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REZULTATE BUNE ÎN ÎNTRECERILE
ATLEȚILOR JUNIORI

Sandu Mitrofan cîștigă cu un nou record de juniori cursa de 60 metri (Citiți amănunte în 
pag. a 3-a)

Foto î Theo MACARSCHI

COLEGIUL DIVIZIONAR „A" PROPUNE

0 NOUĂ FORMULĂ DE DELEGARE
A ARBITRILOR DE FOTBAL

• Alcătuirea a opt brigăzi de arbitri, fiecare cu cite trei cavaleri ai fluierului apți de a conduce la centru
• Arbitrul de centru — tras la sorți înaintea meciului
• Un formular In Care să se exprime aprecierea reprezentanților cluburilor asupra arbitrajului

Ieri dimineață a avut loc șe
dința Colegiului divizionar unde 
țs-au discutat sistemul de dele
gare a arbitrilor pentru meciu
rile diviziei naționale A (pe 
baza unui material alcătuit de 
Colegiul central al arbitrilor) și 
formula actuală a campionatu
lui ele tineret-ărezerve.

în ceea ce jSivește problema 
delegărilor de arbitri, în cadrul 
ședinței au fost făcute mai 

(multe propuneri, unele optînd 
’pentru CREAREA UNEI CO- 
WÎISII SPECIALE DE DELE

Dinamo organizează

GĂRI (așa cum, de altfel, s-a 
preconizat în materialul Cole
giului central al arbitrilor), iar 
altele preconizînd UN SISTEM 
DE TRAGERE LA SORȚI.

In urma discuțiilor, pe 
baza votului, Colegiul divi
zionar a propus Biroului fe
deral alcătuirea unei comi
sii de delegări, formarea 
unor brigăzi fixe, de cite 
trei arbitri, ce urmează să 
fie delegate la conducerea 
partidelor, urmînd ca de
semnarea arbitrului de cen
tru să se facă din rindul 
acestor brigăzi, prin tragere 
la sorți, chiar înaintea în
ceperii meciului.

S-a mai propus, de aseme
nea, ca, întreaga brigadă să £ie 
solidară la eventualele sanc-

țiuni pentru arbitraje necores
punzătoare și ca, pe lingă apre
cierea observatorului federal, 
SĂ FIE GĂSITĂ O FORMULĂ 
CARE SĂ PERMITĂ ȘI DE- 
LEGAȚILOR CELOR DOUA 
ECHIPE SĂ-ȘI EXPRIME O- 
PINIA ASUPRA ARBITRA
JULUI.

La cel de-al doilea punct al 
ședinței, problema campionatu
lui de tineret-rezerve, s-au ex
primat opinii diverse, vizînd îm
bunătățirea acestei competiții. 
Asupra lor vom reveni.

Colegiul divizonar, la viitoa
rea ședință (preconizată a se 
ține la începutul lunii martie), 
va lua în discuție propunerile 
privind CONSOLIDAREA BA
ZEI MATERIALE A CLUBURI
LOR. IN VEDEREA SPORIRII 
CAPACITĂȚII DE PERFOR
MANȚĂ.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO ALE ROMÂNIEI:

ÎN PRIMA ZI-DUELURI DE MARE SPECTACOL
• Campionul european Alexei Voloșov (U.R.S.S.) victorios în 5 secunde!
• Astăzi vor £1 desemnați câștigătorii primei ediții

Campionatele internațio
nale de Judo (tineret) ale 
României reprezintă, fără în
doială, cea mai mare com
petiție desfășurată pînă a- 
cum în țara noastră, la 
acest sport, chiar dacă par- 
ticipanții nu depășesc (pre
vedere a regulamentului) 
vîrsta de 20 de ani. Deși se 
află la prima sa ediție, în
trecerea a găsit audiență la 
unele dintre cele mai valo
roase formații din Europa, 
printre care cele ale Uniunii 
Sovietice, R. D. Germane și 
Poloniei (sosită, din cauza 
condițiilor atmosferice, doar 
cu puține ore înaintea gon
gului inaugural).

Din declarațiile unora din
tre antrenorii echipelor oaspe, 
am reținut faptul că în ve
derea confruntărilor de la 
București eî și-au pregătit 
elevii cu deosebită atenție. 
Lotul țării noastre, despre 
ale cărei preparative am 
relatat zilele trecute, are de 
aceea o misiune dificilă-

Tradițional, înaintea înce
perii concursului, ieri după- 
amiază a avut loc festivita
tea de deschidere, prima cu
noștință a celor 88 de com
petitori cu publicul din sala 
Floreasca. Pe rînd, au defi
lat prin fața tribunelor for
mațiile Bulgariei. Cehoslova
ciei, Poloniei, R. D. Germane, 
Uniunii Sovietice. Ungariei 
și României. Sîntem siguri, 
o spunem chiar după pri
mele dueluri, că multi din
tre tinerii Judoka se vor 
număra printre candidații 
la medaliile europenelor din 
luna mai (Goteborg-Suedia),

Arbitrul sovietic B. Iusupov urmărește cu atenție pasionanta dispută dintre M. SIrbu (Ro
mânia) și R. Swierk (Polonia), care se va încheia cu victoria sportivului nostru.

SEMICENTENARULUI"
LA FOTBAL

Clubul Dinamo a propus ce
lorlalte echipe divizionare A 
din București — Rapid, Steaua, 
Progresul — organizarea unei 
competiții fotbalistice dotată 
cu „Cupa semicentenarului", 
în cinstea aniversării partidu
lui. întrecerea — preconizată 
a se desfășura sistem elimi
natoriu — va avea loc în luna 
aprilie.
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Corespondență specială din Ghana de la RODICA DOCEA

Politehnica Iași țață in față
cu „marii olimpici" și „piticii 

misterioși din Cape Coast"
„Deși lașul a pierdut meciul, e- 

chipa a demonstrat un fotbal in
teligent". Iată o apreciere pe care

TURNEELE
ama este perioada cînd echipele de fotbal (și nu nu
mai cele românești) fac turnee. Tot iarna este peri
oada cînd la noi se teoretizează mult despre utili
tatea și oportunitatea acestor turnee. Despre ele, ca 
necesitate, n-ar trebui să se discute ca despre ori
care altă trebuință de prim rang. în schimb, op- 
ce planează în jurul turneelor invită la

poate și la întrecerile 
mondialelor de la Ludwigsha
fen (R. F. a Germaniei, în 
luna septembrie).

Iată cîteva constatări și 
rezultate de la gala primei 
zile..

Chiar de la primele con
fruntări de pe cele două pa-

Fază din meciul „U“ Cluj — Steaua, disputat vineri, ter
minat cu victoria bucureștenilor : 15—14

Foto : Crețu N. CĂLIN

trulatere, concurenții 
oferit momente de 
spectacol sportiv. Și, 
satisfacția noastră, 
Pop (cat. 63 kg), după 
l-a învins prin superioritate 
tehnică (yusei-gachi) pe po
lonezul J. Woloch, l-a între- 

, cut cu aceeași decizie și pe 
cehoslovacul K. Furbachcec, 
croindu-și astfel drum spre 
primele locuri. Tot la aceas
tă categorie, Moldovan La-

ne-au 
autentic 
, spre

Ștefan 
ce

zăr a obtinut un frumos suc
ces în fața lui Z. Osmanov 
(Bulgaria), pe care l-a de
pășit Prin yusei-gachi. El a 
pierdut însă, datorită unei 
neatenții, meciul din turul 
II cu K. Tau (R. D. Germa
nă). deși conducea pînă a-

Coslin CHIRIAC

(Continuarea in pag. a 4-a)

Turneul de baschet de la Tg. Mureș

DIN NOU PARTIDE EXCELENTE

tica . . __________
comentarii. Ea un moment dat se acreditase ideea că tur
neul e un fel de vilegiatură. Au muncit, băieții 6 luni în cam
pionat, merită să plece și ei într-un turneu! De parcă el, 
campionatul, era un soi de Golgotă, după care venea un 
turneu în străinătate, adică izbăvirea. Judecata incriminată 
avea defecte și ea a generat lanțuri de atitudini strîmbe. 
Jucătorii se felicitau sau se întristau în funcție de cum 
„prindeau ori nu prindeau excursia" (expresia le aparține). 
Antrenorii și conducătorii secțiilor și cluburilor nu erau nici 
ei în conflict cu acest punct de vedere. In jurul fotbaliștilor 
se învîrtea, datorită aceleiași credințe, un uriaș cerc de in
vidioși, care știau una și bună : „iar merg băieții să se 
plimbe".

Nu pretindem că această mentalitate a sucombat și a 
fost înmormîntată peste tot. Dar ea parcă se află în re
tragere. Pe ici, pe colo, au început să apară semne de ma
turizare, a început să scoată capul ideea că turneul în străi
nătate este pentru o echipă de fotbal o modalitate de lu
cru, inevitabilă pentru cei ce vor să ajungă în elita perfor
merilor. Rămîne ca ideea asta plăpîndă să se dezvolte și să 
cuprindă toată lumea' -fotbalului. Atunci, conduita și recep
tivitatea tuturor jucătorilor vor căpăta accentele necesare 
unui autentic proces de asimilare. Confruntarea în diferite 
perioade cu alții nu poate fi considerată un lux, o recom
pensă, o zorzoană inutilă. Confruntarea se integrează în 
categoria celor mai elementare mijloace de autodepășire, 
evoluție, rafinare sportivă.

In ce perioadă sînt oportune turneele fotbaliștilor noș
tri, aceasta este o altă problemă. Contractarea lor nefiind 
posibilă decît în răgazurile dintre campionate, convenabile 
atît echipelor românești cît și partenerilor de aiurea, e greu 
de realizat programarea lor iae.ală.

Cluburile au, de curînd, latitudinea să trateze direct, 
să-și autoîntocmească un calendar internațional. Dar, după 
atîta vreme de interdicție, capacitatea lor de inițiativă se 
arată a fi mediocră. Majoritatea echipelor noastre au prea 
puține relații internaționale și nici nu știu să și le facă. Pen
tru asta ar fi nevoie de o publicitate bine condusă, care 
pretinde ceva bani și multă experiență. Așa, îneît, deocam
dată, tot prin intermediul serviciului internațional al fede
rației se rezolvă problemele importante.

Pentru a da eficacitate unei atari acțiuni, considerăm 
că. e binevenită ideea înființării unui birou de impresariat 
sportiv, cu mențiunea că el n-ar trebui să se substituie inte
gral cluburilor în operațiunea de tratare.

Remus BOGDAN

ziarul ghanez „DAILY 
GRAPHIC" (din 26 ianuarie) o 
preia în deschiderea cronicii apă
rute în urma jocului disputat du
minică, 25 ianuarie, de Politeh
nica Iași cu „Great Olympics", 
campioana Ghanei.

Scorul de 2—1 în favoarea gaz
delor atestă, fără îndoială, jocul 
bun prestat de ambele echipe. 
Agilitatea, rapiditatea, șuturile 
puternice și repetate la poartă, 
sînt principalele caracteristici ale 
jucătorilor ghanezi, cu care stu
denții lașului au făcut cunoștință 
In acest turneu.

Desfășurlnd an fotbal în viteză, 
„Olimpicii" și-au forțat partenerii 
în primele 15 minute, la un joc 
retras, și au izbutit să deschidă 
scorul prin Jones Attuguyefio, în 
minutul 4 — 1—0 pentru „Great 
Olympics", scor cu care s-a Și 
încheiat prima repriză.

După pauză, jocul se înviorea
ză prin ritmul impus de Poli
tehnica. Și Lupulescu aduce V 
larea printr-un șut neașteptat, m 
minutul 47. Bucurie de scurtă 
durată insă pentru fotbaliștii ro
mâni. Clima dificilă îți spune eu- 
vîntul. Băieții noștri nu ma* Pot 
rezista, forța lor de atac scade, 
ceea ce face ca în minutul 55, cel 
de-al doilea gol al gazdelor să 
nu mai poată fi evitat. Șl jocul 
se încheie cu scorul de 2—1 pen
tru gazdei

Următorul meci al jucătorilor 
români în Ghana s-a disputat 
miercuri. 27 ianuarie, cu .Cape 
Coast Mysterious Dwarfs" („Piticii 
misterioși din Cape Coast") și A 
ADUS O VICTORIE ..MUNCITA" 
JUCĂTORILOR IEȘENI.

La început, prelungul joc de 
pase, frumoase. spectaculoase 
pentru cel din tribună, ca și un

(Continuare în pag. a 3-a)

în derbyul campionatului masculin de handbal

steaua a învins clas
PE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

CLUJ, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Cea de a 
doua etapă a turneului de 
handbal masculin ce se des
fășoară in localitate a fost do
minată de derbyul Steaua— 
Universitatea București, ciști- 
gat de prima formație, care 
duminică mai are 
în față: partida 
București.

Teagoiu (Politehnica), Mes
mer (4), Lechner (4), Allies 
(2), Kronner și Pall (Dinamo). 

Au condus D. ~
T. Curelea, 
rești.

Racoveanu și 
ambii din Bucu-

un examen 
cu Dinamo

TIMIȘOA- 
BRAȘOV 

__ __ .. ...__ de luptă, în
care ambele echipe și-au dis
putat cu ardoare victoria. Du
pă un început egal, timișore
nii s-au detașat prin mai mul
tă forță în atac: 6—4 (min.24), 
7—4 (min. 30). In repriza se
cundă, brașovenii, mai activi, 
au redus din handicap, apro- 
piindu-se pînă la un gol di
ferență. Acest avantaj minim 
pentru timișoreni s-a menți
nut spectaculos pină la fine
le partidei.

Au înscris: Gunesch 8, Cîr- 
lan (2), Fendler, Comănescu și

POLITEHNICA 
RA—DINAMO 
13—12 (7—4). Joc

BUCUREȘTI
T______ LOVRIN
(6—5). Handbaliștli din 
vrin au jucat cu multă ambi
ție, fiind la un pas de a ob
ține primul lor punct la tur
neul de sală. Scorul s-a men
ținut apropiat în majoritatea 
timpului. Totuși, în min. 52, 
prin două goluri consecutive 
realizate de Roșescu, cel mai 
bun jucător al Voinței, această 
formație s-a detașat: 11—3.
Știința a revenit, însă, spec-

VOINȚA 
ȘTIINȚA 11-10 

Lo-

Colin ANTONESCU

Continuare in pag. a 3-a
la rubrici)

SI FINALURI•J
TG. MUREȘ 30 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru).
Tradiționala ospitalitate și repu

tația de buni organizatori a mu
reșenilor nu s-au dezmințit nici 
în aceste zile, cînd în sala I.M.F. 
se desfășoară al 2-lea turneu din 
turul secund al diviziei naționale 
de baschet feminin, ceea ce con
tribuie la succesul întrecerilor. 
Lesigur. însă, că elementele 
care determină prezența a sute de 
spectatori le constituie echilibrul 
și dinamismul multor partide. 
Angrenate în disputa pentru cali
ficare, sau evitarea retrogradării, 
7 din cele 10 echipe oferă spec
tacole excelente și finaluri de un 
rar dramatism, ceea ce nu face 
deck să sporească interesul pu
blicului pentru competiție. De alt
fel, în urma rezultatelor de pînă 
acum, cele două obiective de care 
aminteam mai sus încep să se 
confunde, formațiile aflate de la 
locul IV în Josul clasamentului 
candidînd atît la turneul final, cit 
și la... retrogradarea în divizia B.

A.S.A. CLUJ — VOINȚA BRA
ȘOV 53—51 (disputat vineri seara). 
Spectaculoasa răsturnare a scoru
lui și dramatismul finalului ne 
obligă să furnizăm unele amă
nunte asupra desfășurării acestui 
meci de mare importanță pentru 
A.S.A., care se zbate să scape de 
retrogradare. Voința conducea in 
min. 5 cu 18—5 șl în min 7 cu 
22—7, iar în min. 34 mai deținea 
încă un avans de 13 p (50—37). Ce 
s-a petrecut mal departe, cum 
se explică faptul că pînă la sfirșlt 
brașovencele nu au mal înscris 
declt un punct 1 Mărturisim că 
nu putem da un răspuns logic. 
Cert este că A.S.A., Intr-o reve
nire miraculoasă, a înscris coș 
după coș și, deși In ultimul mi
nut mal avea un handicap de 6 
puncte, a Izbutit să egaleze șl să 
ciștlge prin coșul realizat de 
Trandafir In ultima secundă. Do
minate In permanență, clujencel» 
au smuls In extremis un succes 
deosebit de prețios și nesperat d< 
cel mal optimist dintre suporteri. 
Remarcabil arbitrajul prestat d« 
C. Berekmeri (Tg. Mureș) șl I. 
Dinescu (Buc.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI - 
A.S.A. CLUJ 83—51 (41—28), La
sfîrșltul meciului. Ciocan șl Ga
giu ne declarau că echipa lor nu 
a mal repetat excelenta evoluție 
din partida cu Sănătatea, cees 
ce nu a împiedicat-o însă de a 
obține o victorie clară.

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
72—64 (32—35). Deși învinse, bas
chetbalistele de Ia Constructorul 
au făcut un joc bun, ținindu-șl 
permanent sub presiune adversa
rele. pe care le-au condus timp 
de 30 de minute.

VOINȚA BUCUREȘTI — SANA- 
TATEA SATU MARE 62—59 (27-

DRAMATICE
27). Evoluția strînsă a scorului in
dica, evident, că vom urmări un 
final pasionant. In ultimele 26 da 
secunde, la scorul de 57~57, H 
Spiridon a transformat o lovitură 
liberă (58—57). In atacul ce a ur
mat, sătmăreanca Pataki a în
scris (58—59), dar a comis și fault 
asupra Haneloret Spiridon. Bucu- 
reșteanca a transformat precis 
ambele aruncări (60—59), tar apoi 
Tatiana Rădulescu, după o fru- 
rnooasă intercepție, a pecetluit 
scorul final. Bun arbitrajul Iul 
G. Ionescu (Oradea) și V. Chio- 
reanu (Cluj).

Alte rezultate : Voința Brașov — 
Mureșul Tg. Mureș 52—50 (19—24> 
44—44) și Rapid București — Cri- 
șul Oradea 81—50 (44—27). *
nunte în numărul nostru 
mîine.

Clasament : J. Politehnica 
27 p, 2—3. Rapid și I.E.F.S. 
4—6. Sănătatea, Voința Brașov și 
Crișul 20 p, 7—9. Constructorul, 
Mureșul și Voința Buc. 18 p, 10. 
A.S.A. Cluj 37 p.

D. STANCULESCU

Ami
de

Buc
26 p

ING. PETRE CIȘMIGIU»

INVITAT IN COLUMBIA

Ing. Petre Cișmigiu, antre
nor federal de tir, pleacă 
astăzi în Columbia la invi
tația Federației naționale din 
această țară. EI va funcționa 
în calitate de consilier tehnic 
pentru organizarea Jocurilor 
Pan-Americane, găzduite de 
Columbia în cursul acestui 
an.

KARL ADAM, OASPETELE 
SPORTIVILOR ROMÂNI

Vnul dintre cei mai reputațl 
antrenori de canotaj pe plan in
ternațional, vest-germanul Cari 
Adam, specialist de necontestat 
al echipajelor de 8+1 cu care a 
și clștlgat — de altfel — două 
titluri olimpice șl altele mondiale 
sau europene, va sosi astăzi în 
Capitală. pentru un schimb 
de experiență cu specialiștii ro
mâni șl susținerea a două prele
geri în zilele de 2 și 4 februarie 
la Centrul de Cercetări Științifice 
„23 August".

Aspect de la întrecerile ținerilor luptători, reprezentanți ai școlilor sportive, care se desfășoară de două zile la sala Giulești din Capitală. Azi. ultimele 
----- — -W îaclMtări ontvs-ji^emnarea celor 20 de campioni — la libere și £oțo i fef, HȚEgjlX

/



In discufia

SI PROBLEMELE
SPORTULUI

docent BENIAMIN ZORGO

Credeam că cei 50 de metri te-au cîștigat

„Mi-au înfrînt rezistența

CÎND ..SUVERANUL» GAZONULUI VREA g

congresului 
ftiinfific din 1972 

ȘANSELE

MODERN
Dupd 'cum am mal a- 

nunțat, în timpul Jocu
rilor Olimpice de vara, 
în perioada 21—25 ou- 

gust 1972. se va ține la Miln- 
chen un congres ttdntifm n- 
vtnd drept temă ..SPOBTljl. 
rtT LUMEA NOASTRĂ, ȘAN
SELE ȘI PROBLEMELE SA
LE". Revenim astăzi cu amă
nunte asupra acestei manifes
tări la care au fost invitați, 
ca referențl Ia secția pedago- 
gie-psthologie, ?i doi specta- 
liști români.Congresul tșl propune un 
larg schimb de vederi Intre 
reprezentanții sportului ?l ai 
tuturor domeniilor științifice 
care au vreo legătură cu spre- 
t.ul modern. Scopul esențial dl 
congresului — mărturisit de 
organizatori .— este de a pro
mova lucrările științifice le
gate de „sport", cu deosebire 
tn acele domenii care, mal re
cent s-au consacrat acestui 

țel.Cu prilejul congresului vor 
fi abordate patru domenii 
deosebite. Acestea formează 
de altfel și secțiile de lucru 
ale reuniunii. Considerăm in
teresant să trecem in revistă 
tematica și problematica aces
tor secțiuni.

1 antropologie, filo
zofie. Tema: „Alienarea 
și identitatea omului in sport". 
Problem e: Emanciparea
si represiunea prin sport, • 
Timpul liber, urbanism, jocuri 
'• Valoarea intrinsecă și con
diția fizici a omului 0 Con
tribuția sportului la integrarea 
popoarelor • Schiță pentru o 
filozofie a sportului și a per
formanței • Filozofia fenome
nologiei sportului.

- SOCIOLOGIE, 
GIE SOCIALĂ. 
„Sport ți conflict*, 
me: Sportul, o 
care 
ctțn ........... .■^profesionalizării" sportului 9 
Ideologia si realitatea acțiunii 
sportive • Probleme de ca
rieri ale sportivilor de perfor
manți. • Sportul, mijloacele 
de comunicație („mass media") 
șl comportamentul maselor.

3. PEDAGOGIE. PSIHOLO
GIE. Tema: „Sport, perso
nalitate. educație", p r o b I e- 
m e Importanța motivării tn 
performanța sportivi 9 In
struirea motrică la diferite 
grupe de virstă 0 Funcția an
trenamentului mental in pro
cesul de instruire sportivă 9 
Problema agresiunii in sport 
0 Sportul șl copiii handica
pați fizic sau suferinzi de tul
burări de comportament

4. MEDICINA. Tema: 
„Sportul șl vtrsta". Probi e- 
m e: Antrenamentul sportiv 
este rezonabil la orice vîrstă? 
9 Ce virstă impune sportului de 
performanță limite fiziologice? 
9 Antrenamentul fizic prelun
gește durata vieții ? 0 Desco
peririle medicale fundamenta
le și sporirea randamentului 
fișiC 9 Posibilitățile de profi
laxie șt reeducare oferite de 
sport.

Toate aceste teme vor fi 
discutate f n cursul expunerii or. 
simpozioanelor șl a grupelor 
de lucru. Flecare temi va fi 
tratată in relație strlnsi . . 
alte discipline, tn parte tn ' 
cadrul grupelor de lucru in- I 
terdtsciplinare.

2. FSIHOLO- 
Tema;

Proble-
___ , _ competiție 

unește iau o rivalitate 
separă ? • Problemele

eu

dar nu controlul!“
serios. Cu Eva 

altceva. Ea a reu- 
într-un an, să sal-

mi-au suprimat
tru lucrul 
este, însă, 
șit, numai 
te la 50 m, fără să coboare 
în același timp, nivelul medi
ilor din catalog. M-a cîști
gat și acum se bucură de t.ot 
creditul.

Pe podium-ul de onoare. O fotografie de album, la care sc 
uită cu plăcere atît Eva, cit și... severul ei tată

răsfățat-o, încă, presa. 
deeît un paragraf, în

Pe sulițașa Eva Zorgo n-a 
Nu i-a consacrat, pînă acum, 
vară, cînd a cîștigat, la Atena, Balcaniada juniorilor. 
Încolo, simple înserări ale numelui și cifra la care 
a poposit, după fiecare concurs, sulița.

Iată de ce, atunci cînd i-am bătut la 
ca focul și m-a lăsat în hol pînă și-a 
prudență1) părinții, aflați în vecini.

Dar, o dată intrați pe tărîmul atit 
sportului, stinghereala ei s-a topit definitiv, 
s-a angajat 
prof. univ. 
log pe care 
lui.

de familiar al 
fi Eva 

intr-o discuție aprinsă, atrggîndu-și tatăl 
dr. docent Beniamin ZOrgO, într-un dia- 
l-aș fi vrut stenografiat

— Și, 
tale sînt

totuși, controalele 
atit de riguroase...

la o vîrstă în care— Ești 
mutațiile — mai ales cele de 
comportament — sînt foarte 
frecvente, remarcă specialis
tul în psihologie. B. ZSrgo. 
S-ar putea ca altă preocupa
re, sau 
primul 
trebuie 
perită.
spui că cele 226 antrenamen
te — cîte ai trecute în pla
nul pe ’71 -— sînt o corvoa
dă prea mare și mai bine ni 
reveni la muzica lui Mozart, 
la studiul limbii engleze sau 
la problemele tale de mate
matică.

pasiune, să treacă pe 
plan și aceasta nu 
să te găsească desco- 
Poate că mîine ai să

— Dar eu Ie pot face pe 
toate, își asigură Eva tatăl, 
contrariată, totodată, că po
sibilitățile ei sînt puse la 
îndoială-

—• Toți 
rată Eva 
formanța 
te dificil, 
de loc!

susțineți — se a- 
intrigată — că per- 
este un lucru foar- 
Mie nu mi se parc

— Tu ești încă în stadiul 
aparențelor, Eva. Un singur 
an de activitate 
norocos — nu-ți 
gura capacitatea

—- și acela 
poate asi- 

necesară a-

preclerii 
sacrificii 
sită performanța.

(n.r. Eva are 16 
început atletismul 
lui ’69, sub impulsul ___
norului Petre Naghi. Din „tra
seul" aruncărilor el : 42 m. 
46 m — luna mai 1970 43,83 m 
— iulie, Balcaniada juniorilor, 
49,55 m — august, concursul 
„Prietenia" : 43,56 m — sep
tembrie, C.E, de juniori, 50,10 
m — octombrie, Cluj).

Cronica sferturilor de veac

...CBND BUNICII
FACEAU SPORT

ianuarie
• La 24 ianuarie 1871, 

1011 localul din Pasajul
' Rămân, a avut Ioc adu

narea generală a Socie
tății române de arme, gimnas
tică și dare la semn." Desprin
dem din darea de seamă pre
zentată cu acel prilej, „regula
ritatea (desfășurării) zilelor ' 
tragere", dar și îngrijorarea 
Oficialitățile bucureștene „au 
prii folosirea localului de 
Cuibul cu Barză". Pentru a 
asigura continuarea „dării 
semn, s-a angajat grădina Rfl- 
tordini din sir. Batiștei. Pînă 
la venirea primăverii, se făcea 
„cunoscut că în fiecare dumi
nică se va ține concurs cu pre
mie Ia pistol, în localul de iar
nă (din Pasajul Român)”.

Reales în funcția de preșe
dinte, „vechiul și distinsul ani
mator al Societății", V. A. Ure- 
chia, „este nevoit din pricina 
mai mulior sale obligațiuni" să 
renunțe la conducerea „celor 
care îl stimau".

de 
că 
o-
Ia 
se 
la

• PATINAJ LA GA- 
■JQQC LATL — Cităm dintr-o
IUjU corespondență publica

tă de ziarul ..Evenimen
tul" din 3 ianuarie 1896 : „Săr
bătorile acestea au adus cu ele 
diferite petreceri, care de care 
mai plăcute, dar desigur cea 
mai plăcută a fost aceea de Ia 
patinaj. Tinerimea... se între
ce cu ardoare neînchipuită să 
alerge pe întinsa gheață lucie 
si cu îngrijire aranjată la pa
tinoarul de vis-â-vis de gară."

cui luptei franceze, a boxului 
și a gimnasticei, să devină nn 
obîceiu general la îndemina tu
turor ; 2. Dc a cimenta unirea 
prin mijlocul asociațiilor gim
nastice, școalei de lupte și box, 
fără distincțiune de clasă sau 
condiții sociale ; 3. Să educăm 
și să cultivăm sentimentul na
țional." Din păcate, insă, acest 
lăudabil „program” nu a putut 
fi concretizat. Oficialitatea spor
tivă de acum o jumătate de 
veac avea cu totul alte preocu
pări. ..

• „O PROBLEMA AC
ID (IC TU ALA : România nu 
I3*tu are nici un jucător de 

fotbal complet" afirma 
titlul unui articol publicat în 
..Sportul popular" din 30 ianua
rie 1946. Și totuși, „ar fi poate 
o singură excepție : mijlocașul 
Petschovschi, despre care se 
spune că este un interpret 
ideal al sistemului în WM și 
un atlet care are și tehnica și 
inteligența jocului și forță. Ceea 
ce este foarte mult...

Marian este totuși mai bun 
deeît el și ar putea fi un ju
cător excepțional. Este însă in
stinctiv și impresionabil. Nu 
este, intr-un cuvînt, un luptă
tor (...) Un om cu talentul și 
tehnica Iui ar putea ajunge un 
geniu al jocului dacă aceste în
sușiri ar fi dublate de o voință 
proporțională cu ele."

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

— Vrei iarăși să mă 
Credeam, în sfîrșit, că 
câștigat. (Apoi către 
ter)- Tata este un mare duș
man al sportului de perfor
manță. Cea mai mare victo
rie a mea a fost să-l cîștig 
pe el. Dacă nu reușeam a- 
runcarea de 50 m, și astăzi 
se mai discuta în familie 
dacă trebuie sau nu să fac 
„suliță".

— Totdeauna mi-am im
pulsionat copiii (n.r. trei) și 
studenții să facă sport, con
vins fiind de necesitatea a- 
cestui excelent adjuvant 
procesul de învățătură, 
ideea performanței nu m-am 
împăcat, însă, conștient fiind 
că ea presupune foarte mult 
timp și aceasta ar putea 
impieta asupra studiilor. Iar 
eu am fost, întotdeauna, pen-

— Optimismul tău mă în- 
cîntă. Dar nu e ușor să de
vii o mare sportivă, și să-ți 
onorezi, în același timp, me
seria, să vorbești limbi străi
ne, să te bucuri de un pei
saj sau de comorile '
muzeu de artă, să poți 
o

Desen de AL. CLENCIUg

muzică... Și-atunci ?

Bine, dar astea Ie

unui 
alege

știu..

...Și, la mica revoltă aEvei. 
tatăl zîmbește îngăduitor și 
aruncă, clătinînd ușor din 
cap: ce ți-e cu copiii!“

Exclamație din care voia 
să înțelegem că elanurilor a- 
dolescenților nu trebuie să le 
punem bariere, dar trebuie 
să le canalizăm spre un țel 
constructiv și să veghem .pen
tru împlinirea acestuia.

Sau, pe alt plan: o per
formanță sportivă, obținută la 
16 ani, nu trebuie luată ea 
un indiciu decisiv al mari
lor rezultate de mîine, 
doar 
tora, 
bine 
ruia

îngăduitor și

ci 
ca un germene al aces- 
un germene ce se cere 
protejat și asupra că- 

trebuie strașnic vegheat.

Nușa DEMIAN

La Londra

§ Hocus-Pocus
HiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinigiiiiiiiiiiiiînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiS

ÎN FOTBAL
AU VENIT FEMEILE

• VÎNATORI IEȘENE. — 
Ziarul citat mai sus ne redă 
în numărul din 17 ianuarie 1896 
și o... poveste pe care o ga
rantează ca reală și nu... vi- 
nătorească : „Duminică 14 ia
nuarie, un grup de 12 sănii în
cărcate cu vînători au părăsit 
orașul (Iași) pe la 6 ore dimi
neața, luînd drumul spre Me
deleni (...) Pe la 9 ore seara, 
aceleași 12 sănii s-au pus in 
mers către Iași.

Caii au tras mai greu din 
cauza celor 2 lupi, 3 vulpi și 
37 iepuri (...) care nu au găsit 
alt drum deeît prin fata gurilor 
de foo care î-au forfat să plă
tească cu viața această trecere"!

• în editorialul prîmu- 
'10'11 Iui număr al revistei 
I3ZI ..ROMANIA SPORTI

VA”. .părut Ia 30 îa- 
1921, se arăta printre 

că : „Sporturile la noi
nuarie 
altele ... .
se predau și se tnvată din vă
zute și auzite. O revistă care 
în mod științific să explice di
feritele exerciții și să arate fi
guri și modul lor de executare 
nu avem (...) In literatura pe 
care o facem în această revis
tă ținem cu orice preț ca sis
temul nostru să devină nn mij
loc de educație populară. Pen
tru a ajunge acest scon ne 
trebuie trei lucruri : 1. Ca e- 
xercîțiile corpului, prin mijlo-

FOTBALISTICE

pentru sensurile

ușă, s-a aprins 
chemat fsfintei

GALERIA CELEBRITĂȚILOR

le nece-

ani 
în

șl a 
lama 

antre-

marilor cerințe ți 
pe care

sperii, 
te-ain 
repor-

în 
Cu

Trei celebrități actuale. : Matt Busby. Bobby Charlton. Derek Dou
gan și șase celebrități ale anului...

Nenumârqți vizitatori ai 
Londrei vor avea în curînd po
sibilitatea sâ viziteze „lăcașul 
gloriei" fotbalului englez, situat 
chiar în inima capitalei : o ex
poziție permanentă a socceru- 
lui se va deschide în luna mar
tie pe Oxford Street.

2000 !

Muzeul va cuprinde mul
tiplele fațete ale fotbalului 
englez urmărind filele de 
istorie de-q lungul existenței 
sale seculare.

Și nu la general, ci zi cu zi, 
meci cu meci al fiecărui club 
din Football League. Nici fil
mul nu va lipsi ain variatele 
mijloace care vor prezenta vi
zitatorilor dinamica dezvoltării 
acestui sport atît de popular în

lume și, mai ales, în „țara fot
balului".

în acest sezpn, un comitet 
special alcătuit — si care in
clude pe Sir Matt Busby, Sir 
Stanley Rous, Sir Alf Ramsey, 
Alan Hardaker, Ciiff Lloyd, 
Bobby Charlton și Derek Dou
gan — va desemna primele 
15—20 personalități care vor 
face parte din galeria celebri
tăților fotbalului englez. Și 
apoi, în fiecare an, acest orga
nism se va întruni pentru a de
semna două noi personalități 
care au contribuit la dezvolta
rea acestui sport.

JUCĂTORII, ÎNSĂ ,NU VOR 
PUTEA FI DESEMNAȚI DEC1T 
LA TREI ANI DUPĂ RETRAGE
REA LOR DIN ACTIVITATE.

Cea maî recentă cucerire 
a femeilor se cheamă „dom
nul FOTBAL". Trebuie să 
recunoaștem că sînt irezisti
bile. De la emancipare în
coace, înaintarea lor în zone 
altădată Interzise sau rezer
vate numai bărbaților a fost 
fulminantă. Numeri pe dege
tele unei singure mîini do
meniile încă nestăpînite de 
piciorul femeii. De multă 
vreme puseseră ele probabil 
ochii pe domnul FOTBAL, 
fiindcă prea era celebru, bo
gat și fascinase pe toată lu
mea. Un asemenea personaj 
nu putea să le mai lase ind’- 
ferente. Seducerea fotbalului 
nu s-ar fi putut realiza de 
cineva fără farmec imens, 
fără știința vicleșugurilor, 
fără luptă și fără sacrificii, 
Dar cum femeile sînt exce
lent echipate pentru orice 
război psihologie, lupta a du
rat puțin și s-a terminat ca 
de obicei 5 bărbații au avut 
ultimul cuvînt. dar s-a fă
cut precum voiau ele.

In. această odisee se disting 
cîteva etape. Cînd au apărut 
primele extreme șl primii a- 
taicanti centrali cu gene lungi 
și priviri întunecate de pa
timi netrăite și de machia
jul... eu produse I-Ielene 
Rubinștem. lumea adică 

fost scandalizată, 
nu s-au sinchi- 

și-au văzut maî 
departe 'de treburi, de fente 
și de pase. Istoria feminității 
mai cunoscuse asemenea mo
mente.

După vehementă' a urmat 
ironia. Lumea (adică noi) ti 
zis că femeilor le va pieri 
cheful de centrări, de tras 
la poartă și de un-doî-uri, 
dacă vor fi ironizate o vre
me. Da de unde! Istoria fe
minității mal cunoscuse și a- 
semenea momente. Ele sî-ait 
păstrat calmul, , iar între 
timp au.devenit maestre în 
știința combinațiilor tactice 
de tot felul. în vreme ce. noi 
am trecut de la ironie la 
autoironie, singura alterna
tivă rămasă celor ce pricep 
că sînt pe nunctul de a 
pierde o bătălie oarecare si 
știu să o piardă. Iar noi știm 
să pierdem în fața lor, asta 
fiind cea mai veche, mai 
constantă, și mai sublimă 
lecție pe care ne-au predat-o.

Acolo unde vehemența si 
ironia masculină au eșuat, 
s-a crezut, la un moment dat 
că vor învinge oamenii de 
știință. Ei au argumentat că 
efortul fotbalului depășește 
capacitatea anumitor struc
turi biologice ale femeii. S-a 
presupus si sperat că ele vor 
ceda măcar în fața unor a- 
semenea argumente. Dar re
plica echipelor feminine de 
fotbal, un fel de poezie con
cretă, a redus la tăcere și 
aceste guri de tun pe care 
le-au cusut cu doi tranda
firi puși în cruce.

Cucerirea domnului FOT
BAL se apropie de sfîrșif/ 
Mai rămăsese un singur ob
stacol. Dar ca în orice po
veste croită după legile mi
lenare ale suspensului ulti
ma încercare trebuia Să -fie 
cea mai cumplită. Femeile a- 
junseseră față-n față eu 
F.LF.A. O vamă mai dificilă 
nici că se putea. Dacă le-ar 
fi zis F.T.F.A. „lăsați fotba
lul numai în seama bărba
ților". el ar fi rămas doar 
al nostru, iar dtimnealo" 
s-ar fi retras smerite, înfrico
șate șî pierdute, Se știe, că ,1a 
ea acasă F.I.F.Ă. e a dracu
lui de stăpînă. Dacă nu vreai 
nimic nu se face, are o fai
mă de balaur crud și de 
neînduplecat. Să recunoaștem 
că eram liniștiți- F.T.F.A’. e 
doar adunarea compusă din 
bărbații cel mai rigizi, mal 
conservatori, maî inflexibili, 
mai încruntați și misogiut. 
De aceea, parcă vedeam, fe» 
meile înconjurînd si asediind 
zadamic^comitetul executiv 
al F.T.F.X Ni_ le închipuiam 
în penitență, trase de urechi! 
și respinse, cerînd iertare, 
autoeritieîndu-se, autoflage- 
Kndu-se și semnînd o decla
rație prin care renunțau pen
tru totdeauna la orice pre
tenție teritorială pe pămîn- 
tul fotbalului. 'Acesta ni se 
părea a fi singurul sfîrșit po
sibil si începutul marii schis
me dintre F.T.F.A. și fotba
lul feminin. De unde să stint 
noi că acest areopag de băr
bați cumplițî se afla dg 
mult, pînă si el. în mîinild 
femeilor. Căci altfel cum s-ar 
explica prăbușirea M galo-' 
pantă și declarația de capi
tulare necondiționată care a 
urmat. în recenta sesiune de 
la Atena, F.T.F.A. a recunos
cut legitimitatea fotbalului 
feminin și a recomandat tu-' 
turor federațiilor naționale^ 
să încurajeze invazia feme
ilor în cetatea fotbalului.- — '

Gata! Nici fotbalul nu mal 
e doar al nostru. Nici fotba
lul nu mai e un sport băr
bătesc 1 F.T.F.A. mi sd 
pare discreditată, _ (Nu mai 
cred în cerbicia s? imobilis
mul acestui for, atributele d" 
celea care îi confereau o ne
înțeleasă măreție. I

_ Știu că milioane de băr
bați gîndesc aspru, ca șî 
mine, la femeile preocupate 
de 1—4—2—4. Dar nu m-ar 
mira ca peste cîtiva ani să 
văd cum derbyul Rapid — 
Dinamo ajunge să se joace 
numai cu cîteva sute de 
martori, în timn ce partida 
dintre F.C. Cleopatra si A.S, 
Virginia (Wolf) magnetizpa- 
ză 100 000 de ochi de băr
bat! cu ochelari si fără.

Vă propun încă de pe acum 
■să ne căutăm un alt. sport, 
în fotbal au venit .femeile*

Romulus BALABAN

PREMIERA ALPINĂ NR.
Masivul Bucegi, leagănul al

pinismului românesc, a cunos
cut în ziua de 22 ianuarie, în 
ciuda timpului nefavorabil, cel 
dinții asalt din acest an. Echi
pa de alpinism a asociației 
sportive ARMATA-Brașov, com
pusă din maestrul sportului 
Dumitru Chivu și Nicolae Nagy, 
și-a propus ea, în cinstea Semi
centenarului Partidului, sâ es
caladeze in premieră de iarnă 
traseul celor Trei Surplombe, 
considerat cea mai dificilă tură 
de iarnă din Carpații româ
nești.

Peretele Gălbinele, pe vertl-

I. VIȘOIU, COTEȘTI. „Dacă Steaua ar 
cîștiga Cupa Cupelor intr-un viitor apro
piat și, in același an, ar ciștlga Cupa 
României, Intr-o dramatică finală eu

Dinamo, tn ediția următoare a Cupei 
Cupelor (anterior ciștigată de Steaua), 
ar putea juca attt Steaua, cit fl Dina
mo Nu se poate spune că sinteti 
lipsit de... imaginație. Ați încercat să 
scrieți romane științlflco-fantastice? Ați 
fi cîștigat mulțl bani, vă asigur ! Ori
cum, să vă răspund la întrebare, tn pri
mul rind, vreau să știți că cei de la 
Federație nu s-au gîndit la o asemenea 
eventualitate, deocamdată principala lor
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cala căruia s-a efectuat esca
lada. este orientat către nord 
și din această cauză rămîne, în 
tot timpul iernii, acoperit de 
zăpadă și gheață. Cele 13 lun
gimi de coardă ale traseului sa 
desfășoară de-a lungul a nume
roase obstacole dintre car» 
menționăm, in porțiunea fina
lă, trei tavane, dispuse în trep
te răsturnate spre afară, eșalo
nate pe o diferență de nivel 
circa 70 m.

Calculele teoretice arătau 
efectuarea traseului dura 
mod normal două zile. Alpiniș- 
tii trebuiau să petreacă și o

preocupare, legată de competițiile euro
pene. fiind aqeea ca echipele noastre să 
nu fie eliminate din primul sau din al 
doilea tur 1 Dacă s-ar ivi, totuși, o ase
menea eventualitate (mari sînt minunile 
Domnului 1) rezolvarea cea mai logică 
ar fi aceea ca finalista Cupei să fie cea 
de a doua noastră reprezentantă în Cu
pa Cupelor.

SANFA BABANU. BUCUREȘTI. 1) De 
obicei, Eusebio este purtătorul tricoului 
cu nr. 10, 2) „Pe ce post joacă Peters tn 
echipa Angliei ?". In ultimul timp, pe 
nici unul l Docul lui cel mal stabil este, 
însă, pe aripa stingă.

DAN JEDER. COMUNA TRUSEȘTI. 
In ediția 1968—1069 a campionatului divi
ziei A la fotbal, cele două întilnirt din
tre Crișul și Politehnica Iași s-au înche
iat cu următoarele rezultate : i_i și 0—2.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren adresat lui Hie Năstase șl Ion Ti
riac, care au plecat într-un lung turneu 
de concursuri, la care participă cei mai 
buni tenismeni d;n lume:

Zburind peste paralele. 
Nimeni nu o să regrete 
Că ajungem printre stele 
Cu asemenea... rachete I

do

că 
in

noapte in perete. Pentru aceas
ta era nevoie, insă, de un echi
pament suplimentar, incomod 
și care ar fi redus simțitor vi
teza de înaintare a celor doi 
alpiniști.

Planul temerarilor cățărători 
s-a bazat pe o escaladă rapidă, 
astfel ca, in seara aceleiași 
zile, să ajungă la creastă. Ple
cați Ia orele 3 dimineața din 
Bușteni, ei au urcat Ia lumi
na lanternelor prin pădurea 
de Ia Munticelul, ajungînd la 
refugiul Coștila, unde au făcut 
un mic popas. Zorile i-au găsit 
la baza peretului, ascuns privi
rii de negurile ce-1 învăluiau. 
Dinspre nord-vest, un vînt pu
ternic tulbura liniștea ce stfi-

pînise muntele in ultimele zece 
zile.

Legați în coardă, ei începură 
escalada. Obstacolele primei 
lungimi de coardă le-a par
curs Nicolae Nagy. Escalada 
.,1a colțari” îi solicita mult 
brațele și, la regrupare, el a- 
jungea aproape epuizat. A pre
luat, apoi, conducerea Chivu 
Dumitru care a rămas în fată 
pînă au atins creasta Coștila- 
Gălbinele. De aici, avînd de 
luptat și cu un vînt de o in
tensitate neobișnuită, ei au 
înaintat prin ceață spre platoul 
Bucegilor, de unde s-au retras 
la cabana Caraiman.

Emilian CRISTEA 
maestru emerit al sportului

Vaestrul sportului, Dumitru
Chivu, în plină escaladă...'

vîntează și cîți vă blestemă la ora ac
tuală !

C. ILEA. COMUNA HOREA. Timpul 
vă stă înainte, pentru a face și poezii. 
Versurile trimise de dv. sînt cam (ca 
să respect ortografia dv. I) naive și, mai

DORINA CONSTANTIN, SATUL NK- 
GOIEȘTI. „încă din primele rinduri, lin
să vă mărturisesc că sini o mare pasio
nată a fotbalului, pe care 11 și practic. 
Echipa mea preferată este Dinamo Bucu
rești, tn ciuda faptului că am mart ne
plăceri cu colegii, vecinii și prietenii, 
care stnt toți petroliști". Am publicat, 
zilele trecute, un amplu material în le

gătură cu victoria repurtată de echipa 
dv. favorită asupra formației braziliene 
Vasco da Gama. Slntem gata să publi
căm și articole și mal mari, cum ne ce
reți dv., dar asta nu depinde numai de 
noi, ci și de... Dinamo. Referitor la În
trebarea dacă Pele va mai juca la cam
pionatul mondial din 1974, probabil că 
aceeași întrebare și-o pune șl el. Și 
cred că nu se va adresa Iui.. Ion Poș- 
tașu, pentru răspuns. Pele 'a împlinit 
la 21 octombrie 30 de ani. Dacă se 
ivește, pînă în 1974, un Pele mai tînăr 7 
In Brazilia, nu e atlt de greu 1

TIBERIU POPESCU, PLOIEȘTI. Nu e 
prea devreme cu... pronosticurile pentru 
divizia A șl B 7 Deci, dv. vedeți astfel 
situația : 1. Campioană în seria I a di
viziei A : A S.A. Tirgu Mureș. 2. Cam
pioană În seria a Tl-a : Crișul Oradea. 
3. Retrogradează din seria I : Flacăra 
Moreni și Politehnica Galați. 4. Retro
gradează din seria a Il-a : Vagonul 
Arad șl U.M. Timișoara. Medalie de 
aur : Dinamo București. Medalie de ar
gint: Universitatea Craiova. Medalie de 
bronz : Petrolul. Retrogradează : C.F Ii. 
Timișoara și Progresul. V-am publicat, 
pronosticul. Mă gindesc ciți vă binecu-

ales, pline de greșeli gramaticale. Am 
apreciat, în schimb, finalul scrisorii : 
„vă las cu bine". Vă mulțumim din 
toată inima !

Ilustrații-. N. CLAUOIU
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ATLETISM — MASCULIN
100 jn 1968 Hines (SUA) 9,9 1960 Hary (RFG) 10,0 1966 Zamfirescu 10,3

1968 Greene (SUA) 9,9 1968 Bambuck (Franța) 10,0 1970 Dar va ș 10,3
1968 R. Smith (SUA) 9,9 1968 Sapeia (URSS) 10,0

1969 Borzov (URSS) 10,0
1970 Metz (RFG) 10,0

1964 Jurcă 20.9
200 m 1968 T. Smith (SUA) 19,8 1969 Clerc (Elveția) 20,3 1966 Zamfirescu 20,9
400 m 1968 Evans (SUA) 43,8 1960 Kaufmann (RFG) 44,9 1970 T. Pniu 46,5

1968 Jellingliaus (RFG) 44,9
800 m 1962 Snell (N. Zeelanilă) 1 : 44,3 1970 Adams (RFG) 1 ;44,9 1959 Vamoș 1 :48,2

1968 Doubell (Austral.) 1 :44,3
1500 m 1967 Ryun SUA) 3 :33,1 1970 Wadoux (Franța) 3 :34,0 1960 Vamoș 3 : 40,5
5000 m 1966 Clarke (Austral.) 13 : 16,6 1970 ■J. Stewart (Anglia) 13 : 22,8 1963 Bara bas 13 :49,8
10000 m 1965 Clarke (Austral.) 27 : 39,4 1968 Haase (RDG) 28 :04,4 1968 Mustață 29 : 00,8
110 m g 1959 Lauer (RFG) 13,2 1959 Lauer (RFG) 13.2 1970 Pcrța 13,8

1960 Calhoun (SUA) 13,2
1967 McCullough (SUA) 13,2
1969 Davenport (SUA) 13,2

400 tn g 1968 Hemery (Anglia) 48,1 1968 Hemery (Anglia) 48,1 1970 Bățoi 50,8
3000 m obst. 1970 O’Brien (Austral.) 8 ; 22.0 1969 Dudin (URSS) 8 : 22,2 1966 Vamoș 8 : 34,0
înălțime 1963 Brumei (URSS) 2,28 1963 Brumei (URSS) 2,28 1970 Dosa 2.16
lungime 1968 Beamon (SUA) 8,90 1967 Ter-Ovanesian (URSS) 8,35 1969 Zaharia 8,01

1970 Schwartz (RFG) 8,35
prăjină 1970 Papanicolau (Grecia) 5,49 1970 Papanicolau (Grecia) 5,49 1970 Piștalu 5,10
triplusalt 1968 Saneev (URSS) 17,39 1968 Saneev (URSS) 17,39 1970 Corbii 16,76
greutate 1967 Matson (SUA) 21,78 1969 Gies (RDG) 20,64 1970 Gagca 17,61
disc 1968 Sylvester (SUA) 68,40 1969 Bruck (Suedia) 68,06 1968 Naghi 59,96
suliță 1969 Kinnuncn (Fini.) 92,70 •1969 Kinuuițen (Fini.) 92,70 1963 Bizim 81,21
ciocan I960 Bondarciuk (URSS) 75,48 1969 Bondarciuk (URSS) 75,48 1966 Costache 66,10
decatlon 1969 Toomey (SUA) ■ : , 3417 1967 Bendlin (RFG) 8319 1970 C, Socol 7771
4x100 m 1968 S.U.A. 38,2 1968 Franța 38,4 1964 Ech. naț. 40,5
4x400 ni 1 1968 S.U.A. 2 :56,1 1968 R. F. a Germaniei 3 ; 00.5 1970 Ech. naț. 3 : 09,5

ÎN PREGĂTIRE, LA

>Xv ■?<

$

><■

; •

100 m

200 în

400 m

m800
1Ș00 m
100 m g

Înălțime 
lungime 
greutate

pentatlon
4x100 m

4 x 400 m

ÎNOT

1968 5V. Tyus (SUA) 11,0 1970 R. Meissner (RDG) 11,0 1970 M. Golh 11,5
1970 Chi Cheng 11,0
1970 R. Meissner (RDG) , 11.0
1970 Chi Cheng 22,4 1968 I. Szewinska (Pol.) 22,5 1965 T. Petrescu 23,5

1970 V, Bufa nu 23 J5
1970 M. Neufville (Jam.) 51,0 1968 N. Duclos (Franța) 51,7 1969 I. Silai 53,6

1969 C. Besson (Franța) 51,7
1968 V. Nikolici (lug.) 2: 00,5 1968 V. Nikolici (lug.) 2 :00,5 1968 I. SiJai 2 : 01,8
1969 J. Jehlickova (Ceh.) 4:10,7 1969 J. Jehlickova (Ceh.) 4:10,7 1970 M. Line* 4 :23,0
1970 K. Balzer (RDG) 12,7 1970 K. BaJzer (RDG) 12,7 1970 V. Bufanți 12,9
1970 T. Sukniewicz (Pol.) 12,7 1970 T. Sukniewicz (Pol.) 12,7
1961 I. Balaș (Eomânia) 1,91

6,84
1961 I. Balaș (România) 1,91 1961 I. Balaș 1,91

6,821970 H. Rosendahl (RFG) 1970 II. Rosendahl (RFG) 6,84 1968 V. Viscopdleann
, 1969 N. Cijova (URSS) 20,43 1969 N. Cijova (URSS) 20,43 1964 A. Sălăgean 16,53
■ 1969 I.. AVcstermann (RFG) 63,96 1969 L. Westermann (RFG) 63,96 1970 I.. Manoliu 59,48
i 1964 E. Gorceakova (URSS) 62,40 1964 E. Gorceakova (URSS) 62,40 1967 M. Peneș 60,68
j 1970 B. Pollack (RDG) 5406 1970 B. Pollack (RBG) 5406 1970 V. Btifann 4826

1968 S.U.A. 42,8 1968 Olanda 43,4 1969 Ech. nation. 45,8
1968 U.R.S.S. 43,4

1969 Anglia 3:30,8 1969 Anglia 3 : 30,8 1970 Ech. națion. 3 ; 37,8
1969 Franța 3 :30,8 1969 Franța 3 : 30,8
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Antrenorul Cornel Costinescu 
antrenament.

(primul din dreapta) și. cîțiva dintre elevii săi înaintea unui
Foto DRAGOȘ NEAGU

100
200

m 
m

in400 
1500 m 
100
200
100
200
100
200
200
400
4X100
4X.200
4x100 

mixt

sp. 
sp. 
br. 
br.
del. 
del.

rației de fotbal, Ion Balaș, cars 
a făcut recent o vizită do lucru 
la Slănic-Moldova, a apreciat 
călduros munca depusă de an- 

'trenorul Cornel Costinescu și 
dăruirea elevilor săi.

Semnificativ pentru clima
tul de competentă și seriozita
tea în care divizionara B Știin
ța Bacău își desfășoară pregă
tirile in vederea noului sezon 
competitional. ni se pare și 
faptul că vicepreședintele fede-

Una din echipele divizionare 
B care sc pregătesc in această 
perioadă cu deosebită rivnă, 
dorind să reediteze și chiar să 
adauge in returul campionatu
lui un spor de calitate frumoa
sei evoluții din sezonul de 
toamnă, este Știința Bacău. Re
uniți, pentru o perioadă de 
două săptămini. în stațiunea 
Slănic—Moldova, studenții fot
baliști din Bacău au efectuat 
zilnic cite două antrenamente 
tari, reușind să-și formeze o 
condiție fizică remarcată cu 
admirație chiar și de către 
comnonenții clorlalte echipe 
aflate in stațiune.

Antrenorul Corneliu Costi
nescu. secondat de asistentul 
universitar Constantin Mihai, 
de la catedra de educație fi
zică a Institutului pedagogic 
din Bacău, a lucrat la Slănic- 
Moldova cu un lot format din 
21 dc jucători: Lungu. Mîninsu 
și Bile — portari: Boiangiu. 
Margașoiu, Constantin. Ciocoiu, 
Butirez, Corobană si Avram — 
fundași; Rotarii. Nemeș. Voca 
(transferat de Ia Celuloza Că
lărași). Heirea (de la C.F.R. 
Sighișoara) și Gîrlea — miilo- 
cași; Banii. Pelea. Codreanu. 
Grosaru (de la Textila Buhuși), 
Diceanu și Popescu — înaintași.

în ziua în care am vizitat 
stațiunea, studenții băcăuani 
tocmai încheiaseră un marș 
fortat de cîțiva kilometri, ve
nind de Ia locul de antrena
ment ales undeva intr-o vă- 
ioagă. unde zăpada încă nu 
s-a topit. Deși vădit obosiți, 
buna dispoziție nu le lipsea.

..Băieții se simt excelent 
aici, mi-a confirmat antrenorul 
Costinescu. Avem condiții op
time de pregătire si trebuie să 
le folosim cu maximum tie e- 
fecl. în turui campionatului, c- 
chipa noastră s-a dovedit de
ficitară în privința factorului 
fizic. Din acest motiv, căutăm 
acum să îndreptăm lucrurile, 
efectuînil o temeinică pregăti
re fizică generală. Pot spune 
că s-au acumulat pînă acum 
forfe suficiente, care vor da 
posibilitatea jucătorilor mei să 
alerge mai bine în meciurile 
din velur. Pentru o mai huilă 
edificare asupra potențialului 
dobîndit. am aplicat și noi tes
tul Cooper (n.a. indicat de fe
derație ca obligatoriu numai 
echipelor do divizia A), rezul
tatele fiind mai mult decît 
mulțumitoare.

Reintorși la Bacău — a con
tinuat să ne spună antrenorul 
Costinescu — vom trece Ia 
pregătirea fizică snecifică. Vom 
susține si jocuri de verificare, 
cu Petrolul Moînesti. Victoria 
Roman. Letea Bacău. 
Pașcani. Politehnica 
Sport Club Bacău si 
nîca Iași. Sperăm să 
bună comportare în

C. F.

AGENDA ACTUALITĂȚII
Lică Nunweillet — antrenor C.F.R. Cluj se oferă să joace

la Dinamo cu Slovan Bratislava
După toate probabilitățile, 

fostul Internațional dinamovist 
Lică Nunvralier (absolvent al 
I.E.F.S.), va deveni în curînd an
trenor în cadrul centrului_ de 
copii și juniori al clubului Di
namo, căruia i-a consacrat acti
vitatea sa sportivă.

La solicitarea cunoscutei echi
pe cehoslovace Slovan Bratislava 
dc a susține trei meciuri In Ro
mania, intre 14—28 februarie, for. 
mația divizionară A C.F.R. Cluj 
și-a dat acordul pentru un joc. 
Clujenii propun ca meciul să aibă 
loo la 27 sau 28 februarie.

MASCULIN
1970 Spitz (SUA) 51,9 1970 Rousseau (Franța) 52,8 1969 Slavic 55,2
1968 Schollander (SUA) 1 : 54,3 1970 Fassnacht (RFG) 1 : 55,2 1970 Slavic 1 : 59,5
1969 Spitz (SUA) 1 :54,3
1970 Larsson (Suedia) 4 :02,6 1970 Larsson (Suedia) 4 : 02,6 1970 Aimer 4 ; 21,1
1970 Kinsella (SUA) 15:57,1 1970 Fassnacht (RFG) 16 : 19,9 1970 Naghi 17 : 55,4
1970 Matthes (RDG) 56,9

2 :06,1
1970 Matthes (RDG) 56.9 1970 Giurasa 1 : 03,4

1970 Matthes (RDG) 1970 Matthes (RDG) 2 :06,1 1968 Belea 2 : 20,2
1969 Pankin (URSS) 1 :05,8 1969 Pankin (URSS) 1 : 05,8 1968 Costa 1 : 08,5
1970 Job (SUA) 2 : 23,5 1969 Pankin (URSS) 2 : 25,4 1968 Costa 2 :32.5
1968 Spitz (SUA) 55,6 1970 H. Lampe (RFG) 57,5 1969 Covaci 1 : 01,2
1970 Hali (SUA) 2:05,0 1970 Fassnacht (RFG) 2 :06,9 1970 Covaci 2 : 15,5
1970 Larsson (Suedia) 2:09,3 1970 Larsson (Suedia) 2 :09,3 1969 Slavic 2 : 18,2
1970 Hali (SUA) 4 :31,0 1970 Larsson Suedia) 4:36,2 1970 Aimer 5 :00.8
1970 I.os Angeles AC (SUA) 3 ; 28,8 1970 U.R.S.S. 3 : 32.3 1969 Ech. naț. 3 :45,4
1970 S.U.A. 7:48,0 1970 R.F.a Germaniei 7 :49,5 1970 Ech. naț. 8 :23,1

1970 R. D, Germană 3 : 54,4 1970 R.D. Germana 3 ; 54,4 1970 Ech. naț. 4 : 10,3

■

CAMPIONATELE JUDEȚULUI PRAHOVA LA PROBELE ALPINE
miei: 1. Doina Kroner (Șc. sp. 
Sinaia) 100,3.

SLALOM URIAȘ. Seniori : 1. Ion 
Bobit (Dinamo Brașov) 1:35,7, 2. 
Marin Focșăneanu (C.S. Sinaia) 
1:37,7 — campionul județului

Prahova, 3. Paul Ivănescu (Dinamo 
Brașov) 139,3. Juniori mari : 1. 
Valentin Căciulă (C.S. Sinaia) 
1:56,5 2. C. Secușan (C S. Sinaia)

- ~ ’ Daniel Miloș (Șc. sp.
2:11,7.

SINAIA. 30 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). .

Proflttnd de zilele primăvăra
tece, organizatorii campionatului 
județului Prahova au decaiat eu 
o Z) programul concursului. Ca 
urmare, ieri, pe pantele Vîrfului 
cu Dor, s-a disputat proba de 
slalom special, iar astăzi — sla
lomul uriaș.Rezultatele înregistrate sînt 
următoarele. SLALOM SPECIAL 
(două manșe a 46 porți). Seniori: 
1. Ion Bobiț (Dinamo Brașov) 

70,4 2. Marin Focșăneanti (C.S.
Sinaia, 72.7 — campionul Județu
lui Prahova. 3. Constantin CiȘ- 
maști (I.E.F.S. Buc.) 70,4. Juniori 
mari: 1. C. Tecușanu (C.S. Sinaia) 
77,4. 2. Daniel Miloș (Șc. sp. Si
naia) 92.0, 3. Radu Stan (Voința 
Sinaia) 96,5. Juniori miei: 1. Șer- 
ban iulian (C.S. Sinaia) «4,3, 2. 
Florin Juncu (Voința Sinaia) 70,7, 
3. Cornel Nițoț (Sc. sp. Sinaia) 
76,3.

Senioare: 1. Elena Neagoe (Ca* 
raimanul Bușteni) 72.0, Junioare 
mari: 1. Carmen Enache (Carai- 
manul Bușteni) 95,2. Junioare

m 
m 
ni 
m 
m 
m
ni mixt 

mixt 
m cr. 
m cr. 
ni

m

FEMININ
100 m cr. 1964 D. Fraser (Austral.) 58,9 1970 G. Wetzko (RDG) 59,3 1967 C. Balaban 1: O4’«
200 m cr. 1968 D. Meyer (SUA) 2 :06,7 1970 G. Wetzko (RDG) 2 :08,2 1969 C. Balaban 2 :20,8
400 m cr. 1970 D. Meyer (SUA) 4 :24,3 1970 E. Sehmisch (RDG) 4 :32,9 1969 C. Balaban 4 :58,2
800 m cr. 1970 K. Moras (Austral.) 9:02,4 1970 K. Neugebauer (RDG) 9:29,1 1970 C. Balaban 10 :19,8
100 m sp. 1969 K. Muir (Afr. de S) 1 ; 05,6 1970 T. Lekveisvili (URSS) 1 :07,8 1966 C. Balaban 1 : 09,4
200 m sp. 1969 S. Atwood (SUA) 2:21,5 1970 A. Gyarmaty (Ungaria) 2 : 25,5 1968 A. Andrei 2:32,9
100 m br. 1968 C. Ball (SUA) 1 :14,2 1966 G. Stepanova (URSS) 1 : 15,4 1969 C. Stăneșcu 1: 20,9
200 in br. 1968 C. Ball (SUA) 2 : 38,5 1970 G. Stepanova (URSS) 2 : 40,7 1969 A. Georgescu 2 :55,7
100 m del. 1970 A. Jones (SUA) 1 :04,1 1965 A. Kok (Olanda) 1 : 04,5 1970 A. Sterner 1 :09,3
200 m del. 1970 A. Jones (SUA) 2 :19,3 1970 H. Lindner (RDG) 2:20,2 1970 A. Sterner 2 :34,9
200 in mixt 1968 C. Kolb (SUA) 2 : 23,5 1969 M. Grunner (RDG) 2 :27,5 1969 C. Balaban 2:38,2
400 r.i mixt 1968 C. Kolb (SUA) 5 :04,7 1970 E. Stoize (RDG) 5 :07,9 1969 C. Balaban 5 :39,4
4x100 m cr. 1970 R. D. Germană 4 :00,8 1970 R. D. Germană 4 : 00,8 1968 Ech. naț. 4 :29,1
4x100 ni

mixt 1970 S.U.A. 4 :27,4 1970 R. D. Germană 4 : 30,1 1970 Ech. Naț. 4 :52,4

MUSCĂ HALTERE
împins. 1970 Ignatov (URSS) 114 1970 Ignatov (URSS) 114 1970 Fiat 102,5
Smuls 1960 Miki (Japonia) 100 1969 Smetanin (Ur’SS) 100 1970 Hortopan 92,5
Aruncat 1970 Krisisein (URSS) 130 1970 Krisiscin (L )) 130 1970 Hortopan 115
Total 1970 Krisiscin (URSS) 340 1970 Krisiscin (UrioS) 340 1970 Fiat 307,5

COCOȘ

împins 1970 Nassiri (Iran) 125,5 1969 Foldy (Ungaria) 125 1969 Fiat 115
SftiuTs 1968 Miki (Japonia) 113 1968 Vahonin (URSS) 112,5 1970 Rusu 100
Aruncat 1968 Nassiri (Iran) 150 1967 Vahonin (URSS) 144,5 1970 Rusu 130
Total 1970 Foldy (Ungaria) 372,5 1970 Foldy (Ungaria) 372,5 1970 Rusu 337,5

PÂNĂ •

împins 1970 Kucev (Bulgaria) 135 1970 Kucev (Bulgaria) 135 1970 Bădescu 117,5-
Smuls 1970 Miyake (Japonia) 125 1970 Sanidze (URSS) 120 1964 Balaș 107,5
Aruncat , 1969 Miyake (Japonia) 153 1970 Nowak (Polonia) 150 1964 F. Balaș 142,5
Total 1969 Miaykc (Japonia) ' 400 1968 Sanidze (URSS) 392,5 1964 F. Balaș 362,5

UȘOARĂ

împins 1966 Kațura (URSS) 145,5 1966 Kațura (URSS) 145,5 1969 F. Balaș 142,5
Smuls - 1969 Baszanowski (Pol.) 136 1969 Baszanowski (Poi.) 136 1969 F. Balaș 122,5
Aruncat 1969 Baszanowski (Pol.) 170,5 1.969 Baszanowski (Pol.) 170,5 1970 F. Balaș 157,5
Total 1969 Baszanowski (Pol.) 445 1969 Baszanowski (Pol.) 44u 1970 F. Balaș 420

C.F.R. 
Galati, 

politeh- 
avem o 

■>■■■■» returul
campionatului si să ne clasăm 
pe unul din primele cinei 
locuri".

CORESPONDENȚA
DIN GHANA
(Wrmare din pag. i)

2.

1 
2:08,0.
Sinaia)
Alin Năstase 
2:37,7, 2. Ion
Sinaia) 2:07,8, .....
(Caralmanul Bușteni) 2:10,0. Se
nioare: 1. Ioana Belu (A.S. Bra
șov) 1:40,5 2. Daniela Munteanu
(A.S. Brașov) 1:52.1, 3. Iudltli 
Tomări (I.E.F.S.) 1:55,7. Junioare 
mari: 1. Carmen Enache (Carai- 
manul Bușteni) 1:21,4. Junioare 
mici: 1. Doina Kroner (Șc. sp. 
Sinaia) 2:20,9-

Astăzi se dispută, tot la Vîrful 
eu Dor-, concursul de slalom 
uriaș al copiilor dotat cu „Cupa 
speranțelor".

3. Juniori mici: .1. 
(Șc. sp. Sinaia) 
Durnitriu (Voința 

3. Gh. Bambarac 
(CarSmanuf Bușteni) 2:10,0.

Gh. EPURAN

SEMI-MIJLOCIE
1967
1970
1970
1970

împins 1970 Mursu (Finlanda) 162,5 1970 Mursu (Finlanda) 162,5
Sniuls 1968 Ohuchi (Japonia) -- 145 1969 Terme (Franța) 143,5
Aruncat 1969 Kurențov (URSS) 187,5 1969 Kurențov (UBSS) 187,5
Total 1968 Kurențov (URSS) 482,5 1968 Kurențov (URSS) 482,5

F. Balaș 
Davidoiu 
F. Balaș 
F. Balaș

142.5
127.5

MIJLOCIE
1967
1968
1968
1968

împins 1970 Bettembourg (Suedia) 176 1970 Bettembourg (Suedia) 176
Smuls 1969 Ohuchi (Japonia) 152,5 1968 Belaev (URSS) 150,5
Aruncat 1970 Pavlov (URSS) 192,5 1970 Pavlov (URSS) 192,5
Total 1970 Pavlov (URSS) 507,5 1970 Pavlov (URSS) 507,5

Cristea
Kato 
Pintilie
Cristea

prim punct, marcat în minutul 
io prin Sarbali, ne inspiră teme
rea că Politehnica va practica un 
joc redus numai la tehnicitate. 
Dar iată că studenții ieșeni ega
lează în minutul 38. prin Manca. 
Ghanezli revin în atac și in mi
nutul 47. tabela de marcaj arata 
2—1 pentru el. Temperatura torida 
învăluie tribunele și terenul. Dar 
fotbaliștii români începuse să se 
adapteze la condițiile climaterice 
de aici dovedind acest lucru prin 
jocul bun practicat după pauză. 
...Minutul 70. Scorul devine 2—2, 
prin golul înscris de Moldovea
na. Aplauze în tribune. Spiritul 
sportiv este încă o trăsătură a- 
preciabllă a publicului ghanez, 
Tensiunea crește pe gaz.on, dar 
«Misterioșii pitici" sînt dominați 
net de oaspeți.

Mingea condusă de români se 
agită febril în fața porții adverse. 
Și Moldoveanu, reluînd o pasă 
frumoasă de la Cupernian, reali
zează golul victoriei, în minutul 
72. 3—2 pentru Politehnica Iași l 
Astăzi, echipa română susține cel 
de al treilea meci.

SEMI-GREA
1964
1964
1964
1964

împins 1970 l'oltoratski (URSS) 186,5 1970 Poltoratski (URSS) 186,5
Smuls 1970 Rigert (URSS) 162 1970 Rigert (URSS) 162
Aruncat 1970 Kolotov (URSS) 202,5 1970 Kolotov (URSS) 202,5
Total 1970 Kolotov (URSS) 532,5 1970 Kolotov (URSS) 532,5

Baroga
Baroga 
Baroga 
Baroga

GREA
1969
1969
1969
1969

împins 1971 Talts (URSS) 201,5 1971 Talts (URSS) 201,5
Smuls 1970 Kangasniemi (Fini.) 165,5 1970 Kangasniemi (Fini.) 165,5
Aruncat 1970 Talts (URSS) 215 1970. Talts (URSS) 215
Total 1970 Talts URSS) 565 1970 Talts (URSS) 565 ■

Herghelegiu
Herghelegiu 
Herghelegiu 
Herghelegiu

SUPERGREA
1968
1958
1968
1969

împins 1970 Alekseev (URSS) 222,5 1070 Alekseev (URSS) 222,5
Smuls 1970 Alekseev URSS) 177 1970 Alekseev (URSS) 177
Aruncat 1970 Alekseev (URSS) 229,5 1970 Alekseev (URSS) 220,5
Total 1970 Alekseev (URSS) 625 1970 Alekseev (URSS) 625

Mincu 
Cazan 
Mincu 
Mincu

HA X Bl
(Urmare din pag. 1)

taculos și putea obține egala
rea. dar Iu scorul de H—10 
(min. 60!) Românu a ratat o 
aruncare de la 7 hietri.

Au marcat Martini (6). Ro- 
șescu (2), Fabian, 
Tursugian (Voința), 
(4), Riegelmayer 
Schmidt (2). Niess 
schidt

Au condus Gh. Crâsnic și 
Gh. Creții, ambii din Petro
șani.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 19—12 
(10—8). După o repriză dispu
tată sub semnul egalității (și 
în care handbaliștii gălațeoi 
au reușit să țină piept valo
roșilor lor adversari), dina- 
moviștii s-au detașat. în par
tea a doua a întîlnirii. obți- 
nînd o victorie categorică.

Au înscris Moldovan (7). 
Nica (4). Licu (3). Papp (2), 
Samungi (2) și Bota (Dinamo), 
Pădure (3). Văduva (3). Me
nan (2). Condrea (2), Hornea 
și Dumitrescu (Politehnica);

Au condus V. Cojocaru și 
I. Mihăilescu, atnbii din Cra
iova.

UNIVERSITATEA CLUJ— 
SPORT CLUB BACĂU 18-11 
(10—3). Confirrnind forma bu
nă manifestată în meciul eu 
Steaua, studenții clujeni au 
obținut o victorie pe deplin 
meritată, chiar și la_ această 
diferență de scor, 
este faptul că prin 
victorie ' C
în clasament. Au înscris Stu- 
paru (6), Schobel (4), Capră 
(3), Schmidt (3), Rotaru și 
Panțîru (,,U“), Cervenca (5),

Botin (3). Georgevici (2) și 
Ostache (S.C. Bacău). Au 
condus Gh. Lungu și A. Albu, 
ambii din Brașov.

Anghel,
Românu

(2). R. 
și Esper-

STEAUA—UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 20—14

Victorie clară a 
campioane, care s-a 
net în repriza secundă, 
de subliniat faptul că Steaua 
nu a 
Gruia 
scris: 
Gațu 
Coasă , .
tiv Chicid 5, Cosma 4, Paras- 
chiv 3, Voinea 2. Au arbitrat 
V. I’eicnghian și P. loan.

CLASAMENT: 1. Steaua 
29 p, 2 Dinamo București 27 p.
3. Universitatea București 25 p.
4. S.C. Bacău 16 p, 5. Poli
tehnica Timișoara 16 p, 6. U- 
niversitatea Cluj 14 p, 7. Vo
ința București 13 
mo Brașov 13 
nica Galați 12 
Lovrin 5 p.
PROGRAMUL

ETAPE A
8.30. Politehnica Galați—Ști

ința Lovrin: 9,45: Voința Bucu
rești—Politehnica 
11,00; *

(8-7) 
echipei 
detașat 

Este

beneficiat de aportul lui 
decît 18 minute. Auîn- 
Gruia 7, Birtolom 5, 

3, Goran 2. Speck 2 și 
pentru Steaua, respec-

P. 
P.

p. 8. Dina-
9. Politeh-
10. Știința

ULT1MF.I 
TURNEULUI

Timișoara; 
Sport Club Bacău—0- 

niversitatea București: 12,15
Steaua—Dinamo; 13,30 Dina
mo Brașov—Universitatea Cluj.

Armă liberă, 
3x40 f:

Armă liberă, 
3 x40 f :

Armă liberă, 
60 f culcat

cal. mare,

cal. redus,

cal. redus,

Pistol liner :
Talere.aruncate din șanț :
Sheet:

De notat 
această 

,,U“ Cluj Urcă un loc

ÎNTRECERILE JUNIORILORREZULTATE BUNE IN

162.5
132.5
177.5
465

172.5
130
177.5

472,5

TIR

1968 Anderson (SUA) 1157 1969 Kornev (URSS) 1151 Sandor 1150

1969 I.apkin (URSS) 1165 1969 I.apkin (URSS) 1165 Sandor 1163

1969 Gorewskl (RDG) -598 1969 Gorewski (RDG) 59,8 Vasilescu 599
1969 Waibel (Austria) 598 1969 Waibel (Austria) 598
1970 Liverzani (lialia) 598 1963 Kropotin (URSS) 595 Atanasiu 596

Tripșa 596
1969 Koslh (URSS) ■'.'>72 196!» Kosih (URSS) 572 Giușcă 570
1969 Baud (Franța)..... 197 1969 Baud (Franța) 197 1'lorescn 197
1970 Petrov (URSS) 200 1969 I'enot (l-'ranța) 109 Sencwic 195

Prin marele număr al par- 
ticipanților, prin atmosferă și 
buna organizare, ca și prin 
unele din rezultatele înregis
trate în sala de la 23 Au
gust, campionatele (juniorilor 
pe teren acoperit se înscriu 
— chiar și numai după pri
ma zi — ca o reușită. Și 
cum reușitele în atletism se 
exprimă cel mai bine în 
cifre, vom sublinia cîteva 
dintre rezultatele care au 
ieșit în evidență, și care au 
dat culoare întrecerilor.

Este vorba, în primul rînd, 
de performanțele sprinteri
lor. După o serie de 6 re
corduri, care au egalat cele 
6,9 sec. ale celei mai bune 
performanțe de 
mat corectarea 
apoi... egalarea 
Autorii acestor 
sînt P. Szetdrnyes, C. Pascu. 
V. Fonea, D, Cristudor. Ad. 
Stan (toți cu 6,9) și S. Mitro-

sală, a ur- 
recordului și 
lui cu 6.8.
performanțe

fan — de două ori 6,8. De 
subliniat că acest din urmă 
rezultat egalează recordul 
național al seniorilor.

O performanță excelentă 
a înregistrat și Cornel Anton 
la săritura cu prăjina. El a 
trecut cu manifestă ușurin
ță 4,48 m (avea cel puțin 5 
cm deasupra ștachetei), după 
care însă, din considerente 
de ordin tehnic, antrenorul 
său l-a oprit să mai conti
nue întrecerea.

Cele mai bune rezultate ale 
zilei : TRIPLUS.ALT : Șt. 
Lengyel 14,76 m ; 60 m (f) : 
Eleonora Monoranu_ 7,8 (7,7 
în semifinale);
C. Anton 4,48 m ; 60 m : 
Mitrofan 6,8 ;
(f) : 
12.76 
Lucia 
cerile 
ora 9,30.

PRĂJINA :
S. 

GREUTATE
Mariana Constantin 

m : LUNGIME (f) :
Jinga 5,88 m. între- 
continuă astăzi, de ia

ATLETISM 4 Sala «23 Au- 
gust", de la ora 0.30 5 cam
pionatul national de sală ai 
juniorilor mari.

BOX ; Sala Progresul (str. 
dr. Stalcovlci), ora 10-: gală 
tn campionatul de juniori, e- 
tapa municipală? sala clubu
lui Grivița Roșie, ora 10 : gală 
în cadrul «Cupei 15 Februa
rie».

JUDO : Sala Floreasca; 
la ora 10: campionatele 
ternationate (tineret) ale 
mâniei.

VOLEI 5 Sălile Steaua, 
namo. Palatul Pionierilor 
la ora 8.30), Progresul < 
9.30) șl Glulești (ora 18) 
jocuri în cadrul diviziei națio
nale școlara, turul ni.

LUPTE : Sala Glulești. de la 
ora 9 # finalele de greco-roma- 
ne șl libere ate campionatelor 
școlilor sportive.

ÎNOT î Bazinul «23 August’, 
de la ora 17 : concurs pentru 
copii ți juniori,

PATINAJ : Patinoarul aco
perit «23 August”, orele 1 Si 
14 : campionatele naționale de 
patinat artistic, seniori șl ju
niori (faza municipală).

FOTBAL 5 Stadionul Dina
mo, de la ora 9.30 : Dinamo 
(juniori) — Sirena șl Dinamo 
(tin.) — Chimia Tr. Măgurele; 
Stadionul Glulești, ora 10.30: 
Rapid (Un.) — Sportul Stu

dențesc ; Stadionul Progresul 
de la ora 9 : Progresul (tin.) 
— Abatorul șl Progresul (dlv. 
A) — Flacăra roșie.

de 
ln- 

Ro-
Dl- 
»de 

(ora



Internaționalele de tenis de masă ale Cehoslovaciei

ROMÂNCELE AU EVOLUAT MERITORIU
ÎN TURNEUL PE ECHIPE
AZI ÎNCEP PROBELE INDIVIDUALE

MARIA ALEXANDRU

Mihalca—Van der Laan 2—0 (16, 
16). Alexandru, Mihalca—Coltov, 
Van der Laan 2—0 (14,13), Sue
dia—Cehoslovacia (j) 3—0. R.D.G. 
—Iugoslavia 3—1; sferturi de fi
nală : România — Polonia 3—1 : 
Mihalca—Noworyta 1—2 (15, —12. 
—10), Alexandru—Kalinska 2—0 
(15, 12), Alexandru, Mihalca—Ka
linska, Noworyta 2—0 (23.
Mihalca—Kalinska 2—0
U.R.S.S—Ungaria 3—1, 
Anglia 3—2 
R.D.G. 3—0.

ECHIPE BĂRBAȚI (tur prelimi
nar) : Austria A—Cehoslovacia (j) 
3—0, Olanda—Australia 3—2 ; turl: 
Suedia A —Austria A 3—6, An
glia—Polonia 3—1, Cehoslovacia A 
—România 3—1: Stepanck-Teodor 
0—2 (—19. —17)!, Kunz - Ovanez
2— 0 (18, 16), Stanek. Kunz—Teo
dor, Ovanez 2—o (14, 4). Kunz.— 
Teodor 2—0 (16. 9), - - •
R.D.G. 3—0. U.R.S.S—Austria B
3— 2!, Cehoslovacia B—Bulgaria 
3—0, Cehoslovacia C—Suedia B

3—0.

. . 12), 
(13,12), 

Suedia— 
Cehoslovacia A—

Ungaria—

OSTRAVA, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 

(ma- 
în-

mo- 
sue- 
s-a

Cu două excepții 
ghiara Kihazy a fost 
locuită — în ultimul 
meat 
•dezul Kjel 
accidentat), 
la Internaționalele 
■de masă ale 
s-iu prezentat 
astfel, competiția 
conform pregramului anunțat 
cu proba pe echipe.

Băieții noștri, prea puțin 
norocoși, dar și de o valoa
re scăzută în comparație cu 
colegele lor 
;i Eleonora 
levoiți să 
lin primul 
reprezentativă a țării gazdă. 
Normal. Gheorghe Teodor și 
Aurel 
nați . 
ric pe 
pentru 
punctul de onoare 
formația sa depășindu-l — 
de o manieră destul de cate
gorică — pe reputatul său 
adversar Stepanek. Spprtivul 
român a deținut mai mult 
inițiativa și a stăvilit din 
fașă, prin contraatacuri ful
gerătoare din rever, orice în
cercare mai agresivă a lui 
Stepanek. în cele din urmă, 
prima reprezentativă a Ce
hoslovaciei și-a adjudecat 
victoria cu 3-1, datorită ex
perienței mai mari și reper-

- în 
cu Lottaler, iar

Johansson 
toți cei înscriși 

de tenis 
Cehoslovaciei 

la start și, 
a început

Maria Alexandru 
Mihalca, au fost 
înfrunte — încă 
tur — puternici

Ovanez au fost elimi- 
dar nu atât de caitego- 
cît se credea. Aceasta 
că Teodor a cucerit 

pentru

Start în „Trofeul Martini"

MUREȘAN, ARDELEANU
SI FALB VIZEAZĂ>

HOTĂRlREA RIDICOLĂ A ORGANIZATORILOR DE LA CERVINIA:

întâlnirea Mihal- 
româncele nu 
în dificultate.

tortului tehnic incomparabil 
mai larg decît al tinerei for
mații române. Fetele s-ar 
putea spune că au luat un 
galop de sănătate în partida 
inaugurală, cu Olanda (3—0). 
Nici în meciul următor, în 
afară de
ca-Noworyta, 
au fost puse
Totuși, menționăm că în par
tida de debut 
ționînd prea 
și-a coordonat 
consecință a 
schimb, peste 
potriva campioanei
Danuta Kalinska, Mihalca — 
devenită parcă altă jucătoare 

a evoluat dezinvolt, 
atacat cu mult aplomb 

s-a impus clar, Ma- 
Alexandru, 
și la dublu, 

în

Mihalca — ac- 
nervos — nu 
loviturile și în 

pierdut. în 
cîtva timp îm- 

Poloniei,

ei ar,
la eimplu

a
fața 

de 
cel 
cu stiluri

CÎș- 
unor 
certă 
puțin

a 
Și 
ria 
ca
tigat detașat 
jucătoare dacă nu 
valoare mondială, 
foarte rutinate și 
incomode pentru orice adver
sare. calități care le-au adus 
deseori victorii bine cotate. 
Astfel, echipa României ur
mează peste cîteva ceasuri 
să-și apere șansele 
campioanei mondiale 
pene — U.R.S.S. O 
într-adevăr, dificilă...

in fata 
și euro- 
misiune.

REZULTATELE PRIMEI ZILE. 
ECHIPE FEMEI, turul I: Unga
ria—Bulgaria 3—1, Polonia—Ceho
slovacia B 3—2, România—Olanda 
3—0: Alexandru—Cotlov 2—0 (6,7),

La Miercurea Cioc, astăzi, partide decisive In „Cupa Federației" la hochei

BRATISLAVA SI BUCUREȘTI
1ȘI DISPUTA PRIMUL LOC

MIERCUREA CIUC, 30 
(prin tefon, de la trimisul 
nostru).

Ciucul a pregătit pentru 
după-amiaza de sîmbătâ încă 
o surpriză iubitorilor stator
nici ai sporturilor de iarnă, 
care aici se numără cu miile, 
în pauza dintre jocurile de 
hochei au apărut pe gheață 
patru fetițe, niște mogîldețe 
scumpe, care au făcut în fața 
tribunelor arhipline o demon
strație de patinaj artistic. Să 
fi fost de vină buna noastră 
dispoziție, sau atmosfera ge
nerală, ori poate banda de 
magnetofon care reproducea 
niște șlagăre de 
mondială, dar — 
evoluția ne-a îneîntat. Micu
țele Gabriela Fodor, Rodica 
Rusev, Margareta Domocoș și 
Hajnal Patacki, toate eleve 
ale fostei campioane Eve Ra- 
koși dovedesc aptitudini 
uimitoare pentru vîrsta lor 
fragedă.

A fost un intermezzo agre
abil, care ne-a deconectat 
pentru cîteva minute de ten
siunea specifică hocheiului, 
purtîndu-ne în lumea de cîn- 
tec și poveste a dansurilor pe 
gheață, 
încetat, 
mint...

Ziua 
internațional a programat ca 
matineu o partidă în familie, 
București — Miercurea Ciuc, 
iar în vedetă una care anul 
trecut, prin caracterul ei de 
luptă și prin ambițiile dez-

circulație 
oricum —

Apoi, cînd muzica a 
am revenit pe pă-

a patra a turneului

lănțuite pe teren, a ținut în 
emoții spectatorii : Bratislava- 
Budapeste' Hocheiștii ceho
slovaci alcătuiesc o echipă 
neomogenă, fiind adunați din 
patru sau cinci formații, dar 
ei luptă din răsputeri pentru 
a apăra prestigiul hocheiului 
din țara lor. Și acum, scurte 
relatări :
BUCUREȘTI — MIERCUREA 
CIUC 13—0 (3—0, 5—0, 5—0) 

în ciuda acestui scor, care 
în mod normal trebuie să ne 
scutească de comentarii, jo
cul a fost animat și intere
sant. De fapt, ambele echipe 
au făcut un antrenament, în 
fața unui public deosebit de 
receptiv față de acest sport. 
Au marcat: Boldescu (4), Hu- 
țanu (2), Biro (2), Fodorea, 
Ștefanov, Bașa, Gheorghiu, 
Tureanu-
BRATISLAVA — BUDA
PESTA 6—4 (1—0, 3—2, 2—2)

Au marcat : pentru Bratis
lava Cisar (2), Breuer, Holi- 
cek, Zadrazil, Skokan. res
pectiv, Mezei (2), Horvath și 
Menyhard.

Valeriu CHIOSE
Clasamentul

1. Bratislava 
București 
Budapesta 
Sofia 
M. Ciuc

Programul de azi : ora 
16 : Budapesta — Sofia, 
ora 18,30 : București — 
Bratislava.

2.
3.
4.
5.

3300 
3210 
3 111
3102
4004

22— 9 6
29— 5 5
19—15 3
11—20 2

7—39 0

3—0.
Cehoslovacia 

Cehoslovacia
3—1. Iugoslavia—Olanda

Turneele pe echipe au 
pină sîmbătă noaptea, 
mau să se dispute ______
La ora cînd am efectuat ultima 
convorbire telefonică s-au mai 
înregistrat rezultatele: feminin, 
semifinale: U.R.S.S. — România 
3—1: Grinberg—Alexandru 1—2 
(14. —20, —10), Rudnova—Mihalca 
2—0 (16. 7), Rudnova. Grinberg- 
Alexandru, Mihalca 2—o (11, 10), 
Rudnova—Alexandru 2—1 (20,
—9, 18). Meci hotăritor, foarte 
strîns, pină la 18—18 în ultimul 
set; Cehoslovacia A—Suedia 3—1. 
Masculin, sferturi de finală :
Suedia A—Anglia 3—1, Cehoslova
cia A—Ungaria 3—1, Cehoslova
cia C—Iugoslavia 3—2, Cehoslo
vacia B—U.R.S.S. 3—0 (!).

continuat 
cînd ur- 

finalele.

PARIS, 30 (prin telefon).
Întrecerile de floretă băr

bați din cadrul ediției 1971 
a tradiționalului „Trofeu Mar
tini" au fost inaugurate sîm- 
bătă după-amiază în sala 
„Coubertin" din capitala 
Franței. Participă aproape 70 
de trăgători din Polonia, Un
garia, Italia, Franța, R.F.G., 
Anglia etc. Printre 
flă și 5 floretiști 
practic componenții 
național.

Reprezentanții 
au susținut doar primul tur 
al trofeului. Cel mai net s-a 
detașat Tănase Mureșan, care 
a dispus, cu 10—2, de fran
cezul Gouyot. Ștefan Arde- 
leanu l-a întrecut pe Pre
vost (Franța), în timp ce Iu- 
liu Falb a terminat și el 
victorios în asaltul cu Chas- 
segros (Franța) : 10—7.

Ceilalți trăgători români 
n-au reușit să obțină victo
ria : Haukler a pierdut _la 
Petruska cu 10—7, iar 
la Claveller cu 10—6.

După acest prim tur. 
rninică, în „32“-imi. cei 
reprezentanți 
tre rămași în competiție vor 
întîlni, după cum urmează: 
Mureșan pe Szakacs (Ung.), 
Falb pe Talvard (Fr.), iar 
Ardeleanu pe Al. Szabo 
(Ung.).

Finala, după sistemul cla
sic. cu 8 trăgători, este pro
gramată tot duminică, de la 
ora 14,30 (ora Parisului).

ei se a- 
români, 
lotului

României

Tiu
du- 
trei 

ai țării noas-

AMlNAREA CAMPIONATULUI MONDIAL
DE „BOB 4“ PENTRU ASTAZI

...după răsturnarea echipajelor italiene în manșa-pilot

de

e- 
u-

CERVINIA, 30 (prin tele
fon).

Simbăta s-a dovedit cea mai 
agitată zi a campionatelor mon
diale. Juriul internațional, VĂ
DIT INFLUENȚAT DE ORGA
NIZATORII ITALIENI, a ho- 
tărît subit amînarea întrecerilor 
pentru duminică, reducîndu-le 
la numai două manșe.

Dar ce s-a întâmplat, 
fapt ?

în prima coborîre-pilot, 
chipajul lui Giorgio Alverâ,
nul dintre favoriți. s-a răstur
nat în curba Bianca, lăsînd 
rănit pe pistă pe unul dintre 
membrii săi (Mario Armano). 
în următoarea coborîre-pilot, e- 
chi pajul americanului Patter- 
sson, complet lipsit de șanse, 
s-a răsturnat in acelașî loc, 
rupînd o porțiune la ieșirea 
din viraj. După o pauză lungă, 
timp în care organizatorii au 
reparat spărtura cu calupuri de 
gheață, repunînd pista in con
diții bune de concurs, a urmat 
coborirea-pilot a echipajului ro
mânesc care, deși iritat de în
delungata așteptare, a reușit să 
termine parcursul bine, la fel 
ca și următoarele trei echipaje 
(unul canadian și două elveție
ne). în a șaptea coborîre-pilot,

cel de al doilea echipaj italian, 
condus de D’Andrea, de ase
menea favorit, se răstoarnă tot 
in virajul Bianca, fără acciden
te umane, dar deteriorîndu-și 
bobul.

După o mică pauză, juriul, 
întrunindu-se cu organizatorii, 
A HOTARÎT SUSPENDAREA 
CONCURSULUI „din motive 
meteorologice nefavorabile”. A- 
nunțul acesta ridicol (SUB CER 
SENIN ȘI LA MINUS 5 GRA
DE) a produs o vie nemulțu
mire în vestiarul sportivilor, 
precum și în rîndurile numero
șilor spectatori prezenți. Dar 
hotărîrea a rămas definitivă, 
după cum a comunicat președin
tele juriului, belgianul Marcel 
Leclef. Conducătorul delegației 
elvețiene, Walter Kraft, A 
PREZENTAT PRIMUL UN 
PROTEST SCRIS și a consi
derat verbal decizia drept ne-

regulamentară și nesportivă. In 
cercurile sportive de la Cervi- 
nia se consideră că hotărîrca 
impusă de organizatori a fost 
determinată de interesele di
recte ale lotului italian, dimi
nuat în posibilitățile sale de 
cele două răsturnări în manșa- 
pilot.

în legătură cu comentatul 
accident al echipajului ro
mânesc la ultimul antrena
ment de joi. precizăm că nu 
este vorba decît de o ușoa
ră căzătură a boberului Ion 
Zangor. superficial rănit Ia 
un genunchi, ceea ce a de
terminat pentru manșa-piiot 
de astăzi, folosirea formației 
Panțuru — Pascu — Papa- 
dopol — Focșeneanu.

Hariton PAȘOVSCHI 
antrenor

SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE

CAPRICIOASA IARNA 
din acest an, cu desele sale 
anticipări primăvăratice, pa
re să dea peste cap întreg 
programul schiorilor alpini, 
care au rezervate capitole 
largi printre evenimentele 
sportive ale lui februarie. 
Pînă acum, au fost anulate 
citeva probe de coborîre, în
scrise în programul „CUPEI 
MONDIALE", ceea ce mini
malizează, firește, spectacu
lozitatea luptei pentru pri
mele locuri. Departajările în 
plutonul fruntaș, condus de 
reprezentanții schiului fran
cez — Jean Noel Augert, la 
bărbați și Michele Jacot, Ia 
femei — s-au făcut în ulti
mele săptămîni numai pe 
baza rezultatelor obținute la 
slalom. Ultima zăpadă că
zută în Alpi dă însă noi 
speranțe așilor schiului care 
se vor regăsi pe pantele de 
Ia Mfirren (Elveția), în zi
lele de 5, 6 și 7 februarie. 
Apoi .întrecerile se mută 
dincolo de Ocean, la St. 
Anne (Canada), Sugarleaf 
(Maine, S.U.A.) și Heavenly 
Valley (California, S.U.A.).

vergură este bine reprezen
tat pe agenda lui februarie. 
Peste cîteva zile, start în 
europenele de patinaj artis
tic de la Zurich (2—7.H). 
Favoriții sînt numiți cu cer
titudine în trei din cele pa
tru probe : la dublu se vor 
impune, fără îndoială, cuplu
rile sovietice Rodnina-Ulanov 
(perechi) și Pahomova-Gorș- 

kov (dans), iar la individual 
bărbați, cehoslovacul Andrej 
Nepela nu are contracandi
dat serios. Ce va fi însă la 
proba feminină, unde dis
pariția Gabrielei Seylert, 
devenită antrenoare. lasă 
un vid spre care sînt atra
se atitea veleități noi ? Pes
te alte două săptămîni (23— 
28.11), aceiași protagoniști, 
cărora li se vor adăuga ri
vali din alte continente, se 
vor găsi reuniți sub cupola 
patinoarului municipal din 
Uyon, pentru disputa cam
pionatelor mondiale.

Patinajul de viteză are 
„episoade’? majore : 
feminine Ia Helsinki

(6—7.II), C.M. masculine la 
Goteborg (13—14.11) și con
cursul sprinterilor pentru 
„Trofeul ISU” la Inzell 
(20—21.11). Evident, o nouă 
„rundă" a duelului Schenk - 
Fornaes va fi pasionantă, 
dar nu mai puțin și lupta 
dintre Nina Statkievici și

ÎN LIPSA UNEI ZĂPEZI 
SIGURE, firește ' că ghpata, 
pregătită artificial, ocupă 
capul de afiș al sezonului de 
iarnă, în zilele ce urmează. 
Și de altfel, patinajul de an

Constantin COMARNISCHI

(Elveția), cîștigătorul cursei de coborîre de la Megeve. a avut momenteDaetwylerDaniel
(ca acela din imaginea noastră) cind viteza sa a depășit 100 km/oră

ANDREJ BACHLEDA, INVINCIBIL 
SI LA SLALOM SPECIAL

1

DAN CRISTEA PE PODIUMUL DE PREMIERE (locul 3)

CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

DE JUDO
(Wrrnare din pag. 15

tunci cu jumătate de punct 
(waza-ari).

Numeroșilor spectatori pre- 
zenți în tribune le-a fost dat 
să vadă și o victorie fulgeră
toare, obținută în numai 5 
secunde. Ea a fost semnată 
de campionul european Ale
xei Voloșov (U.R.S.S.), în me
ciul de la cat. 80 kg. cînd 
l-a avut adversar pe sportivul 
nostru judoka L. Pali.

Alte rezultate : cat. 63 kg : 
FI. Cireș p.ipp. K. Tau (R. D. 
Germană), M. Sîrbu b.s-t. R. 
Swierk (Polonia), L. Jambo- 
vici (Ungaria) b.s.t. Al. Halin 
(U.R.S.S.); cat. 70 kg : T. Pop 
b.s.t. O. Swaczyna (Cehoslo
vacia), D. Hîrșan p.ipp. V. 
Nivzorov (U.R.S.S.), K. Mol
nar (Ungaria) b.s.t. J. Kowa- 
lewski (Polonia), Gh. Doncea 
p.ipp. I. Vaccek (Cehoslova
cia) ; cat. 80 kg: I. Karac- 
sonyi (Ungaria) b.s.t- M. Si
korski (Polonia), C. Melnic 
j.s.t. G. Panov (Bulgaria), 

Gh. Săvescu p.s.t. W. Miazek 
(Polonia) ; cat. 93 kg : V. Po
pov (U.R.S.'S-) b.s.t. K. Podrez 
(Polonia), ~ 
B. Kirov 
p.ipp. A.

Astăzi, 
avea loc 
turile de 
și finalele. Ultima parte a 
competiției va fi televizată în 
direct.

D. Alexandru p.ipp. 
(Bulgaria), D. lost 

Michalski (Polonia), 
de la ora 10, vor 
recalificările, sfer- 
finale, semifinalele

Stien Kaiser, vedetele sprin
turilor feminine.

în fine, cu toții, schiori și 
patinatori, alături de ho- 
cheiști, biatloniști și boberi, 
vor trăi emoțiile „REPETI
ȚIEI GENERALE" DE LA 
SAPPORO (Japonia), Unde 
între 7 și 11 februarie se 
dispută întrecerile SĂPTA- 
MINII PREOLIMPICE a 
sporturilor de iarnă. Printre 
cei aproape 500 de partici
pant! din 46 de țări se vor 
număra și boberii noștri 
ION PANȚURU și ION 
ZANGOR. cărora le urăm 
cele mai rapide și sigure vi
raje în coborîre.

ORICIT DE STRANIU AR 
PAREA, în acest context al 
iernii sportive, marile atrac
ții ale sezonului internațio
nal de fotbal s-au apropiat 
simțitor de noi. Vom urmări 
peripețiile balonului rotund 
în prima „miercure fotba
listică" săptămîna viitoare, 
care programează trei me
ciuri din campionatul euro
pean Belgia-Scpția, Malta- 
Anglia, Cipru - Irlanda de 
Nord. Dacă vă spunem doar 
că Bobby Moore .căpitanul 
naționalei engleze, nu este 
exclus numai din echipa lui 
Alf Ramsey care pleacă 
spre La Valetta, ci și din

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE

GRECO-ROMANE DE LA KLIPAN

S. POPESCU SI N. MARTINESCU 
CALIFICAT! ÎN TUBUL FINAL

KLIPAN, 30 (prin telefon).
Delegația luptătorilor ro

mâni, care participă la ma
rele turneu internațional din 
localitate, a ajuns cu întâr
ziere în Suedia (din cauza 
timpului nefavorabil s-a ple
cat din București cu 24 de 
ore mai tîrziu — n.r.) din care 
cauză unii dintre concurenți 
au intrat direct în concurs, 
fără o pregătire prealabilă, 
iar M. Dumitru n-a mai luat 
startul, neputînd face cate
goria — 52 kg. Turneul este 
deosebit de puternic, la el 
participă, cu echipe complete, 
Uniunea Sovietică, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Po
lonia, Norvegia, Danemarca,

Suedia (cu două formații) și 
România cu 5 sportivi.

Reprezentanții noștri 
obținut următoarele 
te : I. Păun (cat. 57 
Spjut (Suedia), b. tuș 
(R.D.G.), și p.p. 
(R.F.G.) ; S. Popescu 
p.p. Gopferd 
— campion european, b.p 
Oldssen (Norvegia) ; N. Mar- 
tinescu (100 kg) b.p. Skryd- 
levski (Polonia) — medaliat 
cu argint la C.M. 1970 — b. 
tuș Gunderssen (Norvegia).

în turneul final, care va 
avea loc duminică, vor e- 
volua dintre sportivii noștri 
doar S. Popescu și N. Mar- 
tinescu.

au 
rezulta- 
kg) p.p. 
Radinsk 
Edfelder 
(68 kg), 

(R.D.G.) —

H. ROSENDAHL-6,64 m LA LUNGIME■ I- I v a k V/,

V. Viscopoleanu (6,04)
Cu prilejul unuj concurs 

internațional atletic de sală 
desfășurat la Hamburg, re
cordmana mondială în proba 
de săritură în lungime, sporr 
tiva vest-germană Heide Ro- 
sendahl, a terminat învingă
toare cu performanța de ^,64 
m Campioana olimpică a pro
bei, VIORICA VISCOPOLEA
NU, A OCUPAT LOCUL III 
cu 6,04 m.

La Leipzig, Ritta Schmidt 
a cîștigat proba de săritură

s-a clasat pe locul III
înălțime cu rezultatul de 

m. iar Karin Balzer a
in
1,81
terminat învingătoare în cursa 
de 50 m garduri cu timpul de 
7,2.

într-o reuniune atletică des
fășurată la Dortmund, Harald 
Norpoth a cîștigat cursa de

1 500 m în 3:44,8

11-le său de club — West 
Ham United — pentru a pa
tra etapă consecutivă de 
ligă, este suficient pentru a 
vedea că termometrul fot
balului urcă vertiginos spre 
cifrele de apogeu.

EVIDENT, AȘTEPTAM 
CU NERĂBDARE VEȘT! 
BUNE DE LA TENISMA- 
NII NOȘTRI aflați în cir
cuitul american „indoor", 
unde Ilie Năstase și Ion Ti
riac au o reapariție comen
tată incă dinaintea startului.

Intre timp. Rod Laver va 
termina de cules laurii și 
cecurile din „Turneul cam
pionilor” profesioniști, ală
turi ndu-se și el grupului de 
participant la competițiile 
..open", dintre care cea de 
la Salisbury (campionatele 

acoperit) 
mai im-

S.U.A. pe teren 
este, desigur, cea 
portantă.

In fine, ALȚI 
DE RĂSPUNDERE 
SPORTULUI NOSTRU, vor 
fi — de la 27 februarie — 
hocheiștii naționalei, care 
încep, în Olanda, disputa 
pentru o mult dorită recali
ficare, în 
grupei C 
mondial.

EMISARI 
AI

cadrul turneului 
a campionatului

Radu VOIA

ZAKOPANE, 30 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Dacă in stațiune timpul este 
frumos, cu mult soare, sus pe 
Kasprowy Wierch, la aproape 
2 000 m altitudine, unde a fe5* 
fixat locul startului la slalom 
special era ceață, viscol și vînt 
în rafale, ceea ce a dat de furcă 
coneurențllor. Pînă Ia nr. 12 de 
concurs au fost clasați sportivii 
considerați favoriți. PRINTRE EI, 
DAN CRISTEA Și GHEORGHE 
VULPE. Andrej Bachleda a ară
tat și în a treia probă la care a 
participat că este invincibil. El a 
realizat în fiecare manșă cele mai 
rapide coborîri, astfel că nu a 
putut fi depășit, deși în prima 
DAN CRISTEA S-A CLASAT AL 
DOILEA, Ia numai 20 sutimi. GH. 
VULPE a realizat al 5-lea timp al 
manșei I (41,28). în schimb cei
lalți schiori români au ieșit din 
cursă, la fel ca mulți slalomiști 
maghiari, cehoslovaci și polonezi, 
printre care Jan Bachleda. Tre
buie arătat, de asemenea, că tâ
nărul nostru reprezentat N. Dăs- 
călescu s-a accidentat cind mai 
avea 3 porți pînă la sosire. în 
prima manșă, el nemaiputînd con
tinua concursul. Ș| alți concu
renți au suferit accidente pe par
curs. Clasament slalom special 
(două manșe): 1. ANDREJ BA- 
Crri'.LEDA (Polonia) 74/S (38.984- 
35.281, 2. Jaroslav Janda (Ceho
slovacia) 76,30 (39,56+36.74),
Dan Cristea (România) 
(39,42+37.08). 4. R. Cwikla 
nia) 76,75, 5. B. Trzebunia 
nia) 77.61, 6. J. Vojtek
slovacia) 78,79, 7. J. Basta

3.
76,50 

(Polo- 
(Polo- 
(Ceho- 
(Ceho- 

sîovaciai 7SL25) 8. Gh. Vulpe (Ro
mânia) 79.86.

Și ultima probă a fondiștilor, 
ștafeta 4x10 km, a fost pasionan
tă. Echipele U.R.S.S. și Poloniei 
s-au angajat, de la Început, în-

duel de toată 
ultimul schimb,

frumusețea, 
polonezultr-un 

In 
Gasienica — după ce a refăcut 
un handicap substanțial — și-a 
rupt schiul exact cind îl ajun
sese pe Akentiev și a terminat 
cu greu întrecerea, cu un schiu 
împrumutat de antrenorul sovie
tic Vasili Pop. România a obți
nut locul 5.

Clasament ștafetă 4x10 km: 1. 
U.R.S.S. 2h 27:22,0 (Voronkov, Ta
rakanov, Dolganov, Akentiev), 2. 
Polonia 2h 30:54,9. 3. Cehoslova
cia 2h 31:04,7, 4. R.D.G. 2h 41:32,5,, 
5. România 2h 43:37,4. 6. Bulgaria 
2h 45:38.0. 7. Ungaria 2h 46:28.0,

8. Mongolia. Duminică — o nouă 
probă de sărituri de la trambu
lina mare și festivitate de închi
dere.

Paul 1OVAN

HAASE BOERJES
40,1 PE 500 m
LA STOKHOLM

de 500 m din cadrulProba 
concursului internațional de 
patinaj viteză de la Stock
holm a revenit sportivului 
suedez Haase Boerjes, crono
metrat în 40,1, înaintea ja
ponezilor Takayuki Hida — 
40,3 și Masaki Suzuki 40.7. în 
cursa de 1000 m. primul loc 
a fost ocupat de suedezul 
Granath cu timpul de.. 1:24,7.

TELEX • TELEX • TELEX
lucrărilor 

direcție 
s-a anunțat

In prima zi a 
Comitetului de 
U.E.T.M., - -„MONDIALELE" DIN 1973. care 
fuseseră fixate in Iugoslavia, 
vor avea ca loc de desfășurare 
SARAJEVO. S-a stabilit, de 
asemenea, ca „EUROPENELE" 
DIN 1974 să fie găzduite tot 
de IUGOSLAVIA, dar la NO- 
VISAD. S-a mai decis ca tu 
luna mai a anului curent 
Federația Iugoslavă de spe
cialitate să organizeze, cu tit
lu experimental, turneul indi
vidual al celor mai buni ju
cători care figurează în clasa
mentul european.
cadrul „C.C.E.” la handbal (f).

al 
că

R.F. a Germaniei, Iar selecționata 
secundă a R.F. a Germaniei a 
dispus cu scorul de 85—76 <41—42) 
de formația Finlandei.

Echipa de hochei pe gheață a 
Bulgariei și-a început turneul în 
Franța jucînd la Lyon cu repre
zentativa țării gazdă. Victoria a 
revenit hochelștllor 
scorul de 7—3 <3—2,

a
Echipa iugoslavă de 
Roșie din Belgrad,

francezl cu
1—I. 3—0).

fotbal Steaua
__ ___ w._ , care se află 

în turneu în Argentina, a jucat 
la Rosario cu formația River 
Plata. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (2—1).

tn____ „_____ .
echipa islandeză Fram Reykjavik 
a întîlnit pe teren propriu forma
ția maghiară Ferencvaros. Hand
balistele maghiare au terminat 
învingătoare cu scorul de 21—5 
(10—2). Returul 
va disputa tot

acestei partide se 
la Reykjavik.

numeroși specta- 
disputat la Barcelona 

meciul de box pentru campiona
tul european la categoria ușoară 
între deținătorul titlului, 
iul Miguel Velazquez, și 
Antonio Puddu. Victoria 
ni' 'a puncte pugilistului

In prezența a 
tort, s-a

spanio- 
itailanul 
a reve- 
spaniol. 

interna-In prima zi a turneului 
țional masculin de baschet de la 
Giessen (R.F. a Germaniei), re
prezentativa Greciei a întrecut cu 
scorul de 79—74 (41—38) echipa

NĂSTASE IN SEMIFINALE LA OMAHO
român de tenis 
s-a calificat In 
turneului inter- 
la Omaha (Ne-

(7—6, 7—6 cu
și brazilianul Tho-

Numeroși spectatori au urmărit 
concursul internațional de sări
turi cu schiurile desfășurat pe 
trambulina olimpică de la St. 
Moritz. Victoria a revenit finlan
dezului Tauno Kaeyhkoe. care a 
totalizat 242.8 puncte (cele mai 
bune sărituri ale sale au măsurat 
88. și 84 m).

înotătorii australieni au luat un 
start excelent Un noul sezon. Iată 
citeva dintre rezultatele parve
nite ieri de Ia concursul desfă
șurat la Sydney: Shane Gould 
(13 ani> 69,7—100 m, 2:11,1—200 m 
șl 4:31,9—400 m liber: B. Cooper 
4:10.3 și G. Windeatt 4:10,4—100 
m liber; Maree Robinson 2:28,4— 
200 m delfin; Debbie Cain 68,0— 
lOo m spate: Lynn Watson 5:20.0 
— 400 m mixt: Rogers 58,7—100

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Jucătorul 
Ilie Năstase 
semifinalele 
național de
braska). In „sferturile" de fi
nală ale competiției, Ilie Năs
tase l-a eliminat cu 6—1, 6—3 
Pe americanul Tom Gorman. 
Pentru semifinale s-au mai 
calificat americanii Cliff Ri
chey (6—4, 6—1 cu Froehling),

McManus 
Stockton) 
mas Koch, învingător cu 6— 
3. 6—3 in fața Iui Rahoun 
Rahim (Pakistan).

în semifinalele probei de 
dublu masculin, cuplul Gra- 
ebner-Koch a învins cu 6—4, 
4—6, 7—5 perechea română 
Țiriac-Năstase, iar McManus 
și J. Osborne au dispus cu 
6—4. 6—2 de perechea Richey- 
Addison.

Campionatele internaționale de 
tenis ale statului Victoria au con
tinuat la Melbourne cu desfășu
rarea sferturilor de finală. Alek
sandr Metreveli l-a eliminat cu 
6—4, 6—3, 7—5 pe Bob Giltinan, 
iar Anderson l-a întrecut cu 6—3. 
6—2, 4—6, 6—3 pe Chanfreau. In 
turneul feminin Winnie Shaw a 
dispus cu 7_6, 6—2 de T. Walhof 
Alte rezultate : dublu bărbați 5 
Zednik, Holecek — Rose. Dent 
4—6, 6—3, 6—4, 6—4

tn „sferturile" de finală ale pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
turneului de tenis de la Bremen, 
Lloyd l-a eliminat cu 6-4, 3-6, 6-4 
pe Hombergen, iar J. Ulrich a dis
pus cu 6—4, 6—2 de Johanssen. 
In proba de dublu mixt (optimi 
de finală), cuplul Lindstroem 
(Finlanda) — Warboys (Anglia) a 
învins cu 13—11, 6—3 perechea ro
mână Florica Dumitrescu — Co- 
din Dumitrescu.

știri, ultimele știri* ultimele știri « ultimele
MARGARET BEACHAN — 
4:20,5 PE 1500 M, CEA 

MAI BUNA 
PERFORMANTĂ 

MONDIALĂ

at-In cadrul campionatelor 
letiee ale Angliei, ce se des
fășoară la Cosford, Margaret 
Beachan a parcurs distanța 
de 1500 m în 4:20,5 — cea 
mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit.

IASIN — 
DIRECTOR TEHNIC 

LA DINAMO MOSCOVA
sovietic 

activlta- 
fost nu- 

echipci 
va

Cunoscutul fotbalist 
Lev Iașin a abandonat 
tea competițlonală. El a 
mit director tehnic ai 
Dinamo Moscova, pe care o

însoțj î» această calitate in tur
neul din Australia și Indonezia.

IRLANDA — FRANȚA 
9—9 (0-3) LA RUGBY
Ieri după-amiază, ta Dublin 

in fața a 50 000 de spectatori, e- 
chipele de rugby ale Irlandei și 
Franțej au terminat Ia egalitate, 
9—9 (0—3), într-un meci contînd
pentru Turneul celor 5 națiuni". 
Eroul meciului a fost Pierre Vil- 
lepreux, realizator a 6 dintre cele 
9 puncte ale echipei sale, prin 
transformarea a două lovituri 
pedeapsă.

J. P. AUGERT — 
ÎNVINGĂTOR 
LA MEGEVE

Proba de slalom special de 
Megeve. contînd pentru ~" 
mondială a fost ciștigati 
J. P. Augert (Franța) tn . . 
înaintea iul Thoeni (Italia) 67,95, 
Neureuther (R.F.G.) 98,33, R.
Chafee (S.U.A.) 99,53 și Duvillard

(Franța) 100,10. In clasamentul 
competiției conduce Thoeni cu 
110 P, urmat de Augert 107 p și 
Duvillard 103 p. Pe echipe : J 
Franța 918 p, 2. Austria 591 p, 
3. Elveția 229 p.

PRIMA MANȘĂ
ÎN C.M. DE SĂNIUȚE

1.

de

la 
Cupa 

de 
96,70,

La Bolzano, pe pîrtia de Ia Val- 
daora, au început campionatele 
mondiale de săniuțe. Primele 
manșe au fost cîștigate de Leo
nard Nagenrauft (R.F.G.) in 46,76 
și Erika Lechner (Italia) în 39,32.
C.E. DE PATINAJ VITEZĂ 

FEMININ
AMINATE CU 24 DE ORE

Primele starturi din cadrul „eu
ropenelor" de patina) viteză fe
minin, ce trebuiau să aibă loc 
ieri după-amiază, au fost ami
nate cu 24 de ore din cauza tim
pului călduros, care a topit ghea
ța stadtonulul de iarnă din Le
ningrad.
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