 
Și așa, la sfîrșitul primei treimi 
de joc, după o combinație 
foarte reușită a liniei a doua, 
scorul este redus, spre mulțu
mirea momentană a spectato
rilor. Din păcate, localnicii n-au 
mai susținut același ritm in 
continuare, în timp ce oaspe
ții au evoluat din ce în ce mai 
viguros, devenind deosebit de 
eficace în final, cînd au stabilit 
și proporțiile scorului. Au în
scris : Korwin (4), Plch, Hori- 
cek, Mișovici, Ziska șl Svoboda 
— pentru Bratislava, respectiv 
Bako. Au arbitrat bine FI. Gu- 
bernu (România) și A. Anghe- 
lov (Bulgaria).

• COMPETIȚIA VA AVEA 
LOC ÎN SALA FLOREASCA. 
SIMBAtA DE LA ORA 16 
ȘI DUMINICA, DE LA 10.

• Astăzi, dimineață și după- 
amiază, sînt așteptați spor
tivii judoka din U.R.S.S., 
R.D. Germană, Bulgaria, Po
lonia și Cehoslovacia.

• întrecerile se vor des
fășura pe două saltele. Pen
tru încălzire, concurenții vor 
avea la dispoziție o altă sal
tea.

• Timpul de luptă va fi de 
6 minute la meciurile din tu
rurile I, III și recalifi-

cări și de 7 minute — fâră 
pauză — Ia cele din semi
finale și finale.

• Lotul țării noastre: cat. 
63 kg: Șt. Pop (A.S.A. Buzău),
L. Moldovan (Voința Sibiu),
M. Sîrbu (Trotușul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej), FI. Ci
reș (Rapid București), G. Mi- 
lialca (Vagonul Arad) și Șt. 
Gheorghe (Șc. sportivă nr. 2 
București); cat. 70 kg: M. 
Toth (Voința Sibiu), St. Bon- 
cea (Vagonul), T. Pop și Gh. 
Derna (Voința Sibiu), M. No- 
topol (I O R. București), G. 
Roman (Rapid), C. Coman 
(Trotușul) și D. Mrșan (Va
gonul); cat. 80 kg: 
(Vagonul). L. 
tea Miercurea 
nic (Rapid). 
(Trotușul), V. 
sp. nr. 2). V.
lea). M Beltzic (Șc. sp. nr I 
Buc.). M Florea (Șc. sp. nr. 
2); cat. 93 kg: D. Alexandru 
(Rapid), 
tea), D.
Nicolau 
Richman 
Secu (Șc. sp nr. 2); cat. +97 
kg.: V. Pîrvu (Trotușul), I. 
Buzic (Voința). Gh. Helsdod- 
fer (Șc. sp. nr. 2) și G. Un- 
gureanu (Straia Buc.).

• Comisia de organizare 
este formată din 37 de ofi
ciali! Dinție aceștia, mențio
năm pe O Motățeanu (pre
ședinte), R. Gruia (vicepreșe
dinte) și pe arbitrii V. Cos- 
tea. L Vasilescu. M. Platon, 
Gh. IIie, D. Dautner, FI. 
Donciu, L. Urbanschi. I. 
Constantinescu, R. Tănăsescu. 
A. Vulgaris și L. Grigoropol 
(toți din București).

• Biletele de intrare se 
pun în vînzare sîmbătă. de 
la ora 13, la casele de la sala 
Floreasca.

• Astăzi, de la ora 19. va 
avea loc, în sala de festivi
tăți de la complexul sportiv 
..23 August", ședința tehnică 
în care se vor efectua și 
tragerile la sorți ia cele 5 
.categorii de greutate.

Overland (Norvegia). Potri
vit președintelui C.I.O., a- 
cești schiori nu pot participa 
la J.O. de iarnă de la Sap
poro, deși, recent, reuniu
nea la Londra a vicepreșe
dinților C.I.O. hotărîse ca 
ei să fie admiși la Olimpia
dă. în afara celor amintiți 
mai 
sînt 
la 
olimpic.

Inițiativa lui A. Brundage 
a produs surpriză în cercu
rile olimpice, întrucît proce
dura votului prin corespon
dență este prevăzută de art. 
20 cu precizarea că ea nu 
poate fi aplicată decît în 
caz de urgență. Or, proble
ma schiorilor nu se află în 
această situație, dacă se ține 
seama și de faptul că la ju
mătatea iun ii martie urmea
ză să aibă loc la Lausanne 
ședința Comisiei executive 
care trebuie să decidă 
ultimă instanță.

Pe de altă parte, președin
tele Federației internaționale 
de schi, Marc Hodler, se o- 
pune acestei acțiuni, susți- 
nînd că majoritatea schiori
lor incriminați au fost plă
tiți ca profesori și monitori 
de schi, ceea ce nu impie
tează asupra statutului lor 
de amatori.

parcurs 
întrucât organizatorii, 
zători, 
teze asupra 
Precauția organizatorilor 
dovedit îndreptățită, întru- 
cît echipajul Anglia II (pilot 
— ducele Michael) s-a răs
turnat, unii dintre membrii 
echipajului accidentîndu-se 
grav. (

In bune condiți atmosferi
ce, s-au obținut următoarele 
rezultate 
disputată: 
2. Stadler 
1:10,74; 4.
Dellekart
6. Parisot
7. Gruber

au dorit să nu 
stării

în singura manșă
1. D’Andrea 1:10,35; 
1:10,54; 3. Alvera 

. Wicki 1:11,45; 5.
(Austria) 1:11,48; 
(Franța) 
(Austria)

5.

1:11,72 ;
1:11,91 ;

București
(3-0,

- Sofia 12—1 
5—0 4-1)

arată și scorul, 
tot timpul la dis-

Așa cum 
jocul a fost 
creția hocheiștilor români.

Au marcat : Varga (3), Fodo- 
rea (2), Gheorghiu (2), Kala- 
mar. Iordan, Bașa, Tureaou. 
lonifă. respectiv loncev.

An 
garia) 
cia).

condus bine Richter (Un
și Bastuga (Cehoilova-

I. Lazăr 
(Sănăta- 
C. Mel- 
Săvescu 

(Șc.

Pali
Ciuc),

Gh.
Bideac

Erosz (Sănăta-

V Ernest (Sănăta- 
Tost (Trotușul), C.

(Șc. sp. nr. 1). C. 
(Șc. sp. nr. 2), FI.

SURPRIZĂ ÎN FINALA „CUPEI
CAMPIONILOR AFRICII"

• La Kinshasa s-a desfă
șurat returul finalei „Cupei 
campionilor Africii" opunînd 
echipa locală Englebert for
mației Kotoko Kumasi (Gha
na). Surprinzător, oaspeții au 
obținut victoria cu scorul 
de 2—1. în primul joc, dis
putat la Kumasi, scorul a 
fost egal (1—1). Astfel, fot
baliștii ghanezi cîștigă tro
feul.
• La Torino, primul meci 

dintre echipa locală Juven
tus și formația olandeză 
F.C. Twente Enschede, con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei europene a 
tîrgurilor", a fost cîștigat de 
fotbaliștii italieni cu 2—0 
(1—0).

• In
x agonal 
echipa _r_______ ___
Bratislava a fost învinsa de

cadrul turneului he- 
de la . Montevideo, 
cehoslovacă Inter

cunoscuta formație brazilia
nă Cruzeiro cu 4—1 (2—0),
prin golurile marcate de 
Dirceu (2), Toninho și Tos- 
tao, respectiv Brito în pro
prie poartă.

• Bruno Pesaola, antreno
rul echipei Fiorentina, a 
fost concediat din acest post, 
în locul său a fost angajat 
Oronzo Pugliese, fostul an
trenor al echipei A.S. Roma.

• La Atena, întîlnirea a- 
micaiă dintre selecționatele 
de tineret ale Greciei și Bul
gariei a revenit gazdelor cu 
l_0 (0—D).

• Pe stadionul Hampden 
Park din Glasgow s-a dispu
tat un meci de fotbal, pentru 
ajutorarea victimeloi- catastro
fei de la Ibrox. în prezența a 
81.000 spectatori, o selecționată 
a Scoției a dispus cu 2—1 
(1—1) de combinata Rangers- 
Celtic.

Redacția și administrația, str. Vasile Conta nr. 16: telefoane: centrală 1110.05, secția

8.
Panțuru 1:12,17; 10. 
(R.F.G.) 1:12,43.

Da prima vedere, perfor
mantele echipajului românesc, 
proaspăt campion european, 
par slabe. Două consideren
te trebuie avute în vedere. 
Pilotul Ion Panțuru a încer
cat la aceste antrenamente 
un bob nou, furnizat pe loc 
de constructorul italian 
firește, 
ușoară, 
foarte 
român 
tot cu 
gat la 
joi bobul lui Panțuru a fost 
handicapat de faptul că i s-a 
impus să stea prea mult în 
țarcul lui de start, pînă la 
repararea pistei, deteriorată 
de echipajul american al pi- 

• lotului Pattersson.

Și. 
acomodarea nu a fost 
în așa fel încît este 

probabil ca echipajul 
să ia startul sîmbăță 
bobul cu care a cîști- 
Igls. De asemenea.

Hariton PAȘOVSCHI
antrenor

sus, alți 40 de schiori 
suspectați de . abatere de 
regulile amatorismului

Desfășurate duminica trecută la Duda pesta, campionatele de patinaj artistic ale Un
gariei au dat ciștigători, in proba de perechi, pe talentați: Eva Farkas și Gabor Kility. Ei 
vor fi prezenfi și la ,,europenele", de săptămtna viitoare, de la Hallenstadion din ZUrich.

Foto: M.T.I.

Daily 
Graphic

4CCRA

Sub acest titlu ziarul ghanez 
„DAILY GRAPHIC" publică 
un amplu comentariu privind 
relațiile sportive dintre cele 
două țări. Extragem, mai jos, 
citeva pasaje semnificative :

„Este remarcabil ajutorul po
zitiv pe care forurile sportive 
române il dau Ghanei în doine- 
niui sportului, ca și dezvolta
rea crescîndâ și sănătoasă a re
lațiilor sportive dintre Ghana 
și România.

La Începutul anului trecut, o 
echipă românească de fotbal, 
F. C. Argeș, a făcut o vizită 
în Ghana. Acesta a fost pri
mul contact sportiv dintre cele 
două țări. Forurile române 
și-au exprimat satisfacția față 
de primirea călduroasă de care 
s-a bucurat formația Argeșul 
în Ghana și au invitat echipa 
națională de box a Ghanei la 
un turneu de două săptămini de 
antrenamente și întreceri. Bo
xerii noștri s-au bucurat de o 
primire foarte călduroasă in 
România. în ciuda victoriei re
purtate împotriva echipei noas-

BAfiElS MIÎETEB1

STOCKHOLM
1

AJUTORUL ROMÂNIEI ACORDAT
SPORTULUI DIN GHANA I

,1

tre de către români — ei fiind 
în prezent considerați ca pri
ma țară din Europa în materie 
de box — băieții noștri au fost 
lâudați pentru rezistența și 
sportivitatea lor. Acest turneu 
efectuat în România de echipa 
noastră națională de box. înain
tea participării la Jocurile 
Commonwealthului, a contribuit 
imens Ia buna comportare, de 
la Edinburgh, în iulie.

Comitetul Olimpic Român 
și-a dovedit mai departe solici
tudinea sa, oferind o bursă pe 
timp de 4 ani la Institutul de 
educație fizică și sport unui 
tînăr ghanez, Mahama Alhas- 
san, care se află acum la 
București. De asemenea, echi
pa Black Stars a fost invitată 
în România, în vara anului 
viitor, pentru două săptămini. 
iar forurile românești au tri
mis de curind o altă echipă 
de fotbal (n.n. este vorba de 
Politehnica Iași) în Ghana, 
pentru un turneu de 3 meciuri. 
Apoi, selecționata de box a Ro
mâniei va veni la Accra, in 
octombrie, pentru o întîlnire 
cu echipa Black Bombers.

Schimburile sportive recipro
ce dintre cele două țări sînt 
foarte folositoare. Sperăm că 

” ele vor crește în viilor, cînd 
credem că mai mulți antrenori

și organizatori ghanezi vor 
invitați să se pregătească 
România, iar unor ziariști spor
tivi din Ghana li se va înlesni 
posibilitatea de a face o vizită 
la prietenii noștri.

România este o mare țară 
sportivă de la care avem mul
te de învățat".

fi 
in

SE CAUTA TALENTE!

MECIUL S-A

MOSCOVA

„După cum arata rezultatele 
concursurilor internaționale 

masculine de patinaj, in anii 
din urmă, viteziștii sovietici au 
pierdut parte din pozițiile frun
tașe. pe care le dețineau cu 
un deceniu în urmă. — scrie 
ziarul moscovit «SOVIETSKI 
SPORT» intr-un comentariu pe 
teme de actualitate. Patinato-

JUCAT INCA...

Ziarul suedez „DAGENS NYHE- 
TER“ publică o amplă recenzie 
asupra cărții deosebit de valo
roase a antrenorului sovietic A- 
nătoli Tarasov „Viața mea este 
hocheiul**, care a ,fost tradusă de 
o editură din Stockholm. Referiri 
interesante se ’ fac?, la textul cu
prins în capitolul Meciul nu s-a 
jucat încă../’ în care Tarasov a- 
bordează spinoasa temă a relați
ilor dintre hocheiul amator și cel 
profesionist :

„Capitolul se referă la șansele 
pe care echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. le-ar avea într-o partidă

cu. selecționata profesioniștilor ca
nadieni — notează ziarul. — Este, 
firește, o întrebare actuală și de 
mare interes. înainte de a tăs- 
punde direct. Tarasov publică _u- 
nele declarații ale 
antrenori canadieni, 
naționali profesioniști

renumiților 
foști lilter- 

,_____ ____ .... . de mare
valoare, Jackie McLeod și Peter 
Bauer. Rezultatul testelor făcute 
— spun cei doi canadieni — arată 
că echipa U.R.S.S. este superi
oară formațiilor profesioniste de 
club Boston Bruins și Chicago 
Black Hawks din punct de vedere 
al pregătirii fizice, dar inferioară 
acestora în ce privește șuturile 
la poartă și jocul portarului.

Anatoli Tarasov constată că în 
timp ce, în trecut. într-un meci 
cu echipa sovietică se putea în
registra o victorie netă a cana-

a-dienllor profesioniști, astăzi o 
semenea întîlnire ar ti cu mult 
mai echilibrată. Este posibil ca 
la început, echipa U.R.S.S. să 
piardă cîte un meci. Sînt însă 
sigur — scrie Tarasov în cartea 
sa — că în viitor, după o serie 
de întîlniri. bilanțul să ne fie 
favorabil. în această direcție nu 
am nici o ezitare".

In capitolul sus-amintit, specia
listul sovietic subliniază faptul că, 
din 1961, în meciurile susținute 
cu reprezentativa Canadei la C.M.. 
selecționata U.R.S.S. n-a pierdut 
nici unul, iar în cadrul turneelor 
care au avut loc în Canada, din 
cele 50 de întîlniri susținute in 
compania echipelor profeslonts'e 
canadiene din diferite grupe, ho- 
cheiștii sovietici nu au pierdut 
decît șapte 1

rii din Olanda, Norvegia și 
Suedia au promovat pe primul 
plan în acest sport, victoriile 
sportivilor sovietici în marile 
concursuri internaționale deve
nind mai rare. Cauzele sînt 
multiple, una din ele consti- 
tuind-o, oricit ar părea de ciu
dat, lipsa unei baze de masă în 
patinajul sovietic. Ziua cind 
Viktor Kosicikin cucerea titlul 
de campion mondial pe ovalul 
de gheață de la Lujniki, a ră
mas cu . aproape nouă am in 
urmă...

lată de ce antrenorii sovietici 
așteaptă cu atita nerăbdare a- 
propiatele starturi pentru pre
miile ziarului „Vecernaia Mos
kva", întreceri ce se vor des
fășura sub deviza ..Căutăm noi 
talente". întrecerile vor avea 
loc pe toate patinoarele din 
Moscova, iar campioni și re
cordmani din trecut vor răsplă
ti cu frumoase trofee pe învin
gătorii de azi. Ca invitați de 
onoare vor fi : Viktor Kosicikin, 
Sofia Kondakova, Igor Ippoli
tov, Aleksandr Liuskin ș.a. Ar
bitrul principal al întrecerilor 
va fi Lidia Skoblikova.

Pregătirile pentru acest con
curs au inceput de peste o 
lună. Școlarii, care vor evolua 
pe patinoarul „Lokomotiv", vor 
primi numeroase premii, dintre 
care amintim : premiul „Pentru 
dirzenie sportivă”, premiul pen
tru cel mai bun rezultat pe dis
tanța de 500 m etc. Cîștigătorii 
diferitelor întreceri se vor în- 
tîlni într-un concurs final.

Să sperăm că din rîndul mi
ilor de participănți, antrenorii 
vor reuși să-i remarce pe cei 
mai capabili și mai înzestrați 
tineri viteziști — viitori meș
teri de clasă internațională^

17,17 m Iui Ghenadi Nefedov. 
Alte rezultate : 3 000 m — Iva
nov 8:23,8 j 400 m — Kuceriavl — 
49,3 ; lungime femei — Tatiana 
Kondrașova 6,05 m.

SURPRIZĂ ÎN C.C.E.
LA BASCHET

RALIUL MONTE CARLO ÎNAINTEA ULTIMEI 
DEPARTAJĂRI

Ieri, în Raliul Monte Carlo, cele 30 de mașini rămase în cursă au 
beneficiat de o zi de odihnă, înaintea ultimei probe de departajare, 
pe 630 km. Echipajul Alpine-Renault al suedezului Ove Andersson 
continuă să conducă în clasamentul general, dar distanța dintre pri
mele patru locuri este doar de secunde, astfel că mai pot interveni 
bări. Se așteaptă un ultim asalt al 
este acum clasat pe locul 4.

REINTRAREA LUI
TOM BOGS

schitu
lui B. Waldegaard, pe Porsche, care

ALEKSEEV CONCUREAZĂ 
LA ATLETISM!

deFostul campion european 
box la categoria mijlocie,. dane
zul Tom Bogs, și-a făcut rein
trarea la Copenhaga, învingindu-1 

peprin k.o. în repriza a 6-a, 
jamaicanul Lloyd Duncan.

corespondenți 11.5109, interurban

at- 
la

Cu prilejul unui concurs 
letlc de sală desfășurat 
Briansk, cunoscutul recordman 
mondial la haltere Vasili Alek
seev a concurat in_proba de a- 

ocupat 
de 
cu

runcarea greutății. El o 
locul secund, cu rezultatul 
16,18 ni, victoria revenind

 F

In C.C.E. la baschet feminin, 
la Praga, Slavia a fost surprin-

zător ținută în șah — 72-72
(35—38) — de echipa franceză 
U. C. Clermont-Ferrand. La San 
Giovanl (Italia), Geas Sesto a 
fost întrecută de Wlsla Kralco- 
wla cu 45—36 (14—18). In com
petiția masculină : T.S.K.A. Mos
cova — Akademik Sofia 95—74 
(47—38) și Olympique Antibes — 
Ignis Varese 70—81 (37—46).

REVIRIMENT AL SCHIOARELOR AUSTRIECE

La Praloup (Franța) o nouă probă de coborîre. din cadrul „Cupei 
Mondiale", a fost cîștigată de austriaca Wiltrud Drexel în 1:53,51. Au 
urmat : Anne Marie Proell (Austria) — 1:53,88 și Jeanne Rouviăre 
(Franța) - 1:53,95. In clasamentul general al competiției continuă să 
conducă schioara franceză Michele Jacot cu 12i p, urmată de Anne 
Marie Proell cu 98 p șl Wiltrud Drexel cu S0 p.
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