
taBLS, gwfrvÂ!
J EXACT PESTE UN AN sportivii lumii vor participa la
\ JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ j
\ 572 DE ZILE (sau 1!) luni) R8 mai despart (18 \
\ JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ j
? SPORÎ/V/ ROMÂN/, PREGÂTIȚl-VĂl Ș

ssss ANUL XXVI — Nr. 1159 (6593) 4 PAGINI 30 BANI ===== Luni 1 februar» 1971

In scopul dezvoltării armonioase, multilaterale a copiilor fi tineretului tării noastre :

DEFINIREA BOIULUI [OIICAIIFI FIZICE Șl SPORTULUI 
ÎN ȘCOLI Șl LICEE DE TOATE HWIIEIf, ÎN UNIVERSITĂȚI

Trimisul nostru special în Brazilia cu echipa Rapid, 
MARIUS POPESCU, transmite :

FOTBALIȘTII GIULEȘTENI FAC AZI
PRIMELE ANTRENAMENTE LA SAO PAULO

Șediața Colegiului Ministerului Invățămintului a dezbătut și a luat hotăriri de o mare însemnătate pe drumul acceptării 
unanime de către conducerea invățămîntului, profesori și părinți, a căii moderne- imperioase și eficiente a educației generală, 

fizice și intelectuale, a elevilor și/ studenților

• CĂLĂTORIE LUNGĂ, DAR PLĂCUTĂ • SALDANHA L-A ÎMBRĂȚIȘAT PE 
RÂDUCANU SI l-A REPETAT CĂ ESTE UN MARE PORTAR • MIERCURI JOCUL CU 
F.C. PORTUGUESA • DINAMO SE AFLA LA FLORIANOPOLIS UNDE JOACĂ AZI

Am asistat la ședința 
Colegiului Ministerului 
Invățămîntului ținută ' 

sîmbătă trecută în prezența 
celor mai importanți factori 
de conducere directă a pro

cesului de educare și cultu
ralizare a copiilor și tinere
tului țării noastre Un veri
tabil for de peste 100 de 
persoane în frunte cu un vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Leonte
Răutu, cu ministrul învăță-
mîntului, - Mircea Malița, cu 
președintele C.N.E.F.S., An- 
ghel Alexe, adjuncți de mi- 
niști, rectori, profesori uni
versitari 
U.G.S.R.; 
Consiliului 
ganizației 
rectori 
nerali, 
tedră, 
a dezbătut și a luat măsuri 
privind desfășurarea activi
tății .....................................-
Și 
tul 
Cîteva
maximal pentru noi 
piii noștri în care 
minut a fost dedicat grijii 
pentru creșterea și sănăta
tea tinerelor generații.

Aș fi dorit, în timpul ace
stei ședințe neobișnuite, să 
apară o cameră de luat ve
deri pentru ca părinții celor 
peste 4 000 000 de elevi și 
studenți din' țara noastră să 
vadă și să 
educația fizică 
dată pe bază 
țifice drept 
cel mai bun, 
pentru sănătatea 
oamenilor de la 
mai timpurie.

In ultimii ani. educația fi-

reprezentanți ai 
U.T.C., U.A.S.R.,
Național al 
Pionierilor, 

și inspectori 
profesori de 

un înalt for

Or- 
di- 
ge- 
ea- 

care

de 
sport 

de 
ore

educație 
în 
toate 
pline de

fizică 
învățămîn- 

gradele. 
interes 
și co- 
fiecare

audă cum 
este recoman
de date știin- 
medicamentul 

permanent, 
și viața 

vîrsta cea

• Educația fizică se integrează în mod 
organic în viata școlii. SALA DE GIMNAS
TICA DEVINE SPAȚIU DE ÎNVAȚAMlNT.

• Va crește numărul de ore afectat 
predării educației fizice în grădinițe și la 
clasele elementare I—IV, la acestea din 
urmă DE LA DOUĂ LA TREI ORE SAPTA- 
MFNAL.
• Educația fizică va fi DISCIPLINA 

OBLIGATORIE Șl PENTRU STUDENȚII DIN 
ANUL II de la toate facultățile.

• Dezvoltarea activității de masă a 
elevilor în asociațiile lor cu PREZENTA Șl 
SPRIJIN SPORIT DIN PARTEA PROFESO
RILOR DE EDUCAȚIE FIZICA.

• CIRCA 100 MILIOANE LEI PE ANUL 
1971_ pentru susținerea și desfășurarea ac
tivității sportive în învățămîntul general și 
universitar.

• 200 DE NOI SĂLI DE GIMNASTICA 
vor fi construite în noul cincinal (1971— 
1975).
• Reexaminarea actualelor proiecte tip 

de școli generale pentru a se putea PRE
VEDEA SAU AMENAJA SĂLI DE GIMNAS
TICA.

• CONSTRUIREA DE NOI BAZE SIMPLE 
IN TOATA ȚARA.

• Vor fi înființate NOI LICEE CENTRA
LE EXPERIMENTALE cu profil de ÎNOT ȘI 
SCHI, după modelul aceluia de gimnastică 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

• Pină la sfîrșitul noului Cincinal vor 
lua ființă FN FIECARE JUDEȚ LICEE CU 
PROFIL SAU CU SECȚII DE EDUCAȚIE 
FIZICA.
• SPRIJINIREA EFECTIVA A ELEVILOR 

Șl STUDENȚILOR DE MARE PERFORMAN
ȚA care să le permită îmbinarea activi
tății școlare cu aceea sportivă.

• Consolidarea școlilor sportive și 
EXTINDEREA LOR în mod treptat.

• Ministerul Invățămîntului va realiza
importantele obiective pe care și le-a 
propus printr-o STRÎNSA COLABORARE 
Șl SPRIJIN RECIPROC CU CONSILIUL NA
ȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR, 
C.C. al U.T.C., U.A.S.R., C.N.E.F.S. și
C.S.E.A.L, organizații și instituții la fel de 
interesate în CREȘTEREA UNOR GENERA
ȚII SANATOASE, ARMONIOS DEZVOLTA
TE, PENTRU O MIȘCARE SPORTIVA RO
MANEASCA PUTERNIC REPREZENTATA 
PESTE HOTARE.

SAO PAULO, 31 (prin tele
fon).

Iată-ne ajunși la Sao Pau
lo, după o călătorie lungă dar 
plăcută. Avionul companiei 
braziliene Varig ne-a trans
portat de la Paris la Rio de 
Janeiro în aproape 12 ore 
de zbor care, pentru debu
tant!, devine o călătorie fan
tastică. Pe aeroportul Galeao 
nu am întîrziat decît cîteva

minute, timp în care am fost 
transportați cu autobuzul pe 
pistă de 'la un avion la altul. 
Apoi, după încă o oră de 
zbor am ajuns te Sao Pau
lo. Era sîmbătă dimineața, 
ora 9, cînd acest semi-New- 
York. cu 6 milioane locui
tori, și cu zgîrie-nori; ne-a pri
mit prietenos. La aeroport se 
afla 
F.C. Portuguesa, 
Custodio. care ne-a urat bun

președintele clubului
d. Nelson

foto 
obi-

care

venit, mulți reporteri, 
si radio reporteri, după 
ceiul brazilian.

Am ajuns la hotel, 
spre surprinderea noastră se
numește „DANUBIU". Fi
rește, obosiți, dar somnul 
era departe de a ne cuprin
de. Diferența de fus orar, căl
dura (aproape 30 de grade Ja

(Continuare în naq. a 3-aJ

PARTIDE AAAICALE DE FOTBAL PE TIAAP PRIAAĂVÂRATIC

zică și sportul au pătruns 
incomparabil mai/mult în 
școlile de toate gradele și în 
universități decît acum 10— 
15 ani, ca să 
tim de anii 
războiului, cu 
nimală. Este

nu mai amin-’ 
de dinaintea 
activitate mi- 
suficient să

că în prezentredăm faptul
circa urt m'ijon de elevi sint 
angajați în activitate de 
educație fizică cu o bună 
periodicitate; că 32 000 din
tre aceștia în afara orelor de 
program școlar urmează 
cursuri la cele 104 școli (Continuare în pag. a 2-a)

„CUPA FEDERAȚIEI^ LA HOCHEI

ECHIPA BUCUREȘT1ULUI ÎNVINGĂTOARE
31 (prin 
nostru). — 
de hochei, 

____ ____„Cupa Federației”, s-a 
încheiat duminică seară în mij

MIERCUREA CIUC, 
telefon, die la trimisul 
Turneul internațional 
dotat cu

locul unul interes uriaș. Patinoa
rul artificial s-a dovedit iarăși 
neîncăpător față de numărul 
mare al celor dornici să urmă
rească gala de închidere, decisivă. 
Rar ne-a fost dat să constatăm 
o asemenea atmosferă de entu
ziasm și de participare a tribu
nelor la lupta sportivă. Ciucul 
nu-și dezminte reputația unul 
oraș în care hocheiul deține ran
gul de sport nr. 1. Și el merită 
din plin admirabila construcție 
care i-a fost dăruită probabil 
mai ttrziu decît 1 s-ar fi cuve
nit.

Echipa Bucureștiului a ciștlgat 
acest turneu, cu destule emoții, 
practlcînd în partida hotărîtoare
— cu Bratislava — un joc exce
lent, dar numai în ultimele două 
reprize. Victoria trebuie — fără 
îndoială — să ne bucure, dar să 
nu ne facă să uităm că reprezen
tanții Capitalei au întllnit, totuși, 
o echipă cehoslovacă destul de 
modesă, una dintre cele mai 
slabe care au evoluat în Româ
nia.

Rezultate tehnice. BUCUREȘTI
— BRATISLAVA 4—0 (0—0, 1—0, 
3—0). Au marcat: Stefanov (2), 
Fodorea, Biro — pentru Bucu-

reștl. In partida de deschidere : 
BUDAPESTA — SOFIA 13—3 
(5—0. 4—1. 4—2). Au înscris : Me- 
nyhard (4). Szikra (3).
(2), Szltva (2), Palia 
— pentru Budapesta, 
Dimitrov, Cheorghev

Valeria

1. București
2. Bratislava
3. Budapesta
4. Sofia
5. Miercurea Ciuc

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUDO

Ionel Lazăr, în meciul 
său din semifinale cu 
Theo Frohlich (Ii. D. 
Germană), executând o 
spectaculoasă arunca
re peste umăr (seci- 

nage)

ALE ROMÂNIEI

Ionel Lazăr l-a Învins în finală
pe campionul european AL Voloșov (U.R.S.S.)

După două zile de întreceri 
pasionante și de bun nivel 
tehnic, ieri au fost desemnați 
învingătorii primei ediții a 
campionatelor internaționale 
de judo (tineret) ale Româ
niei.

In ultima zi a competiției, 
cînd în 
Capitală 
fruntările 
tat la multe surprize de 
porții. Ne referim, mai 
tîi, la înfrîngerea campionu
lui european Aleksei Voloșov 
(U.R.S.S.) în partida finală

sala Floreasca 
s-au disputat 
decisive, am

din 
con- 
asis- 
pro- 

în-

cu Ionel Lftzăr din cadrul ca
tegoriei 80 kg. Acest meci a 
avut o desfășurare de-a drep
tul dramatică. Tînărul nostru 
judoka, în vîrstă de 19 ani, 
a luat conducerea după 3 mi
nute, cu o jumătate de punct 
(wazaari). Din acel moment, 
însă, Voloșov a intrat dezlăn
țuit la luptă și in două îm
prejurări a fost pe punctul de 
a egala și a obține chiar vic
toria. In ultimele două minute 
ale acestei încleștări Voloșov, 
văzînd că nu-i reușeau pe de
plin procedeele tehnice, a ris-

cat totul izbutind să-1 imobi
lizeze (osae-komi) pe Lazăr. 
Spectatorii, pentru puțin timp, 
amuțiseră. Dar, cu o voință 
demnă de toată lauda. Ionel 
Lazăr a ieșit din poziția cri
tică în care se afla și l-a răs
turnat pe Voloșov, prinzîndu-1 
într-o fixare la sol necruțătoa
re (kami-shio-gatame) după

Costin CHIRIAC

(Continuarea în vao. a 4-aJ

În derbyul campionatului masculin de handbal

STEAUA SI DINAMO DIN NOU LA EGALITATE
»

Continuă să conducă în clasament Steaua
CLUJ, 31 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Cel 
de-al. doilea tur al campiona
tului masculin de handbal 
s-a încheiat duminică la a- 
miază în Sala sporturilor, o- 
ferind spectatorilor, în runda 
finală, o confruntare tradi
țională așteptată de ani de 
zile cu interes : Steaua—Di
namo. Egale în turul de 
toamnă (5—5), aceste forma
ții fruntașe au încheiat și edi
ția actuală a eternului lor

derby printr-o remiză (12— 
12), rămînînd însă datoare 
publicului — așa cum din 
păcate se întâmplă des la ma
rile partide — pe plan spec
tacular. Ca urmare a acestui 
rezultat și, bineînțeles, a în
frângerii suferite sîmbătă de 
„U“ București, ordinea frun
tașelor s-a schimbat, Dinamo 
București urcînd o treaptă. 
Steaua. însă, păstrează tricoul 
galben, precum și avansul 
destul de fragil cu care a in

trat în caruselul campiona
tului.

STEAUA — DINAMO 12-12
(7-8)

Așteptat cu multă emoție, 
meciul a început frumos, ofe
rind chiar din start atît de

Colin ANTONESCU

(Coutinuu-'e Iu trag a 2-4 
la rubrici)
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Aurel C. NEAGU

sportive; că 7 000 de elevi 
sînt cuprinși în cele 27 școli 
generale și licee cu program
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Balintr. 
și Horvath 

respectiv 
șl Ioncev.

CHIOSE

CLASAMENT

4 3 1 0 33— 5 7
4 3 0 1 22—13 6
4 2 1 1 32—18 5
4 1 0 3 14—33 2
4 0 0 4 7—39 0

Ieri, în lipsa primei echipe, 
plecată în Brazilia, „cadeții" 
'Giuleștiulul s-au întllnit cu 
Sportul studențesc. Iată-l pe 
Kraus — surprins de fotore
porterul V. Bageac. — atacând 
buturile giuleștemlor, de fapt 
ale foștilor lui colegi.

Citiți în pagina a III-a re
latări de la partidele amicale 
ce au avut loc pe un timp 
de primăvară autentică.

SKOBLAR

Campionatele atletice de sală ale juniorilor

Asaltul recordurilor
Bilanțul de 

campionatelor de 
juniorilor este, 
remarcabil: 17
Printre acestea ; 1 
seniori egalat, 5 
duri de juniori I 
egalate, 5 noi recorduri 
juniori II. Duminică, în ziua 
a doua a competiției, au iz
butit asemenea performanțe 
timișoreanul Ion Vasiiescu 
cu cele două recorduri la 60 
mg (8,3 și 8,1 s), Roxana Vu- 
lescu la înălțime (1,69 m) și 
juniorii mici Adrian Weber 
(6,69 m și, în final, 6,85 m) 
și Cornel Tienkievici (6,74 m) 
la săritura în lungime.

Din acest punct de vedere, 
al recordurilor, recentele în
treceri din sala de la „23 Au- 
gust“ au depășit, credem, aș
teptările. Nici participarea 
n-a fost însă, mai prejos. La 
competiție au luat parte 265 
de juniori, dintre care 177 
băieți (62 de bucureșteni) și 
88 de junioare (26 bucureș- 
tence) reprezentînd 66 de 
secții de atletism din 27 de

■■■:

■

recorduri al 
sală ale 

indiscutabil, 
recorduri 1 
record de 

noi recor- 
și alte 6 

de

■

județe și din Capitală. Sin
gura absență notabilă este 
cea a juniorilor clubului 
bucureștean Rapid !

Vedetele concursurilor de 
duminică au fost cei doi noi 
recordmani Roxana Vuleșcu 
și Ion Vasiiescu. Eleva pro
fesoarei Elisabeta Stănescu 
și-a mai perfecționat detaliile 
flopului și, deși elanul nu 
este încă în măsură să con
vingă, a izbutit să treacă 
peste ștacheta înălțată la 
1,69 m anunțînd cifre încă și 
mai bune în continuare, atît 
în sală cît și în aer liber. 
De notat că această fată nici 
n-a împlinit încă 17 ani I

Ion Vasiiescu este și el 
unul dintre cei pe care se va 
putea conta în acest nou se
zon. El a corectat recordul 
cursei de 60 m garduri — 
probă în care nu este totuși

Romeo VILARA

(Continuare fn țytp. a 2 o
la rubrică)
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Privesc clasamentul european al „Ghete! de aur“ și 
râmîn pe gînduri : nici un fotbalist român în primele 80 
de locuri. Deținătorul locului 80, Beghirspasici, de la Boraț, 
figurează cu 10 goluri înscrise în 17 meciuri. Și cum cla
samentul îi cuprinde — din motive de spațiu — doar pe 
primii 80, putem spune câ cel mai productiv fotbalist 
român în sezonul 1970-1971 se situează astăzi aproximativ pe 
locul 110, dat fiind că titularii „rubricilor" cu 9 și 8 
goluri sînt aproximativ 35—40 la număr. Veți obiecta, 
desigur, spunînd că în majoritatea campionatelor euro
pene există un avans de 3—4 etape față de cele 15 
jucate la noi. De acord. Dar, chiar prin aducerea cla
samentului „Ghetei de aur" la același numitor, nici Doru 
Popescu, nici Oprea, nici Tătcru n-ar pătrunde în primele 
70—80 de locuri europene.

Clasamentul eficacității continentale e plin de semni
ficații.

în fruntea lui se află iugoslavul Skoblar, de la Mar
seille, cu 21 de goluri în... 19 meciuri.

în primele 25 de locuri se află și doi italieni — mila
nezii rivali Prafi și Boninsegna — cu un procentaj de 
invidiat : cîte 13 goluri în 15 meciuri. Poziția lor e cu 
alît meii remarcabilă cu cît ei „se bat” împotrivg unor 
apărări crenelate, în care fundașii sînt înarmați pînă în 
dinți. (Asta mă îndeamnă să repet, cu îngăduința dv., că 
numai apărările aspre călesc mari înaintași).

In grupul primilor 5 se mai află și popularul fotbalist 
bulgar lakimov (18 goluri în 15 meciuri), un fel de Dobrin 
al fotbalului din țara vecină, dar un Dobrin care nu 
mizează atît de mult pe vîlva stîrnită în jurul numelui său.

în sfîrșit, printre fruntași se află și bătrînul Bene (cu 
16 goluri în 15 meciuri) și tînărul acela brun, numit Dedes, 
care l-a înlocuit pe Sideris, cu 20 de minute înaintea fluie
rului final, în meciul nostru cu... Domazos.

...Așadar, goalgetterii noștri au marcat „în trei" cît a 
reușit să marcheze Skoblar singur. Există printre fotba
liștii^ noștri o evidentă teamă de gol și o mai clară ten
dință de a „pasa" răspunderea șutului fie și unui par
tener marcat.

Clasamentul „Ghetei de aur“ este un foarte potrivit 
prilej de meditație. Ne-am obișnuit atît de mult să atri
buim lipsa de eficacitate a echipei naționale unei pretinse 
frîne tactice, îneît refuzăm să ne aducem aminte că 
Dobrin și Dumitrache, cei mai buni fotbaliști români timp 
de patru ani consecutiv, nu- figurează printre primii 100 
de jucători europeni, la capitolul eficacitate, deși „Gheata 
de aur" nu aduna golurile înscrise în poarta lui Banks, 
Felix sau Viktor, ci pe cele marcate și în poarta mult mai 
generoasa a Progresului sau a C.F.R.-ului din Timișoara.

loan CHIRILA
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Situație egală la primul gard în cursa de 60 m. Ciftigătoarea, clujeanca Nedelcu, in dreapta
Foto; Theo MACARSCHI
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îtt turneul de la Tg. Mureș

CONSTRUCTORUL ȘI VOINȚA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE
ÎN CELE MAI DISPUTATE PARTIDE

TG. MUREȘ 31 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Cu meciurile desfășurate ieri, 
s-a încheiat al doilea turneu 
din turul secund al diviziei 
naționale de baschet feminin. 
Organizarea excelentă, nu
mărul mare de partide înche
iate la diferențe minime în 
finaluri pasionante, nivelul 
tehnic ridicat al multor în
treceri, calitatea majorității 
arbitrajelor, toate acestea au 
contribuit la reușita turneu
lui- în clasament, s-a produs 
o singură modificare impor
tantă : Voihța București a ur
cat pe locul 8, cedînd penul
tima poziție Mureșului.

VOINȚA BRAȘOV—MURE
ȘUL 52—50 (disputat sîmbătă 
seara). Așa cum era de pre
văzut, jocul a fost extrem 
de echilibrat, rezultatul fiind 
decis după prelungiri. De 
remarcat că în min. 40, Voin
ța a condus cu 42—40 și 44 
—42, dar Mureșul a egalat 
de fiecare dată. în prelun
giri, gazdele au avut un a- 
vans minim (48—46). dar o 
suită de puncte realizate de 
Nedelea a adus Voinței victo
ria în final- Bun, arbitrajul 
prestat de E. Sarosi (Cluj) și 
1. Dihescu (Buc.).

VOINȚA BUCUREȘIT — 
A.S.A. CLUJ 67—64 (33—24). 
Bucureștencele au dominat în 
majoritatea timpului — 16—7 
în min. 8 și 37—24 în min. 
2! — au fost ajunse (46—45) 
în min 31, pentru ca să se 
distanțeze din nou (63—54) în 
min. 38. La această situație. 
A-S.A. a trecut la presing 
incomodîndu-și vădit adver
sarele (fără Spiridon. Radu
lescu, Fierlinger, eliminate 
pentru 5 greșeli personale), 
dar ratînd o serie de situații 
excelente, printre care și 5 
lovituri libere, a cedat în fi
nal. Au condus G. Ionescu 
(Oradea) și D. Ganea (Buc.) 
Cu mici greșeli, care nu au 
influențat rezultatul final.

RAPID — VOINȚA BRA
ȘOV 75—46 (33—28). Brașo- 
vencele au rezistat doar o re
priză jocului energic. în vi
teză și bine gîndit tactic al 
butUreștencelor, care au fost 
hotărîte de la început să se 
revanșeze pentru înfrângerea 
din primul tur. Voința a reu
șit să mențină o 
mică timp de 20 
dar cu prețul a 
greșeli personale, 
pid, cu Ivanovici 
foarte bună a realizat o di
ferență confortabilă. Bun ar
bitrajul prestat de V. Chio-

reanu (Cluj) și 1. Mihăescu 
(Tg. Mureș)

CONSTRUCTORUL — CRI
ȘUL 62—61 (31—30). Cu nn 
joc mai lucid și mai decis, 
Constructorul a realizat în
tr-un final de mare tensiune 
un succes ce o îndepărtează 
de zona retrogradării. Bucu- 
reștencele au condus în min. 
36 cu 59—50 și aU rezistat 
eroic asaltului impetuos (dar 
tardiv) al orădencelor din ul
timele minute.

I.EF.S. — SĂNĂTATEA 
SATU MARE 77—54 (43—25). 
Studentele au eVolUat la a- 
devărata valoare pentru pri
ma oară în acest turneu, ob- 
ținînd o victorie clară.

POLITEHNICA BUC. — 
MUREȘUL 68—61 (31—31).
După două înfrângeri la limi
tă, mureșencele au ținut să 
ofere suporterilor O satisfac
ție printr-o comportare ono
rabilă în fața campioanelor, 
în min. 31 ele conduceau cu 
55—47, dar pînă Ia urmă au 
fost nevoite să cedeze în fața 
unor adversare superioare din 
punct de vedere tehnic.

CLASAMENT: 1. POLI
TEHNICA a.9 p, 2—3 Rapid, 
I.EF.S. 28 p, 4—6. Sănătatea 
Voința Bv.. Crișul 21 p, 7—8. 
Constructorul. Voința Buc. 20 
p. 9. Mureșul 19 p, 10- A.S.A. 
Cluj 18 p.

D STANCUIESCU

CAMPIONII

CONCURSURI PE VÎRFUL CU DOR Șl LA CUIBUL DORULUI

„CUPA SPERANȚELOR" LA SLALOM URIAȘ

SINAIA, 31 (prin telefon). 
Pe pîrtiile de la Vîrful cu 
Dor s-a desfășurat ieri con
cursul de slalom uriaș rezer
vat copiilor, „Cupa speranțe
lor", Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate :

FETE, categoria 7—10 ani: 
1. Cristina Neguțescu (C. S. 
Sinaia) 43,3, 2. Camelia Un- 
gureanu (C.S. Sinaia) 46,4; 
cat, 11—12 ani: 1. Doina Roș- 
culeț (C.S .Sinaia) 38,0, 2. Ca
melia Barna (C. S. Sinaia) 
39,5, 3. Elisabeta Stroe (Ca- 
raimanul Bușteni) 58,2 : cat- 
13—14 ani: 1. Violeta Dumi
trescu (C.S. Sinaia) 35,3, 2.

L. Onea (Șc. sp. Sinaia) 37.0, 
3. Gabriela Neagu (C.S. Si
naia) 39,5.

BĂIEȚI, cat. 7—10 ani: 1. 
Cristinel Bucur (C.S. Sinaia) 
41,1, 2, Dan Dumitrescu (C.S. 
Sinaia) 44,6, 3- Marius Grosu 
(C.S. Sinaia) 45,0 ; cat. 11—12 
ani: 1. Aurel Albert (Carai
manul Bușteni) 34,4, 2. Vasile 
Neguțescu . (C.S. Sinaia) 36,0, 
3, Florin Ardeleanu (C.S. Si
naia) 36,2; cat 13—14 ani : 
1. Ruggiero Buștiuc (C. S. 
Sinaia) 33,0. 2. Gelu Ivan 
(C. S. Sinaia) 33,9, 3. Dodo 
Incrosnatu (Bucegi Sinaia) 
34.4.

PRIMA iNTlLNIRE
în sala Șco- 
Sibiu, peste 

1 000* de iubitori ai scrimei 
cu pumnii au asistat la o in
teresantă gală care 'le-a dat 
prilejul să vadă o serie de 
meciuri demonstrative, susți
nute de cei mai buni boxeri 
al țării, care s-au pregătit o 
scurtă perioadă în stațiunea 
Păltiniș. Sportivii s-au pre
zentat într-o excelentă con
diție fizică, luptînd de la 
primul și pînă la utimul su
net de gong într-un ritm ex

Sîmbătă seara, 
Iii sportive din

A LOTULUI NATIONAL CU PUBLICUL
trem de rapid. S-au disputat 
9 meciuri, fără decizii, răs
plătite cu aplauze.

Iată programul galei : P. 
Ganea (Progresul Brăila) _— 
C. Gruiescu (Steaua). C. Ciu- 
că (Steaua) — A. Mihai (Fa
rul), P. Nedelcea (C.S.M. Re
șița)— G. Pometcu (Voința 
București), A. Iliescu (Farul) 
— Gh. Ciochină (Steaua), C. 
Cuțov (Dinamo)—Gh. Ene 
(Dinamo), V. Silberman 
(Steaua) — N- Tudor (Meta-

lui București), I. Năstac 
(Steaua) — P. Cîmpeanu (Me
talul București), I. Monea 
(Dinamo) — H, Stump (Me
talul București), I. Alexe (Di
namo) — Al. Prohor (C.S.M. 
Sibiu).

Meciurile cele mai aplau
date au fost cele dintre Clu- 
că și Mihai, Nedelcea și Ifo- 
metcu, Alexe și Prohor, în 
care combatanții au demon
strat și remarcabile virtuți 
tehnice.

CAMPIONATUL JUDEȚULUI PRAHOVA LA FOND

Radu BANU — coresp.

Sina- 
Buș- 
spor-

I. A-
Si-

coresp.

(Urmare din pag. 1)

La Cuibul Dorului s-a des
fășurat campionatul județului 
Prahova la fond, lată rezul
tatele : seniori, 10 km : 1. Vir
gil Alexandrescu (Caraima- 
nui Bușteni) 43,14, 2. 
Horga (Caraimanul) 
juniori mari, 5 km : 
tre Cernescu (C.S. 
27,34, 2. Gheorghe 
(Caraimanul) 28.44, 3.
Pință (Unirea Azuga) 28,55 ; 
junioare mari. 5 km : 
lexandra Cojocaru (C.S. 
naia) 31.12 ; juniori mici, '5 
km : 1. Dinu Clinei (C.S. Si
naia) 20.08, 2. Gheorghe Pău- 
nescu (C. S. Sinaia) 20.15, 3.

Nicolae
48,28 ;

1- Pe- 
Sinaia) 
Drăguș 

Dan

Ion Mușat (C.S. Sinaia) 20,36; 
junioare mici, 3 km: 1. Ce
cilia Dedu (C.S- Sinaia) 17,07, 
2. Cornelia Bințoi (Unirea A- 
zuga) 17,43, 3. Corălia Ghe- 
boianu (finirea Azuga) 18,25 ; 
ștafetă seniori, 4x10 km : 
Caraimanul Bușteni 49,54 ; 
ștafetă junioare. 3x3 km : 1. 
Clubul sportiv Sinaia I 51,40, 
2. Clubul sportiv Sinaia II 
1 h 06:54 : junioti mari 3x5 
km: 1. Clubul sportiv 
ia 59,50, 2. Caraimanul 
teni lh 04:31, 3. Clubul 
tiv Sinaia II lh 07:05.

diferehță 
de minute, 
numeroase 
Apoi. Ra
in formă

specialist — ceea ce a lăsat 
să se întrevadă buna sa pre
gătire pentru . decatlon.

Remarcabilă evoluția cam
pionului de
Marin Iordan, constant în a- 
runcările de neste 15,30 m, 
a celei de a doua clasate la 
înălțime, Georgeta Păctiratu, 
ale „bătăioșilor" săritori în 
lungime etc.

Iată cîteva dintre rezulta
tele consemnate în cele două 
zile ale competiției : JU
NIORI ; fio m : S Mitrofan 
(S.S.A.) 6,8 — nou record de 
junidti și record de 
egalat, S. Tîlvîc (Șc. 
Mare) 6.9, 3. Ad. Stan 
ta C-lung Mold.) 6,9, 
tornyes (Lie. N. Bălcescu Cluj) 
6,9 : 60 mg : I. Vasilescu 
4 Timiș.) 8,1 — record, 
Theis (Șc. Sp. Mediaș)

la greutate,

seniori 
Sp. S. 
(Fofes- 
P. Sze-

(Lie.

Eug. Gheorghe (C.S.S. Buc.) 
8,5, N. Topală (C.S.S. Buc.) 
8,5 ; lungime i C. Ionescu (Di
namo) 7,30, G. Oană (Petro- 
lul PI.) 7,21, G. Rădășan 6,86, 
Ad. Weber (S.S.A.) 6,85 —
record juniori II, C. Tienkie- 
vici (S.S.A.) 6,84 ; triplu : St. 
Lenghel (Șc. Sp. Brașov) 14,76. 
M. Caiirriente (U.T. Arad) 
14,70, M. Pletea (Șc. Sp. Plo
iești) 14,31; înălțime: M. 
Chita (Petrolul PI.) 1,98, G. 
CI 'sid (Steaua) 1,98, L. T6- 
roK ,L.B.F. Tg. Mureș) 1,94 ;

prăjină : C. Anton (C.S.S. 
Buc.) 4,48 — record, C. Lihu 
(C.S.S. Buc.) 4,30 m, Ad. Dinu 
(C.S.M. Sibiu) 4,30 ; greutate : 
M. Iordan (S.S.A.) 15,37, N. 
Pană (S.S.A.) 13,85. t. Mă- 
glaș (Dinamo) 12,22 ; JU
NIOARE : 60 m : El. Monora- 
nu (C.A. Roman) 7,8, M. Ne- 
delcu (Șc. Sp. Cluj) 7,9, L. 
Dumitrescu (S.S.A.) 7,9, Ad.

Surdu (Lie. 2 Iași) 7,9, S. Cu- 
bleșah (Lie. N. Bălcescu Cluj) 
7,9,’ Ol. Andruță (L.E.A. C- 
lung) 7,9. A. Sovari (C.S. Ora
dea) 7,9 : 60 mg: M. Nedel- 
cu (Șc. Sp. Cluj) 9,1, A. Hoi- 
nărescu (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 9,1, El. Crăciun (S.S.A.)
9.1, L. Jinga (Sc. Sp. Ploiești)
9.2, El. Eftimie (Lie. 2 Bra
șov) 9,2 : lungime : L. Jinga 
(Șc. Sp. Ploiești) 5,88, D. Mă- 
tușescu (Șc. Sp. Brașov) 5,56, 
D. CătineânU (Metalul Buc.) 
5,51, 
șov) 
rui 
(Șc.

Directa de stingă a ltd Stan (C.S.Ș) este recepționată in plin 
de Frumosu (Steaua)

Foto : V. BAGEAC Meciul Moț —Găinaru

ȘCOLILOR SPORTIVE LA GRECO-ROMANE Șl LIBERE

„CUPA 16 FEBRUARIE" ÎN VITRINA CLUBULUI VOINȚA
Tradiționala competiție pu- 

gilistică, dotată cu „Cupa 
16 Februarie", s-a disputat

n-a mai avut loc

După trei zile 
ieri s-a încheiat _ ........ ...... 
petiție de lupte a juniorilor: 
Pnaleld campionatelor școli
lor sportive din sistemul de 
învățământ profesional și teh
nic. Pe cele două patrulatere 
de concurs din sala Giulești 
au:evoluat peste 100 de tineri 
concurenți din București, 
Hrașov, Constanța, Arad, Ti
mișoara, Craiova. Odorheiul 
Secuiesc, Iași și Sibiu. Com
petiția. organizată ireproșabil 
de către Școala sportivă E- 
n.ergia București (director 
prof. St. Nobilescti), a reunit 
pentru prima oară luptători 
de la ambele stiluri (ediția 
de anul trecut s-a organizat 
numai la libere).

Concursurile, atît la greco- 
romane cît și la libere, au 
fost dominate de către repre
zentanții școlilor sportive din 
București (la ambele stiluri), 
Brașov (la libere) și Constan
ța (Ia greco-romane). Antre
norii de la aceste școli —

de întreceri, 
o mare com-

(libere),
(greco-

prof. D. Trandafir 
prof. V. Ștefănescu 
romane) de la Energia B”'U- 
rești, V. Utilarea de la Bra
șovia și C. Ofițerescu de la 
Constanța — ău demonstrat 
cu acest prilej că muncesc 
cu pasiune pentru ridicarea 
noii generații de luptători.

Dintre competitori, o im
presie deosebită au lăsat M. 
Neagu. C. Salop (Constanța), 
S. Crîngașu, C. Voicu (Bucu
rești), T. Juncu (Brașov) — la 
greco-romane, L. Simo (Odor- 
hei), Gh. Dobronel, K. Orendi 
(Brașov), Ov. Cobzarii, M. Stra- 
tu (București) — la libere 
care au demonstrat că posedă 
un bagaj apreciabil de cunoș
tințe tehnice, ei executînd 
cu destulă acuratețe unele 
procedee.

Iată cîștigătorii competiției
— greco-romane: cat. 48 kg.
— A. Neagu (Constanța), 52 
kg — M. Neagu (Constanța), 
56 kg — N. Mareș (Bucu
rești), 60 kg — C. Salop (Con-

stanța), 65 kg — I. Gheorghe 
(București), 70 kg — S. Crîn
gașu (București), 75 kg — C. 
Florica (Constanța), 81 kg — 
AI. Gogea (București), 87 kg. 
— C. Voicu (București), -f-87 
kg — T. Juncu (Brașov). Li
bere (în ordinea categorii
lor) : I. Breazu (Brașov), P. 
Satmari (Odorhei), L. Sifno 
(Odorhei), Gh. Dobronel (Bra-- 
șov), K. Orendi (Brașov), Ov. 
Cobzaru (București), M. Stra- 
tu (București), I. Corunta 
(Brașov), U. Hofmann (Bucu
rești), N. Ghibuș (București). 
Pe echipe (clasamentul neofi
cial) — greco-romane: 1. 
Școala sportivă Energia 
București 20 p. 2. Școala spor
tivă Constanța 18 p. 3. Școa
la sportivă Brașovia 13 p ;
Ia libere : 1. Energia Bucu
rești 21 p, 2. Brașovia 20 p, 
3. Școala sportivă Odorheiul 
Secuiesc 9 p.

El. Eftimie (Lie. 2 Bra- 
5,46, D. Popescu (Viito- 
Buc.) 5,45, L. Ghițescu 
Sp. Ploiești) 5,44 ; înălți

me : R. Vulescu (Lie. 35 Buc.) 
1.69 — record, G. Păcuraru 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) 1,64, 
M. Giurgiu (Șc. Sp. Oradea) 
1,55, D. Vascu (C.S.S. Buc.) 
1,50 ; greutate : M. Constantin 
(S.S.A.) 12,76, E. Zorgo (Șc. 
Sp. Cluj) 
(Lie. B.F.
Ionescu
10,56, St. 
Brăila) 10,53.

CLASAMENTUL
RAL. PE MEDALII i 1. Școa
la Sportivă Atletism Bucu
rești 34-1+2,' 2. Școala Spor
tivă Cluj l-j-2+0, 3. Clubul
Sportiv Șdolar 1+14-2, 4—5. 
Petrolul Ploiești și Școala 
Sportivă Brașov 1 + 1+0, 6—7. 
Dihamo și Școala Sportivă 
Ploiești 1+04-1 etc. pînă la 
locul 20, din totalul de 66 
secții participante.

11,16. S. Herrnan
Tg. M.)

(Rovine
Grigore

10,82, M. 
Craiova) 

(Șc. Sp.

GENE-

OȚELUL GALAȚI - 
FARUL CONSTANȚA 19 5

GALAȚI (prin telefon). — 
2 000 de spectatori au fost 
prezenți în sala I.C.O.R. din 
localitate, unde s-a disputat 
meciul dintre echipele Oțe
lul și Farul Constanța. Lo
calnicii. pregătiți de maestrul 
Petre Mihai, au cîștigat pe 
merit, cu 19-5. REZULTATE ! 
A. Iorgovan (G) b.p. FI. Bu
ză, Șt. Cocioc (G) b.p. A. Me- 
met. S. Ioh (G) b.p. FI. Sa- 
su, N. Bogdan (G) b.ab. 3 
N. Ștefan, AI. Dumbravă (G) 
b.k.o.2. O. Badea, P. Iuga (G) 
b.p. Gh. Șoșoiu, M. Dumi- 
trașcu (C) b.ab. 1 S. Cos- 
tandache. O. Amăzăroaie (G) 
b.p. P. Manole, N. Deicu (G) 
egal cu A. Simionescu, V. 
Buti (G) b.ab.2 V. Filip, C. 
Cojocaru (G) b.ab.l A. Stoia- 
novici. P. Pîrvu (C) b.p. 
V. Bucur.

V. ȘTEFĂNESCU-coresp.
• La Oțelul Roșu a avut 

loc întîlnirea amicală dintre 
echipele Metalul și Construc
torul Hunedoara. Gazdele au 
cîștigat cu 13-7.

sîmbătă și duminică în sala 
clubului feroviar, lată cîteva • 
rezultate tehnice. Juniori: 
Gh. Bădilă (Metalul) b.p. M. 
Mogoș (Gr. Roșie), T. Popescu 
(Viitorul) b.p. M. Imre 
(C.S.Ș.), N. Gruia (Olimpia) 
b.ab. 2 D. Șerban (Rapid). Al. 
Stăncescu (Voința) b.p. I. 
Preda (Rapid), M. Costache 
(Semănătoarea) b.p. V. Ho- 
rodnic (C.P.M.B.). Seniori: Șt. 
Băiatu (C.P.M.B.) b.ab. 2 Z. 
Stanciu (Olimpia), Gh. Ene 
(Poșta) b.k.o. 2 V. Velian (Ra
pid), N. Stancu (Gr. Roșie) 

Gh. Badea (Rapid).
Februarie” a fost

b.ab. 2 
„Cupa 16 
■iști gata de sportivii clubului 
Voința.

ORADEA, 31 (prin telefon).
— Meciul dintre I. Moț (bb- 
xer clasat pe locul 8 în 1910) 
și orădeanul D. Găinaru, care 
urma să se dispute ieri la 
Oradea, n-a mai avut loc, 
întrucît localnicii n-au reușit 
să perfecteze gala cu echipa 
Motorul Arad. în schimb, 
Crișul a primit vizita forma
ției U.M. Timișoara. Orăderiii 
au obținut o victorie ușoară, 
singura decizie care compor
tă discuții dîndu-se în parti
da dintre Gh. Totoreanu (Cri
șul) și V- Așteleahu, în care 
pugilistul orădean a fost fa
vorizat de arbitri. Alte rezul
tate : I. Călășel (C) b.p. FI. 
Cojocaru ; I. Forian (C) b.p. 
N. Iovănescu; L. Pană (C) 
b. ab. 2 I. Kelemen ; N. Duca 
(C) b.p. C. Jifcovici; D. Găi
naru (C) b-ab. 2 C. Bălănescu.

Ilie GHIȘA — coresp.
S. FLORIN și P. AUREL

corespondenți

(Ormart din pag. I)

T. RABȘAN

în

INTIM
EIA

cadrul Universității populare București

Cil MAEȘTRII
MANOEIU SI

EMERITI Al SPORI»
GHEORGHE GRUIA

du-se efectiv să mențină Un 
avans aproape infim : 8—6 
(min. 21), 9—7 (min. 26). Ba 
mai mult, în repriza secundă, 
Știința a ajuns să și conducă: 
13—12 (min. 36)! Din acest 
moment, însă, am asistat la 
un reviriment spectaculos al 
gălățenilor, care, după 12 mi
nute, conduceau cu 17—13- 
Au înscris I Menan (6), Hor- 
nea (5), Condrea (3), Pădure 
(3), Văduva (3), Muraru pen
tru Politehnica, Niess (9), Es- 
terschidt (5), Lambrech (2), 
R. Schmidt, Riegelmeier pen
tru Știința. Au condus P. loan 
(București) și I. Mihăilescu 
(Craiova).

mult gustatele momente de 
tensiune- Steaua a beneficiat 
în min. 1 de un contraatac 
clar, irosit de Gațu, apoi și-a 
permis chiar luxul de a rata 
o aruncare de la 7 m (Bir- 
tolom, min. 4). Dinamoviștii, 
mai sobri și mai lucizi în 
acțiuni, au fructificat în 
schimb toate ocaziile favora
bile, ajungînd mai rapid de
cît se credea să conducă cu 
un avans substanțial i 5—1 
(min. 13). Cum a fost posi
bil ? In primul rînd, datorită 
formei de-a dreptul excepțio
nale a portarului Penu, el 
paralizînd prin siguranța și 
plasamentul său aproape tot 
tirul și chiar intențiile ofen
sive ale celor de la Steaua 
care, trebuie spus, nu bene
ficiau în acel moment nici de 
aportul lui Gruia, aflat pe 
banca rezervelor. Din min. 
16, însă, echipa campioană —. 
printr-un sistem F * 
ceva mai retras și 
și-a revenit după „i 
ceva mai tîrziu (min. 
Gruia, intrat în teren, 
făcut simțită prezența prin
tr-un gol spectaculos. De aci 
înainte am asistat la senza
ționala revenire a handba- 
liștilor de la Steaua, care au 
realizat egalarea, în tempo 
accelerat: 7—7 în min. 28. 
Meciul a fost, deci, luat de la 
început și — pe acest fond 
de echilibru — a devenit mai 
dur, apărările (în special cea 
dinamovistă) fiind extrem de 
agresive. In repriza secundă, 
dinamoviștii, deși handicapați 
de multe eliminări, au reușit 
să mențină un avans care os
cila în jurul a două goluri 
(9—7 în min. 32, 10—8 în
min. 46, 12—10 în min. 52). 
O singură dată ei au fost 
foarte aproape de a realiza o 
detașare hotărîtoare (scor : 
10—7 în min- 43), cînd Gruia 
a ratat o aruncare de la 7 
m. Apoi, tot Gruia a fost eli
minat pe 2 min. și, cînd se 
aștepta ca Dinamo să se „du- 
că“ la 4 goluri, Marinescu a 
interceptat un balon, a plecat 
glonț pe contraatac și zestrea 
dinamoviștilor a revenit la 2 
goluri. Gruia a egalat cu 4 
min. înainte de final : 12—12. 
De aici urmează momente 
de tensiune, un joc nervos, 
precipitat și balanța victoriei 
nu înclină în nici o parte. 
Situația aruncărilor de la 7 
m: Steaua — 7 (ratate 4!), 
Dinamo 3 (ratată una). Au 
marcat: Gruia (6), Stokl (3), 
Gațu, ~ 
pentru 
(2), D. 
pentru
V. Pelenghian (București) și ’ 
V. Cojocaru (Craiova).

Nicu Alexe și Călin Anto
nescu, ziarist,

Sînt invitați să participe 
profesori, antrenori, activiști 
Sportivi și iubitori ai 
tului.

Da- areAstă-seară, 
lies, la 
loc o întîlnire cu maeștrii 
emeriti ai sportului Lia Ma- 
noliu și Gheorghe Gruia. Cei 
doi sportivi fruntași ■ vor fi 
prezentați de către conf. dr.

în sala 
ora 18,30, 

cu

spor-

POLITEHNICA TIMIȘOARA —
VOINȚA BUCUREȘTI 14—13

(8-7)

Definirea rolului educației fizice și sportului
(Urmare din pag. 1)

de educație fizică ; că rețeaua 
cluburilor universitare cu
prinde 11 cluburi de catego
ria I și 28 cluburi de 
tegoria a II-a. Ar mai fi 
pildă de adăugat că din 
16 componenți ai lotului 
prezentativ de handbal 
tării, campioni mondiali 
1970, 10 
unitățile 
.sportiv, 
circa 70 
sportivă

ca
de 
cei 
re
al 
în

de 
campioni 

jucători provin din 
școlare cu profil 

In ultimă instanță, 
la sută din rețeaua 

....____  a țării în diverse
competiții de seniori este” a- 
limentată de juniori și tineri 
pregătiți, de asemenea, în 
unitățile cu profil sportiv 
ale învățămîntului.

Dar. ședința Colegiului Mi
nisterului Invățămîntului nu 
s-a preocupat în principal de 
modul cum să rezulte cam
pioni dintre școlari, liceeni 
.și studenți. așa cum și-ar pu
tea închipui cineva dacă ia 
în considerație realizările 
sportului școlăresc și studen
țesc pînă în prezent. Dim
potrivă APORTUL EDUCA
ȚIEI FIZICE ȘI SPORTU
LUI PENTRU DEZVOLTA
REA ARMONIOASĂ A CO
PIILOR Șl TINERETULUI 
A STAT LA BAZĂ DEZBA
TERILOR, ACȚIUNE AM
PLA MULTIPLA, ÎN CARE 
nu numai părinții dar 
SI STATUL NOSTRU SÎNT 
PROFUND INTERESAȚI.

că o 
nu este 
cum la 
declara 
expuse 

însă.

S-ar putea spune 
asemenea preocupare 
o descoperire, după 
fel mulți s-ar putea 
mulțumiți cu cifrele

Dacă ținem, 
contextul ultimi-

mai sus. 
seama de 
lor ani în care timpul liber 
al copiilor pentru joacă și 
destindere s-a îngustat foar
te mult și au apărut feno
mene îngrijorătoare <le se
dentarism, <le oboseală inte
lectuală Ia vîrstă fragedă si 
de deficiente fizice NECE
SITATEA LAR<HWî Șl A* 
PROFUNDĂRII MiȘf ARII

A EDUCAȚIEI FIZICE FĂ
CUTE ÎN MOD ORGANIZAT 
SE IMPUNE ÎN ȘCOLILE 
DE TOATE gradele CA 
MIJLOCUL CEL 
CIENT PENTRU 
TAREA ACESTEI 
DEVENITA ÎN 
TIMP DE-A
ALARMANTĂ.
decît atît, devine un 
IMPERATIV ........ ........
FIECĂREI FAMILII, ÎN UL
TIMA INSTANȚĂ LA 
SCARĂ NAȚIONALĂ.

Din studiile și cercetările 
efectuate în ultimii ani de 
specialiști și medici rezultă 
că în timp ce talia și greu
tatea copiilor de astăzi au 
crescut simțitor în compara
ție cu acum 40 de ani (161 
cm față de 166 cm și 51 kg 
față de 56 kg pentru un 
băiat de 15 ani), indicii de 
dezvoltare a calităților fizice 
(viteză în mișcări forță și 
suplețe musculară, mobilitate 
articulară 
efort) sînt rămași 
față de creșterea în 
și greutate, sau 
porționali.

Timpul liber 
este ocupat de 
în cele mai multe cazuri cu 
activități care îi solicită sta
tic (chiar televizorul), iar 
încărcarea, uneori nerațio
nală cu un volum mare și 
divers de cunoștințe care 
depășesc vîrsta și supraso
licită. nu au deloc darul să 
reducă disproporția dintre 
factorii arătați mai șus. RO
LUL COMPENSATOR ÎN 
ACEASTĂ SITUAȚIE RE
VINE EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI

Iată ceea ce recomandă 
astăzi forurile noastre cele 
mai înalte, iată ce au ajuns 
să înțeleagă cei mai mulți 
dînlre directorii și profesorii 
do școli. IAT* CE RĂMÎNE 
SĂ ÎNȚELEAGĂ TOȚI PĂ
RINȚII, d in* re cate multi 
mai confundă e-’nenfia fizică 
cti fo’halui pe stradă.

Desigur, din cauza acestor

MAI EFI- 
1NDREP- 
SITUATII 
ULTIMUI 
dreptul 

MAI MULT

LA SCARA

și rezistență la 
in urmă 
înălțime 
fel pro-de

al 
ani

copiilor 
de zite

defensiv, 
grupat, 

,șoc“, iar 
18) 

și-a

din

mentalități greșite unii pă
rinți produc scutiri medicale 
pentru copiii lor și atunci 
cînd nu este cazul. Numărul 
acestor scutiri este îngrijo
rător de mare, de multe ori 
chiar medicii le facilitează în 
loc să recomande gimnastica 
adecvată pentru deficiențele 
reale.

O parte importantă
timpul afectat dezbaterilor a 
fost dedicat conținutului orei 
de educație fizică și s-a con
statat pe lîngă cerința cre
șterii numărului de ore la 
grădinițele și clasele ele
mentare I—IV, și necesitatea 
caracterului atractiv, recrea
tiv al orei de educație fi
zică, îmbinarea exercițiilor 
fizice, chiar pe grupe dife
rențiate, în raport 
bilitățile elevitor. 
turi diverse.

Dar deficiența 
care se manifestă 
și universitate este

cu posi- 
cu spor-

principală 
în școală 

. .......... . „ ___ GRADUL 
NESATISFĂCĂTOR DE CU
PRINDERE A ELEVILOR ȘI 
STUDENȚILOR ÎN ACTIVI
TATEA SPORTIVA DE 
MASA. Numai 30 la sută din 
numărul elevilor și 50 la 
sută din acela al studenților 
se include într-o activitate 
cu caracter aproape perma
nent. Colegiul Ministerului 
Invățămîntului a luat măsuri 
cu caracter eficient 
angrenarea elevilor 
denților 
sportivă 
permanent.

Planul de măsuri privind 
îmbunătățirea activității de 
educație fizică și sport din 
învățămîntul de toate gra
dele. îmbunătățit față de for
ma inițială cu unele noi su-“ 
gestii, va reflecta ideile prin
cipale rezultate din această, 
ședință.

Este acum clar că EDUCA
ȚIA FIZ’.C ’ SI SPORTUL 
SE INTEGREI' A OR
GANIC IN VIATA SCOLII. 
( A SALA DE GIMNASTI 
CĂ DEVINE UN SPAȚIU 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI ACES-

pentru 
și stu- 

într-o activitate 
utilă, cu caracter

TA ENTE CIȘTIGUL CEL 
MAI IMPORTANT.

Ca urmare, orele afectate 
pregătirii educației fizice se 
vor înmulți la grădinițe și 
clasele I—IV, iar acestea 
vor avea un profil atractiv, 
piăcut, recreator, antrenant, 
pentru a fi accesibile, gusta
te de copii, așteptate cu in
teres de aceștia. Se va ur
mări captarea și cuprinderea 
tuturor copiilor Ia ora de 
gimnastică. Vor fi revizuite 
instrucțiunile privind acor
darea de scutiri medicale în 
scopul stabilirii normelor 
după care unitățile sanitare 
să se orienteze în acordarea 
recomandătilor asugră mo
dului de practicare a exerci
țiilor fizice de către elevii și 
studenții cu deficiențe și a- 
fecțiuni.

De o mare importanță în 
îndeplinirea măsurilor luate 
va fi creșterea bazei mate
riale a activității de educa
ție fizică în sportul școlar si 
universitar.

La prima trecere în re
vistă, fără o raportare la 
numărui elevilor și studen
ților, această bază materială 
ar putea fi socotită aprecia
bilă : 657 săli de educăție 
fizică în învățămîntul de cul
tură generală, 91 de săli în 
învățămîntul liceal și 51 în 
învățămîntul superior. Școli
le și instituțiile de învăță
mînt superior dispun de 
10 000 baze sportive simple 
(diverse terenuri). In cursul 
cincinalului încheiat s-au 
construit 58 săli de educație 
fizică.

La un studiu amănunțit 
constatăm însă o lipsă acută 
de săli de gimnastică, o aco
perire minimală pentru 7 700 
școli generale cu clase I—X, 
pentru care există în prezent 
numai 225 săli. Aproape si
gur că asemenea cifre răma
se mult în urmă față de ce
rințele pregătirii în vederea 
obținerii de recorduri ex
plica îb cea mai mare mă
sură și diferența dintre re-

cordurile românești și 
europene și mondiale la 
rite sporturi, așa cum 
zultă din tabelul publicat 
ieri de ziarul nostru.

Măsurile luate pentru îm
bunătățirea bazei mațeriaie 
sînt încurajatoare, 
cincinal (1971—1975) 
de construcția a circa 
săli de gimnastică, dar 
afară de aceste prevederi 
hotărît ca din bugetul 
circa 100 milioane lei 
anul 1971 să se poată acor
da mai mult bazelor sporti
ve și unor • săli, să se re
facă unele proiecte de școli 
în care să se cuprindă și 
sala de gimnastică, să se re
curgă la soluții economice, cu 
sprijinul tuturor organizați
ilor și instituțiilor municipa
le și județene interesate pen
tru mărirea bazei materiale.

Performanța sportivă are o 
mare valoare în acest con
text, pentru că ea poate ge
nera numai de pe urma 
uriașului flux de talente pe 
cafe-1 pune în mișcare masa 
de milioane de elevi și stu- 
denți. De aceea s-a avut în 
vedere înființarea unor noi 
licee centrale experimentale 
eu profil pe o ramură 
sport, în genul liceului 
profil de gimnastică din 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Pînă la sfîrșitul noului Cin
cinal vor lua ființă în fie
care județ licee cu profil sau 
secții de educație fizică

★
multitudine de măsuri 

din 
progra-

cele 
dife- 

re-

Planul 
preve- 

200 
în 

s-a 
de 

din

de 
cu 
O-

O 
organizatorice rezultate 
dezbatere privind 
mele, cadrele, baza materia
lă, activitatea de masă și de 
performanță au fost luate 
în considerare alcătuind 
UN VAST PROGRAM CARE 
VINE IN SPRIJINUL MIȘ
CĂRII SPORTIVE ROMÂ
NEȘTI, pentru reprezentarea 
ei internațională tot mai pre
tențioasă, mai dificilă în ' 

•marile confruntări olimpice, 
mondiale și europene, cu o 
concurență acerbă.

Popescu, Marinescu 
Steaua, Lieu (6), Nica 

Marin (2), Bota și Pop 
Dinamo. Au condus i

POLITEHNICA GALATI — 
ȘTIINTA LOVRIN 21—18 

(10-9)

Știința 
prin vi- 
realizînd

Și în acest meci, 
Lovrin și-a surprins, 
talitate, adversarii, 
în ansamblu o partidă bună. 
Din acest motiv, timp de mai 
bine de o repriză, Politehnica, 
cu o așezare defensivă avan
sată dar de loc omogenă, 
nu s-a putut detașa, chinuin-

Meci de mare luptă, în 
care bucureștenii, angajați 
serios în lupta pentru evitarea 
retrogradării, au făcut mari 
eforturi pentru a ține în șah 
valoroasa echipă timișoreană. 
După ce au fost conduși, ei 
au reușit să egaleze cu 6 mi
nute înainte de sfîrșit (13— 
13), însă „Poli" a obținut în 
cele din urmă victoria, dar 
mai greu decît era de aștep
tat. Au înscris i Fendier (3), 
Oprescu (3), Teacoiu (2). Co- 
mănescu (2), Ivan (2), Cîrlan 
și Guneș pentru Politehnica, 
Mureșan (6), Lăpușan (2), An- 
ghel (2), Fabian, Balaurea și 
Martini pentru Voința. Au 
arbitrat: Gh. Lungu și A. 
Albu (Brașov).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
SPORT CLUB BACAU 12—10 

(8-4)

O partidă de slab nivel 
tehnic, cu goluri puține, ca 
urmare a agresivității ambe
lor apărări. Studenții, deși 
n-au beneficiat de aportul 
portarului titular, Orban, au 
cîștigat, dar cu multe emo
ții, deoarece băcăuanii au 
.„renăscut" surprinzător în 
ultimele minute. Marcatori s 
Cosma (4), Kicsid (3), Stef 
(3), Paraschiv (2) pentru Uni
versitatea, Laub (5), Avrames- 
cu (2), Gerhard (2) și 
son pentru Sport Club, 
condus : C. Căpățînă 
Ene (Buzău).

Sam- 
Au 

și C.

UNIVERSITATEA CLUJ —
DINAMO BRASOV 23—15 

(10-7)

Victorie facilă. Au marcat: 
Schobel (4), Schmidt (3), 
Panțîru (3), Rotaru (3), Pe
trin (3), Popa (3), Stuparu 
(2), Capră și portarul Ian- 
cu pentru „U“ Cluj, Lechner 
(5), Messmer (5), Schmidt 
(2), Kroner (2) șl Hotnov pen
tru Dinamo. Au 
Curelea și D. 
(București).

CLASAMENT:
30 p, 2. Dinamo București 
28 p, 3. Universitatea Bucu
rești 27 p, 4. Politehnica Ti
mișoara 18 p. 5. „U“ Cluj 16

condus: T. 
Racoveanu

il. Steaua

p. 6. S. C. Bacău 16 P. 7.
Politehnica Galați 14 P> 8.
Voința București 13 P- 9.
Dinamo Brașov 13 P. 10.
Știința Lovrin 5 p.
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„UN PRONOSTIC ? N-AȘ PUTEA SĂ-L AMiN
PlNĂ DUPĂ JOCUL CU C.F.R. CLUJ?"

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
Timpul primăvăratic a favorizat int Uni rile

Ieri, telefoanele redacției au sunat prelung ; corespondenții 
noștri n-au întirziat să. ne transmită ultimele noutăți fotbalis
tice din întreaga țară, pregătiri „în familie", plecări în turnee, 
meciuri amicale.

Din păcate, spațiul tipografic nu ne-a permis să le relatăm 
decit pe cele mai importante, dînd eeea ce se cuvine... Ceza
rului, echipelor de divizie A și

C.F.R. TIMIȘOARA —
■ TRACTORUL BRASOV 

3-1 (1-1)

Feroviarii timișoreni și-au 
contihuat pregătirile efectuate 
la munte, evoluînd la Brașov,

Portarul Lalciu (FI. roșie) reține un balon dificil. Fază 
roșie București

din jocul amical Progresul — Flacăra
Foto : B. VASIDE

!n compania divizionarei C 
Tractorul. Peste 2 000 de 
spectatori au urmărit un joc 
frumos, disputat în viteză, cu 
multe faze spectaculoase. Mai 
hotărîți în fazele decisive, fe
roviarii au învins cu 3—1, 
prin golurile marcate de Pe- 
riatu (min. 1), Floareș (min. 
55) și.Bojin (min. 88). Pen
tru brașoveni a înscris Vătav

FOTBALIȘTII GIULESTENI FAC AZI 
PRIMELE ANTRENAMENTE TA SAR PAULO

(Urmare din pag. 1)

soare, la ora 9 dimineața) 
apoi noutatea, toate acestei 
concurau la surescitarea 
noastră.

Seara am fost la fotbal, cu 
toată echipa. Pe stadionul 
Pacaembu, de 70 000 de lo
curi, pe care va juca și 
Rapid. Am văzut jocul 
F.C. Corinthians din Sao 
Paulo cu Flamengo din Rio de 
•Janeiro. Joo excelent cu 
Rivelino pe teren. Scorul 
0-0. Surpriză, în tribune, 
Joao Saldanha, fostul selec
ționer al Brazilei. Află că 
sîntem în tribune. Vine ia 
wi și-l îmbrățișează pe 
Răducanu: „Ești un mare 
portar, Tamango", îi 
spune .Saldanha lui Rădu- 
canu. Noi zîmbim cînd auzim 
pe Saldanha spunîndu-i lui 
(Răducanu „Tamango". Spec
tatorii se adună în jurul 
nostru. Saldanha, ca de obi
cei. este foarte volubil. A- 
preciază faptul că două echi
pe românești, cuprinzînd ma
joritatea titularilor echipei 
naționale, se află din nou în 
(turneu în Brazilia. „Sinteți

/

Gara de Nord. Aștept un 
tren. Deodată îl zăresc pe 
Oprea, stingher printre atîția 
călători. îi caut și pe cei
lalți. Dar nici Tufan, nici 
Kallo, nici Badea și nici mă
car Cosmoc. Doar el, care mă 
vede și se explică imediat:

— Băieții sînt acasă — zice 
Oprea, înțelegîndu-ifii nedit 
merirea. Pregătiri , tari, nu 
glumă-

— Și dumneata ?
— Eu merg la Cluj.
— La Cluj ?
Misterul capătă dimensiuni, 

îmi permit chiar cîteva spe-

B :

(min. 17), dintr-o lovitură li
beră de la 20 m.

Antrenorul Macri a folosit 
următorii jucători : Gaboraș 
— Hangan (Pîrvu min. 46). 
Mehedinți, Răcelescu (Bodro- 
jan min. 46), Bocșa, Secelea- 
nu, Chimiuc, Floareș, Nesto- 

rovici (Regep min. 46), Bojin, 
Periatu (Panici min. 46).

C. GRUIA, coresp.

RAPID (tineret) — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—2 

(1-1)
Ieri dimineață, în „potcoa

va" Giuleștiului, cadeții Ra
pidului au întîlnit îhtr-un 

foarte perseverenți", ni se 
adresează simpaticul Saldan
ha, într-o franceză exce
lentă. înlocuirea cu Zagalo 
nu i-a știrbit lui Saldanha 
nimic din prestigiu și repu
tație.

Azi, duminică, este la fel 
de cald. Antrenorul Bărbu- 
lescu a programat două an
trenamente. Until dimineața, 
celălalt seara pentru acomo
dare cu lumina și călduri 
căci partida cit F.C. Portu- 
guesa se va juca miercuri 3 
februarie in nocturnă la ora 
21 locală, ora 2 noaptea la 
București pe stadionul Pa
caembu. între aceste două 
antrenamente vom asista azi 
și la meciul F.C. Sao Paulo 
— T.S.K.A. Cerveno Zname 
din R.P. Bulgaria.

Despre Dinamo București 
am aflat că se află la apro
ximativ 1 000 km de noi. la 
Florianopolis, capitala statu
lui brazilian Santa Catarina 
unde urmează să joace în 
seara aceasta. Veștile aflate 
la București despre buna 
comportare a echipei Dinamo 
și a lui Dumitrlche se con
firmă din presa de aici.

Vești noi, pe curfnd.

Cinci minute cu Vasile Oprea

„CEL MAI BUN MECI L-AM FĂCUT
ÎMPOTRIVA LUI... „U“ CLUJ“

culații în gînd, găsesc și un 
titlu : „Reîntoarcerea fiului 
cu șut“. Tunarul litoralului 
intuiește aproape totul, dar 
tace cîteva clipe. Zîmbește 
șăgalnic, după care precizea
ză :

— Merg la Cluj pentru 
că mă căsătoresc. Am între
rupt antrenamentele pentru 
cîteva zile. Farul, însă, lu
crează tare. Toți știu că 
primăvara noastră începe o 
dată cu iarna, cu alergările 
acelea lungi, dar sănătoase-

— Să înțeleg că Farul și-a 
propus să urce cu mult din
colo de poziția a 7-a, unde 
a iernat ?

— Farul va veni sus ! 
Unde, nu pot preciza. Pro
nosticurile sînt dificile mai 
ales pentru un jucător. Dacă 
nu pierdeam un punct la 
București cu Rapid, astăzi 
eram pe locul 3. Așa însă...

— Cu o cavalerie în care 
răspund la apel Tufan. 
Kallo, Caraman și Oprea, 
litoralul poate cunoaște cel 
puțin soarele ultimei trepte 
a podiumului. Am auzit nu 
o dată această părere.

— tJn meci nu-l cîștigă 
atacul sau apărarea, ci echi
pa. Știu, există și excepții, 
însă să nu generalizăm. 

meci de pregătire Sportul stu
dențesc. Apariția în formație 
a lui Dan. Angelescu și Straț 
a dat un plus de atractivi- 
tate partidei, jucătorii ambe
lor formații aducîndu-și în e- 
gală măsură aportul la reu
șita ej spectaculară. Scor 
de egalitate, 2—2 (1—1) — au
torii golurilor: Adam (min. 
20 și 55). pentru Rapid și 
Bujor (min.- 38 șj 66) — cu 
care a luat sfîrșit întîlnirea 
este echitabil.

RAPID : Crăciun — Rotatu, 
Badea, Cioca. Cineă. Dan. Do- 

bre (Petre). Apostol (Ioniță), 
Straț, Angelescu Adam.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Stan — Jurcă (Gall), D, Ni- 
colae, Sîrbu, Radulescu, Da
mian, Jamaischi (Mihalache), 
Bujor. Pană (Duțan). Kraus, 
Ciornoavă (Georgescu).

Florin SANDU

RECOLTA SALONTA -
■ JIUL PETROȘANI 0—2

(0-0)

In fața unui numeros pu
blic, pe un teren bun. cele 
două formații au prestat un 

I joc plăcut, cu faze spectacu-
■ loase, îndeosebi în repriza 

întîi. în partea a doua a în- 
tîlnirii, Jiul a jucat mult mai 
bine, înscriind două goluri 
prin Libardi (min. 58) și Pe- 
ronescu (min. 88).

■ Echipa din Petroșani a fo- 
. losif următoarea formație: 
| Marincan — Georgescu, Dodu,

Stocker. Tonca. Sandu, M. Mi
hai (Caramalis), Peronescu, 
Libardi, Stoenescu, Naidin.

Gh. COTRAU, coresp.

PROGRESUL — FLACĂRA 
ROȘIE 3—0 (1—0)

Ieri dimineață, pe stadio
nul din str. dr. Staicovici, 
Progresul a întîlnit echipa 
Flacăra roșie (cat. C). După 
o repriză echilibrată, ca joc 
și scor, în cea de a doua, 
divizionarii A au desfășurat 
un joc mai aerisit, cu acțiuni 
în Viteză pe aripi, reușind să 
depășească masiva apărare 
adversă. Drept urmare, for
mația alb-albaștrllor a înscris 
de două ori. prin Alecu și 
Matei, ultimul fiind și auto
rul primului gol, realizat îna
inte de pauză, din 11 m.

Aurel PĂPĂDIE

— Cît despre dumneata, 
Oprea, cum te apreciezi după 
un sezon la mare ?

— Am pornit mai greu. 
Acomodarea cu noii co
echipieri, încadrarea în 
stilul de joa al echipei-.. 

Dar, cred, am prins și cîteva 
jocuri bune. Și culmea, cel 
mai bun meci l-am făcut 
împotriva lui.-. „U“ Cluj. 
Așa se întîmplă !

—■ Ataci cumva titlul de 
golgeter ?

— Chiar dacă eu, să zicem, 
n-aș vrea, cele șase goluri 
înscrise mă obligă. Dar eu 
vreau, acesta-i adevărul. Nu 
știu dacă voi reuși, insă visez 
să înscriu cît mai des. Apropo 
de goluri. Să știți că atunci, 
cu Petrolul, Tufan a marcat 
și nu eu, cum a apărut în 
unele cronici. Am recunoscut 
de la bun început acest lucru, 
și n-am regretat. Regretul 
meu Cel mare a fost că n-am 
marcat și eu atunci.

...Sosise viitoarea cumnată 
a lui Oprea și golgeterul 
Farului trebuia lăsat în com
pania rudelor. „Casă de pia
tră, Vasile, fericire și bucu
rii în retur !“

MIRCEA M. IONESCU

amicale
POIANA CÎMPINA — 

GRANITUL BUC. 1—0 
(1-0)

Poiana Cîmpina a întîlnit 
ieri formația bucureșteană 
Granitul, de care a dispus cu 
scorul de 1—0 (autor Goran), 
după un meci în care ata- 
carițiî săi au ratat nepermis 
de mult. După această parti
dă, Poiana a plecat la Sinaia, 
pentru o perioadă de pregă
tire de 10 zile.

C. VÎRJOGME, coresp.

STIINTA BACĂU — PE
TROLUL MOINESTI 3—0 

(1-0) '

Peste 1 000 de spectators au 
asistat ieri la o partidă in
teresantă. A fost prima evo
luție a studenților în acest 
sezon la Bacău. Au marcat: 
Grosaru (2) și Diceanu.

I. IANCU, coresp.

CARPATI SINAIA — ME
TALUL PLOPENI > -4 

(2-1)
Desfășurat pe un teren no- 

roios, pe alocuri cu gheață, 
meciul a plăcut datorită nu
mărului mare de goluri în
scrise. Au marcat : Dumitres
cu (din 11 m), Negoiescu, Do- 
nea. Bălan — pentru Carpați 
și Manolache, Petre, Negoiță, 
Urlățeanu — pentru Metalul.

Victor ZBARCEA, coresp.

ÎN DECORUL SLĂNICULUI MOLDOVEI

SPORT CLUB BACĂU A PREGĂTIT OBȚINEREA
PRIMELOR PUNCTE ÎN DEPLASARE

Întîmplarea a făcut ca so
sirea noastră în stațiunea Slă- 
nic-Moldova să coincidă cu 
punerea în vînzare la 
chioșcuri a „Sportului" din 
aceeași zi. Jucătorii de la 
Sport Club Bacău — reveniți 
de puțin timp la vilă după 
antrenamentul de dimineață 
— citeau în ziar relatarea 
conferinței de presă a con
ducerii federației de fotbal și 
păreau contrariați. „Cum vine 
asta, își spuneau ei, noi ne 
scoatem sufletul aici, la pre
gătire, și federația aplică sanc
țiuni”

Deficiențele au fost remediate
Nedumerirea lor nu putea 

fi decît firească în raport cu 
marele volum de lucru și gra
dul ridicat de efort care ca
racterizează această etapă de 
pregătire a echipei bă
căuane, de altfel ca și 
a altor echipe. Dar, orice 
activitate de un asemenea gen 
are și partea ei științifică, 
strîns corelată cu controlul și 
supravegherea medicală, care 
trebuie să fie permanente și 
nu ocazionale. Or, din acest 
punct de vedere au existat 
unele deficiențe la Sport Club 
Bacău în prima parte a pe
rioadei pregătitoare, determi
nate atît de cauze obiective 
(schimbarea antrenorului prin
cipal și lipsa unui medic cu 
normă întreagă, care să înso
țească permanent echipa), cît 
și altele subiective. Ceea ce 
și explică poziția adoptată de 
federație.

Este adevărat, însă, că a- 
ceste deficiențe reale fuseseră 
între timp remediate. La ora 
vizitei noastre, antrenorul 
COSTICĂ RADULESCU (aju
tat îndeaproape de antreno
rul Petre Gavrilescu, de la 
centrul de copii și juniori al 
clubului băcăuan) dispunea de 
toată documentația necesară 
desfășurării în cele mai bune 
condiții a antrenamentelor, 
avea puse la punct tematica 
ședințelor de pregătire și da
tele rezultate din controalele 
și testele efectuate. Ceea ce a 
rămas încă în stadiul de dezi
derat este PREZENȚA CON
TINUĂ A MEDICULUI LA E- 
CIÎIPA. înțelegem dificultățile 
pe care clubul din Bacău le 
întîmpină în rezolvarea aces
tei probleme, dar soluția op
timă și definitivă nu mai 
poate întîrzia mult timp (fiind 
necesar, poate, și sprijinul co
misiei medicale a federației de 
fotbal).

C. RĂDULESCU: „încrederea 
acordată mă stimulează"

...Mărturisim că unul din 
mobilurile vizitei noastre la 
Slănic-Moldova a fost și acela 
de a purta o discuție „în di
rect" cu antrenorul Costică 
Rădulescu, omul care a pre
luat — singur — frînele echi
pei băcăuane după ce ani de-a

Zilele trecute, i-am văzut la 
lucru pe jucătorii Progresului, 
angajați într-o verificare cu 
Granitul, o formație din cate
goria onoare a orașului Bucu
rești.

în jurul terenului de zgură, din 
str. dr. Staicovici, se aflau sute 
de suporteri ai bancarilor (su
ferinzi tare pînă ce „idolii” lor 
n-or efectua evadarea), veniți 
să vadă noua față a echipei, 
abia înapoiată acasă, de la 
munte.

Cu patru jocuri „in picloa 
re“, susținute la Slănicul-Mol- 
dovei, elevii noului cuplu Pe
tre Moldoveanu — Liviu Col- 
ceriu (Gherghel — V. Popes
cu, Măndoiu, Grama, Dumbra
vă, Tănăsescu, D. Popescu. 
Sandu Ion, Dudu Georgescu, 
Sandu Mircea, Matei) se omo
genizaseră cît de cit și, acum 
— în condițiile jocului cu o 
formație de categorie infe
rioară — aplicau mai dezin- 
volți lecția tactică predată, in 
prealabil, de antrenori.

Cuvintul de ordine era PASA 
RAPIDA („faceți în așa fel 
incit să evitați întîlnirea cu 
adversarul" — le spusese 
înainte de joc antrenorul prin
cipal) și atît fundașii cît și 
mijlocașii se străduiau, pe cit 
cu putință, să trimită balonul 
fără preluare spre partenerul 
cel mai bme plasat. în dorința 
de a respecta indicația, Grama 
și Dumbravă s-au... grăbit și 
au greșit de cîteva ori la trans
miteri. dar — pe moment — 
antrenorii urmăreau nu atît co
rectitudinea pasei cît viteza 
de execuție.

Prin circulația rapidă a ba
lonului, simultan cu mișcarea 
jucătorilor în teren, cei din 
linia I (Sandu Ion — Dudu 
Georgescu — Sandu Mircea — 
Matei, cărora li s-a adăugat 
șt Viorel Popescu, urcat foarte 
des în atac) s-au putut găsi de 
nenumărate ori în posesia 
mingii. Au șutat, însă, la poar
tă numai de 14 ori (de 8 ori 
pe spațiul ei, dintre care un 
gol, înscris, în min. 27, de 
Dudu Georgescu), deoarece 
înaintașii au complicat multe 

rîndul (21 la număr, dacă so
cotim și perioadele cind e- 
chipa activa la Brașov și la 
Cluj) a slujit-o ca jucător 
(pînă in 1966) și apoi ca „se
cund" în conducerea tehnică. 
Rădulescu nu este, deci, un 
necunoscut venit peste noapte 
într-un post de reală răspun
dere, calitățile sale de bun 
practician fiind demonstrate 
îndeosebi prin succesele echi
pei de tineret-rezerve a clu
bului din Bacău, pe care a 
condus-o personal și care anul 
trecut a cîștigat campionatul 
respectiv. (De altfel, de-a lun
gul anilor, din această echipă 
s-au ridicat jucători de valoare 
ca Pană, Simionaș, Munteanu, 
Volmer și alții). Totuși, tre
buie să recunoaștem că el a 
făcut un act de curaj accep- 
tînd funfția de antrenor prin
cipal al echipei într-un mo
ment în care categoria sa de 
clasificare ța IV-a) pare a nu 
concorda cu cerințele care se 
impun tehnicienilor ce conduc 
formații de prima divizie.

Natural, am fost curioși să 
aflăm cum a privit antreno
rul Rădulescu această promo
vare și care sînt — în raport 
cu ea — intențiile sale.

„Să spun, drept, ne-a răs
puns el. nu m-am așteptat la 
o asemenea schimbare acum, 
încrederea acordată (n.a. in 
mod unanim, după cite ne-am 
dat seama, discutînd apoi cu 
diverși factori responsabili din 
Bacău) m-a stimulat însă 
foarte mult, Știu că mi-am 
asumat o mare răspundere, 
dar mă voi strădui să nu dez
amăgesc. Mă bucur că băieții 
din lot — atît cei mai vîrst- 
nlci cît și cei mai tineri — 
dovedesc deplină înțelegere Și 
se arată dispuși pentru o fruc
tuoasă colaborare.

— Cum decurg pregăti
rile ?

— Efectuăm zilnic cite două 
antrenamente, foarte tari ca 
intensitate, dimineața in aer 
liber și după-amiază in sală, 
pe care le vom continua pînă 
la plecarea în Liban. Toți ju
cătorii s-au încadrat foarte 
bine în programul stabilit și 
depun străduințe meritorii. 
Testul Cooper, pe care l-am 
folosit pentru verificarea po
tențialului dobîndit, ne-a indi
cat rezultate foarte bune șl 
bune în cazul jucătorilor Flo- 
rea (11,22 pe 3 200 metri), 
Velicu (11,28). Bătută (11,33), 
Vătafu (11,57) și Nedelcu 
(11,58).

— Care considerați că au 
fost principalele deficiențe 
ale echipei în sezonul de 
toamnă și ce obiective v-ați 
propus în noua calitate ?

— Cred că viteza de joc 
cam scăzută, acțiunea jucăto
rilor pe zone prea restrinse și 
nesiguranța apărării au con
stituit principalele carențe în 
evoluția echipei noastre. Bine
înțeles, îmi îndrept atenția în 
momentul de față spre înlătu
rarea lor. Doresc, de asemenea, 
să realizez o mai bună înțe
legere Si colaborare între ju

din acțiuni, încercînd preluări 
intr-o zonă aglomerată, cău- 
tînd poziția ideală de șut și 
complicînd, astfel, finalizarea. 
„Cinc-ți mai dă voie, în ziua 
de azi, să-ți potrivești mingea 
în fața porții adverse, unde 
culoarele sînt din cc în ce mai 
...strimte” — se adresa, la 
pauză, în cabină, antrenorul 
Petre Moldoveanu înaintașilor 
săi, vizîndu-i, în primul rînd, 
pe Sandu Mircea și Dudu 
Georgescu, atacanții centrali, 
adică, în mod normal, princi
palii realizatori.

La reluare, Progresul a apă
rut cu patru modificări în 
formație : Manta, Marin Ma
tei, Dinu Iordan și Năstase 
înlocuindu-i pe Gherghel, Gra
ma, Dumitru Popescu și San
du Mlrcea.

Este drept, în această pe
rioadă, Olimp Mateescu, an
trenorul Granitului, a efectuat 
și el o serie de schimbări (in- 
troducînd în echipă cițiva ju
niori), dar în jocul diviziona
rilor A a apărut, acum. ca 
foarte vizibilă tendința de 
SIMPLIFICARE — in sensul 
bun al cuvîntului — a acțiu
nilor ofensive, în faza de fi
nalizare. De altfel, fără a 
ignora (repetăm) replica mai 
modestă a partenerului, tre
buie spus că. în această re
priză secundă, întreg jocul 
echipei ni s-a părut mai aeri
sit. Prin introducerea lui Dinu 
Iordan (în locul lui D. Po
pescu, care mai are de dat 
jos cîteva kilograme) alături 
de Tănăsescu (foarte proaspăt 
pînă la sfîrșit și bine orientat 
în tot Ceea ce a întreprins) 
„mijlocul" Progresului a fost 
ceva mai elastic și mai prompt 
în serviciu, după cum — prin 
aportul lui Năstase (un tînăr 
element provenit din pepinieră 
proprie) — si atacul a cîștigat 
în clarviziune.

La sfîrșitul jocului, încheiat 
cu scorul de 5—0, am purtat 
următorul dialog cu antreno
rul Petre Moldoveanu :

— Satisfăcut după verifica
rea de azi ?

Pană — într-o atitudine de balerin —șutează la poartă în 
timpul unui joc de verificare Foto : N. DRAGOȘ

cătorii mai vechi din echipă Și 
cei veniți de curînd. In pri
vința construcției echipei, sînt 
în căutarea unei formule op
time. Voi apela, probabil, pen
tru postul de fundaș lateral 
la jucătorul Margasoiu, de la 
Știința Bacău, bineînțeles după 
obținerea acordului clubului 
studențesc. Intenționez să-i 
utilizez ca fundași centrali pe 
Sănăuceanu și Doboș (pentru 
acesta din urmă sperăm să 
primim dezlegarea de la Mi
nerul Baia Mare). Pentru li
nia de mijloc, Catargiu (pro
movat din propria noastră e- 
chipă de tineret-rezerve) pro
mite foarte mult. O concu
rență strinsă pe posturi există 
la înaintare. Vot prefera pe 
cei ce vor fi mai combativi 
nu numai la jocurile de acasă, 
ci și la acelea din deplasare. 
In ceea ce-i privește pe Den>- 
brovschi. jucător cu mare per
sonalitate, voi încerca să-l fo
losesc ca înaintaș central a- 
vansat la. partidele din depla
sare, unde el va putea să de
pășească orice adversar. In 
orice caz. LA ALCĂTUIREA 
FORMAȚIEI VOI DA ÎNTOT
DEAUNA INT1IETATF. CRI
TERIULUI VALORII SI FOR
MEI. ÎNAINTEA ORICĂROR 
ALTOR CONSIDERENTE.

Jucătorii au încredere in antrenor
Ni s-a părut, desigur, inte

resant să ascultăm și părerile 
unora dintre jucători, în afara 
aceleia — unanim exprimată 
— că pregătirile din această 
iarnă au fost cele mai tari 
din ultimii ani. — ■NEDELCU : „Jucătorii au în
credere în antrenor. Echipa se
va comporta mai bine în re-

— Intr-o oarecare măsură, 
da...

— Față de ceea ce urmăriți, 
evoluția elevilor dv. se înscrie 
pe o linie ascendentă ?

— Din punctul de vedere al 
pregătirii fizice }i dl ideii de 
ioc, răspunsul meu este afir
mativ.

— Se conturează „U“-le 
pentru retur după acest al 
5-lea test ?

— Cu mici excepții, viitoa
rea formulă de echipă este 
aceea folosită in prima re
priză.

— Azi n-au jucat de loc 
Beldeanu, Radu IOnescu, 
Raksi...

— Beldeanu, internat in spi
tal, ne va lipsi o oarecare 
vreme, Radu Ionescu, absent 
de la pregătiri, a jucat. In 
deschidere, la tineret, iar Rakși 
este ușor accidentat.

— Spuneați ceva de ideea de 
joc. Diferă mult de aceea uti
lizată în prima parte a cam
pionatului ?

— Doar la... mijlocul tere
nului — unde vom încerca să 
pregătim mai atent acțiunile 
ofensive — ti la jocul aripi
lor.

— Cp. veți aduce nou, de 
pildă, în jocul extremelor 7

— RAZA LOR DE ACȚIU
NE — orientată mai mult spre 
principala lor sarcină, atacul 
(nu uitați că pentru a se salva 
de la retrogradare Progresul 
va trebui, in primul rind, să 
înscrie goluri) — și PASA
DECISIVA, pe care o doresc
precisă, la om. In acest
scop, aripile mele se vor stră
dui să paseze pe jos, înăpoi,
spre înaintașii centrali sau 
spre cei din liniile din spate 
care, se Vot intercala în atac,

— Un pronostic pentru re
tur ? Se va salva Progresul ?

— N-aș putea să-l amin 
măcar pină după jocul cu 
C.F.R. Cluj 1 E în prima e- 
tapă...

— După mine, da. dar ce 
zic suporterii ? Nu-i vedeți 
cum vă așteaptă ?

G. NICOLAESCU

tur. Cu puțină șansă, vom 
sparge gheata înfrîngerilor in 
deplasare, mai ales dacă toți 
componența formației vor aler
ga cit trebuie in teren".

VĂTAFU: „Natura nu ne-a 
ajutat în această iarnă, pregă- 
tindu-Ue mai mult pe teren 
tare și pe asfalt. Acumulările 
de acum ne vor fi, insă, de 
mare folos. Trebuie să avem 
grijă ca in timpul desfășură
rii campionatului să nu pier
dem ceea ce am cîștigat in 
această perioadă de pregă
tire".

ENE DANIEL: „Echipa este 
bine pregătită. Sînt convins ci 
Va sălta mai sus in clasament 
șl că va lua puncte Și în de
plasare. In ceea ce mă pri
vește, in acest ultim sezon în 
care voi mai juca la Bacău, 
am să mă străduiesc să devin 
titular șl să fiu cît mai util 
echipei. îmi doresc, de ase
menea, să fac parte și din 
lotul blimplc".

...Așadar, optimism pe toată 
linia la echipa băcăuană, îna
intea unui retur de campionat 
care va fi o piatră de încer
care mai ales pentru inimosul 
ei antrenor, Costică RădulesCu.

Constantin FIRANESCU

BACĂUANII PLEACÂ AZI 
ÎN LIBAN

în cursul dimineții de 
astăzi, echipa Sport Club 
Bacău va pleca în Biban, 
unde va întreprinde — timp 
de două săptămîtii — un tur
neu de cîteva jocuri.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 5, ETAPA DIN 31 IANUARIE

Fond de premii : 272 195 lei.
Plata premiilor se va face ast

fel :
In Capitală, începînd de vineri 

5 februarie 1971, pînă la 17 mar
tie 1971 ;

In țară, începînd aproximativ 
de la 9 februarie 1971, pînă la 
17 martie 1971.

1971
I. Fiorentina—Roma

(pron. pauză) X
II. Fiorentina—Roma

(pron. filial) X
III. Lanerossi—Bologna

(pron. pauză) X
IV. Lanerossi—Bologna

(pron. final) X
V. Lazio—Milan

(pron. pauză) a
VI. Lazio—Milan

(pron. final) 2
VII. Sampdoria—Cagliari

(pron. pauză) X
VIII. Sampdoria—Cagliari

(pron. final) X
IX. Varese—Napoli

(pron. pauză) 1
X. Varese—Napoli

(proh. fihal) X
XI. Foggia—Torino 1

XII. internazionaie—Verona * 1
XIII. Juventus—Catania 1
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SURPRINZĂTOAREA VICTORIE
A ELVEȚIANULUI STADLER Spartachiada de iarnă a armatelor prietene

Echipajul românesc
CERVTNLA, 31 (prin tele

fon). — Ediția a 37-a a campio
natelor mondiale de bob s-a 
încheiat cu această probă 
ciuntită, redusă la doar două 
manșe, a boburilor mari de 
4 persoane. Pe o vreme ce 
oferea o bună vizibilitate, la 
rrjlnus patru grade Celsius, 
arbitrii de concurs au înre
gistrat o mare surpriză, cro- 
nometrele electrice consfin
țind victoria finală a scundu
lui și bravului elvețian Rene 
Stadler care, deși condus cu 
o sutime de secundă după 
prima coborîre, a realizat o 
fulgurantă manșă secundă, 
stabilind cel mai bun timp al 
zilei și răpind orice speran
ță ambițioaselor (și bine sus
ținutelor) echipaje italiene. 
N-a lipsit mult ca și cel de 
al doilea bob elvețian să fie 
încununat de succes, dar e- 
chipajul lui Wicki, pornit 
furtunos, s-a răsturnat în 
curba Bianca- S-au mai răs
turnat, ieșind din cursă, echi
pajele piloților Werner Del- 
le Karth (Austria II) si. Pari- 
sot. (Franța).

Echipajul românesc a ocu
pat locul 7, care nu repre
zintă fidel potențialul său 
real. Pilotul Ion Panțuru a 
preferat bobul nou, deși nu 
se acomodase cu el. în manșa 
a doua, el a comis o greșea
lă tehnică în curba Bianca, 
a apreciat eronat virajul și a 
ieșit din el în derapaj, ceea 
ce a dus la augmentarea

timpului total. După manșa 
întîi echipajul românesc era 
pe locul 6, cu șanse de a 
urca două locuri. Nu este de 
neglijat nici faptul că din 
formație a' lipsit titularul Ion 
țîangor, ușor rănit la antre
nament, al cărui aport la 
împingere ar fi fost evident 
mai mare decît al rezervei 
Papadopol.

Rezultate tehnice: 1. 
veția H (Renâ Stadler, 
Forster, Erich Scharer, 
ter Scharer) 2:19,35 (în 
ma manșă 1:09,88 și în man
șa secundă 1:09,47); 2. Italia 
I (Oscar D’Andrea, Alessan
dro Bignozzi, Antonio Bran- 
caccio, Renzo Caldara) 2:19,47 
(1:09,87 și 1:09,60); 3. R.F.G. I 
(Wolfgang Zimmerer, Stefan 
Gaisreiter, Walter Steinbau- 
er, Peter Utzschneider) 2:19,63 
(1:09,93 și 1:09,70); 4. Italian 
(Giorgio Alverâ, Romeo Mag
ni, Roberto Chiotti, Luciano 
De Paolis) 2:19,76 (1:09,88 și 
1:09,88); 5. R.F.G. II (pilot 
Herbert Pitka) 2:19,84 (1:09,71 
și 1:10,13); 6. Austria I (Her
bert Gruber) 2:21,03 (1:10,85 
și 1:10,18); 7- ROMANIA 
(Ion Panțuru, Victor Papado
pol, Dumitru Pascu, Dumitru 
FoCșeneanu) 2:21,42 (1:10,35 si 
1:11,07),

După cum, se vede din da
tele de mai sus, dezmembrarea 
unor formații a jucat un rol 
important în stabilirea ierar
hiei. Numai în echipajul lui 
Alverâ, de pildă, figurează

EI- 
Max
Pe- 
pri-

pe locul 7
două rezerve, care au luat 
locul accidentaților de sîmbă- 
tă Mario Armano și Roberto 
Zandonela. Să adăugăm că și 
în echipajul românesc Du
mitru Pascu nu a concurat 
cu forțele intacte, întrucît a- 
vea un braț bandajat, după 
căderea suferită cu Panaites- 
cu la antrenamentele bobu
rilor de 2. în general, dato
rită numărului foarte mare 
de răsturnări, specialiștii con
sideră noua pistă de la Cer- 
vinia drept „o capcană in
fernală". în aceste condiții, 
Renâ Stadler a putut aduce 
patriei sale prima victorie 
mondială la bob 4 după 14 
ani, doar pentru că a renun
țat să concureze la campio
natele europene și s-a grăbit 
să vină mai devreme la Cer- 
vinia pentru a cunoaște te
meinic pista. Ceea ce a și fă
cut, cu. brio I

Lotul românesc se întoarce 
marți în Capitală, cu trenul.

ZAKOPANE, 31 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

După 8 zile de întreceri, 
duminică, toți sportivii par
ticipanți la cea de a treia 
ediție a Spartachiadei de 
iarnă a armatelor prietene 
și-au dat întîlnire în tribu
nele ce înconjoară trambu
lina mare de la Krokiew, 
pentru a asista la ultima 
probă — săriturile — și a 
participa la festivitatea de 
închidere a competiției. O 
dată cu schiorii au luat loc 
în tribune și peste 10 000 
spectatori.

înainte de a vorbi de 
uniunea finală, vreau să
spun că sîmbătă seara tîrziu 
s-au anunțat rezultatele la 
combinata alpină: reprezen
tantul nostru Dan Cristea a 
ocupat locul 3, după polo-

de

re-
vă

TROFEUL MARTINI LA FLORETĂ

Mureșan:
PARIS, 31 (prin telefon). 

Duminică au continuat în
trecerile de floretă bărbați 
pentru trofeul Martini. In 
„32“-imi au fost prezenți și 
cei trei reprezentanți ai ță
rii noastre, Mureșan, Falb 
și Ardeleanu. Cel mai bine 
dintre ei s-a comportat Mu
reșan, care a dispus de 
Szakacs (Ung.) cu 10—9, 
după un duel de-a dreptul 
dramatic. Ceilalți floretiști 
români, 
ușit să 
pierdut 
în timp 
buit să 
în fața 
cu 10—6. De notat că 
leanu a condus inițial, pînă 
la 3, apoi a cedat inițiativa 
adversarului său.

Următorul adversar al lui 
francezul 

doi expe- 
s-a dat o 
cu învin- 
anticipat 

r___ _r_______ la jumă
tatea asaltului. în cele din 
urmă Revenu, mai subtil,

Ceilalți floretiști 
în schimb, n-au re- 
se impună: Falb a 

la Talvard cu 
ce Ardeleanu 
se recunoască 
lui S. Szabo

Mureșan a fost 
Revenu. între cei 
rimentați trăSători 
luptă foarte dîrză, 
gătorul greu de 
pînă aproximativ

locul 10

Hariton PAȘOVSCHI
antrenor

nezii AndreJ Bachleda șl 
Ryszard Cwicla, iar pe echipe 
România s-a clasat pe locul 
3. după Polonia și înaintea 
Cehoslovaciei. Este o perfor
manță meritorie, pentru care 
schiorii noștri și, în . special, 
Dan Cristea merită sincere 
felicitări.

Și ac.um, despre ultima 
probă. Săriturile s-au desfă
șurat în condiții destul de 
vitrege : vînt în rafale și un 
soare bun pentru plaje, care 
au transformat. puțina zăpadă 
care se mai 
de concurs. 
apoasă, pe 
și-au păstrat 
librul. Cu 
spectatorii 
bune au aplaudat cu căldură 
evoluțiile reușite ale „zbu
rătorilor pe schiuri", deși 
majoritatea acestora au fost 
nevoiți să se arunce în ză
pada apoasă de pe pista de 
oprire, pentru a nu se acci
denta, iar cînd se ridicau 
erau complet uzi! Dar. cei 
mai bine pregătiți au trecut 
cu succes peste aceste incori-

veniente, înregistrînd 
formanțe mai mult, 
mulțumitoare. Dintre ei, 
desprins săritorii din

TELEX
In cadrul concursului Internatio
nal de patinaj viteză, care satul 
loc la Svratke (Cehoslovacia), 
proba maseullnă de 500 m a re
venit norvegianului BJoern Tve- 
ter, cronometrat în 41,6. El a 
terminat învingător și în cursa 
de 150o m cu 2 :14.0- Concursul 
feminin a fost dominat de pati
natoare* sovietică Tatiana Ali
mova, Învingătoare în două pro
be : 500 m în 46,0 șl 1000 m în 
1:41,6.

10—4, 
a tre- 
învins 
(Ung.) 
Arde-

s-a desprins în cîștigător, 
dar mai greu, totuși, decît 
arată scorul i 10—7.

în acest fel, Mureșan a 
ocupat locul 10 în clasamen
tul general al trofeului Mar
tini (din 347 de participanți, 
cifra exactă comunicată de 
directoratul de concurs), iar 
Falb și Ardeleanu se află 
printre primii 32.

Iată și alte rezultate din 
tururile următoare i Courtil- 
lat — Noel 10—1, Revenu
— Szabo 9—10. L. Kamuti
— Pinelli 10—4, Talvard 
Courtillat 10—3, Szabo 
Kamuti 10—5.

La ora la care a fost 
efectuată convorbirea telefo- 

■ nică se-disputa-ultimul asalt 
pentru desemnarea câștigăto
rului, între francezul Talvard 
și maghiarul Szabo.

C. M. DE SĂNIUȚE
Pe pista de la Valdaora 

(Bolzano) s-au încheiat cam
pionatele mondiale feminine 
de săniuțe. Titlul a revenit 
sportivei vest-germane Elisa
beth Demleiner. Medalia de 
argint a fost cîștigată de ita
lianca Erika Lechner, urmată 
de poloneza Barbara Piecha. 
La bărbați, titlul mondial a 
revenit italianului Bruner.

PVIMElf StMlflWlSIE

La NUrnberg. în fața a Peste 
7Oo de spectatori, echipa locală 
F,C. Nilrnberg a întrecut pe cam
pioana Cehoslovaciei, Odeva Hlo- 
hoveo cu 14—9 (8—4) într-un meci 
contlhd pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. la handbal fe
minin. Gazdele au dominat în 
permanență, obținînd un succes 
facil. Au înscris : Lydia Bayer 
6 (5 din 7 metri), Gerda Reitwles- 
ner 4, Irene Herchenbach 2, 
Motîika Weber 2 de la învingă
toare, respectiv, Agnesa Mihal- 
kova 5 (4 din 7 metri). Marta 
Krizakova 2 (din 7 metri) și Bo- 
zena Klacanska 2 de la învinse, 
întrucît în prima partidă scorul 
a fo«t egal (10—10). handbalistele 
vest-germane au obținut califi
carea pentru semifinale.

★
Spartak Kiev, actuala dețină

toare a trofeului, a învins șl la 
Opole pe campioana Poloniei, 
Otment Krapkowlce, cu scorul 
de 18—11 (9—8), callficîndu-se de 
asemenea pentru faza următoare 
a competiției.

găsea la locul 
într-o pastă 

care sportivii 
cu greu echi- 
toate acestea, 

prezenți în tri-

per- 
decît 
s-au 

______ . R.D. 
Germană, trei reușind se 
claseze în primele 6 locuri. 
Manfred Wolf și-a demon
strat înalta clasă, cucerind 
victoria și realizînd, în ace
lași timp, cea mai lungă să
ritură a concursului: 109,5 m.

Reprezentanții noștri, mo
dești, nu s-au acomodat cu 
condițiile de concurs și, în 
consecință, au ocupat locuri 
în a doua parte a clasa
mentului, care are următoa
rea îpfățișare :

1. M. Wolf (R.D.G.) 228,2 p 
(sărituri de 101 și 109,5 m), 

Belousov (U.R.S.S.) 
(103,5 — 99), 3. B. 
(Cehoslovacia) 215,5 p 
99,5) 4, H. Aschen-

bach (R.D.G.) 213,5 
Pavlusiak (Polonia) 
D. Aschenbach 
204.3 p.

Sportivii români 
patrie, cu avionul, miercuri în 
jurul orei 16.

In Cupa campionilor europeni 
la volei feminin, echipa bulgari 
Lsvskl Solia a dispus cu scorul 
de 3—0 de formați* vleneză Blau 
Gelb.■
La Marsilia, cunoscutul pugilist 
francez de cat. mijlocie. Jean 
Claude Bouttier, a repurtat o 
surprinzătoare victorie Înainte de 
limită în fața americanului de 
culoare, Tom Bethea, unul din
tre puținii învingători al fostului 
campion mondial, italianul Ben- 
venutl. In rundul secund contllnd 
decisiv la bărbie, Bouttier l-a 
făcut k.c. pe Bethea.

2. V.
223 p
Dolezal
(103 —

p. 5. T. 
210 p, 6.

(R.D.G.)

Trei orașe : Casablanca, Alger șl 
Spilt șl-au depus candidatura de 
a organiza în anul 1975, Jocurile 
Sportive Mediteraneene. Ediția 
din acest an a acestei competiții 
se va desfășura în iun* octom
brie în Turda, la Izmir.

■
Campionul mondial, schiorul el
vețian Bernard Russl a dștlgvt 
proba de coborîre de la Megeve. 
realizînd timpul de 2:07,93. Com
petiția a contat pentru -trofeul 
„Hahnenkamm". Locul doi a fost 
ocupat de Franz Vogler (R.F.G.) 
2:08,49, urmat de —— - - — 
chel Daetwyler în■
Boxerul american 
semimijlocie Eddie _ _
dat la un spital din Los Angeles 
în urma unei crize cardiace, pe 
care a suferit-o în cursul unui 
antrenament. In vîrstâ de 29 de 
ani, tată a 3 copil, Eddie Pace 
era cotat printre cel mal buni pu- 
glllști al categoriei respective In 
palmaresul său de 89 de meciuri 
era înscrisă șl o victorie asupra 
Iul Curtis Cokes, care * devenit 
apoi campion mondial.

dvețlanul Ml- 
2:08,53.

de categorie 
Pace a dece-

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASA ALE CEHOSLOVACIEI

f
Paul IOVAN

sosesc în

PRIMELE IN TURNEELE PE ECHIPE

Ludmila Titova (U.R.S.S.), prima laureată a campionatelor 
europene de patinaj viteză, in timpul cursei

STARTUL
FINIȘ IN FESTIVALUL DE ȘAH DIN OLANDA

Românii clasați pe locuri modeste

S-au încheiat turneele Fes
tivalului șahist de la Wijk 
aan Zee (Olanda). în grupa 
marilor maeștri victoria a re
venit reputatului șahist so
vietic Viktor Korcinoi, care 
l-a învins în ultima rundă 
pe HUbner (R.F.G.), și a to
talizat 10 puncte din 15 po
sibile.. El a fost urmat de 
Petrosian (U.R.S.S.), Gligo- 
rici și Ivkov (ambii Iugos
lavia) șl Olafsson (Islanda). 
Pe locurile 6—9 s-au clasat 
Anderson (Suedia), Hort (Ce
hoslovacia), Mecking (Brazilia) 
și Hiibner (R. F. G.) — 9 p.

Grupa maeștrilor a avut un 
finiș neașteptat : după ce a 
condus mult timp și părea 
învingător sigur, șahistul ma
ghiar Adorjan . a pierdut în 
ultima rundă la danezul 
Claussen. Pe primul loc s-a 
clasat olandezul Timan cu 10 p, 
urmat de Adorjan și Har- 
toch cu cite 9*/2. Victor Cio- 
câltea s-a clasat pe locul

8—10, împreună cu iugosla
vul Minici și cehoslovacul 
Jansa, cu Th.

Turneul feminin a fost eîș- 
tigat de șahista maghiară 
Maria Ivanka cu 8V« (din 11). 
Locurile 2—3, la egalitate cu 
8p. au fost ocupate de Kușnir 
(U.R.S.S.) și Vokralova (Ce
hoslovacia). Elisabeta Polihro- 
niade (învinsă în ultima rundă 
de Vokralova), s-a clasat pe 
locul 8 cu 4'/i puncte.

PATINATOARELOR
LENINGRAD, 31. — Ami

nate cu o zi. din cauza tim
pului nefavorabil campiona
tele europene de patina) vi
teză au început duminică, la 
Leningrad. In prima probă, 
cea pe 500 m, victoria a re
venit patinatoarei sovietice 
Ludmila Titova, cronometra
tă în 45,54. Pe locurile ur
mătoare : Ruth Schleiermaker 
(R.D.G.) — 45,60 și Vera Su- 
rovkina (U.R.S.S.) — 45,80.

L PORTISCH CONDUCE LA ADELAIDA
MELBOURNE, 31 (Ager

pres). — Cu o rundă înaintea 
încheierii turneului interna
țional masculin de șah de la 
Adelaida în fruntea clasa
mentului se află maghiarul 
Portisch. care totalizează 
10'/2 P- Urmează Gheorghiu 
(România), Browne (Austra
lia) și Schmid (R.F.G.) cu 
cîte 9‘/2 p, Matanovici (Iugo-

slavia) cu 9 p. etc. în penulti
ma rundă, Gheorghiu a remizat 
cu Matanovici, Portisch a cîș- 
tigat la Thompson, iar Schmid 
a remizat cu olandezul Prins. 
Browne a obținut victoria la 
Viner.

OSTRAVA, 31 {prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Prima parte a acestui mini
campionat european de tenis de 
masă s-a încheiat. Sînt cunoscute 
acum câștigătoarele pe echipe : 
U.R.S.S. la fete șl Suedia la 
băieți, fără îndoială cele mal 
bune team-url care au concurat 
alei la Ostrava. Se cunosc și 
primele rezultate la „Individuale", 
urmînd ca luni seara să fie de
semnați învingătorii.

Selecționata feminină sovietică 
își merită titlul suprem șl, mal 
ales, cel de primă echipă de pe 
continent. Cu o supercampioanâ, 
ZOIA RUDNOVA. mereu în for
mă de vîrf șl cu o coechipieră 
tenace și valoroasă, Svetlana 
Grinberg, reprezentativa U.R.S.S. 
apare ca o garnitură bine în
chegată. Așa s-a prezentat la 
Ostrava șl. cu excepția meciului 
cu România. Rudnova n-a avut 
probleme, pentru că MARIA A- 
LEXANDRU era gata să răstoarne 
pronosticurile, s-o învingă pe 
campioana Europei, așa cum a 
mai făcut-o cu un an șl ceva în 
urmă.

înainte de a Juca cu Rudnova, 
campioana României a depâșit-o 
pe Grinberg mal clar decît a sta
bilit scorul, la capătul unul 
meci în care a condus majori
tatea timpului șl doar unele mo
mente de scădere au împledicat-o 
pe Maria să finalizeze mai re
pede. Apoi. întllnirea cu Rud
nova n-a mal oferit decît pe ju
mătate imaginile caracteristice 
altor întreceri dintre cele două 
jucătoare : Maria pierdea primul 
set în prelungiri șl apoi cădea 
complet. Românca a cedat și 
acum, e adevărat la limită, setul 
I. Dar în următorul ea a avut 
jocul la discreție, ridlcînd tribu
nele în picioare, după schimburi 
de mingi de mare spectacol, cînd 
a apărat serii inimaginabile șl a 
contrat fulgerător din ambele 
părți, în special cu reverul. In 
setul decisiv, tabela de marcaj 
arăta — aproape de final — ega
litate : 18—18. La acest scor — 
șl cu o adversară cu un stil ca 
al Rudnovei. eminamente ofensiv 
— totul este posibil. Pînă la ur
mă. reputata campioană sovietică 
a cîștlgat. cu prețul unor mari 
eforturi. Trecuse aproape o oră 
de joc. într-o alură infernală. 
Plâfonul posibilităților Măriei nu 
a fost totuși atins. Poarta revan
șei, rămîne deschisă.

Intr-o anumită măsură șl Eleo
nora Mihalca a corespuns. în 
primul set cu Rudnova, Mihalca 
a acționat. surprinzător de incisiv, 
cu contre din rever — mal cu 
seamă . și forehand șl numai

unele ratări aproape impercepti
bile au făcut-o să nu-șl aproprie 
setul, ceea ce ar fi pus la în
doială însuși rezultatul final, cu- 
noscînd psihicul uneori foarte 
labil al Rudnovei cînd are un 
început nefavorabil. In avantaj 
însă, ea e greu de stăvilit.

ta dublu, în schimb. Jucătoa
rele noastre au prezentat puncte 
nevralgice, au fost prea pasive, 
negăsindu-șl cadența.

Dacă în turneul echipelor femi
nine nu am avut surprize, la 
băieți semnalăm multe rezultate 
neecontate. Campionul european 
Han3 Alser (Suedia) a înregistrat 
două Infringer! (la englezul Tay
lor șl la cehoslovacul Orlovski). 
La fel, și campionul maghiar 
Klampar. El a pierdut la Kunz 
șl Stanek. Nici dinamicul Iugo
slav Karakasevicl nu s-a aflat in 
mină bună.

Favoritul publicului de aici 
este de departe tînărul Jucător 
cehoslovac MILAN ORLOVSKI. 
El a înscris trei puncte extrem 
de prețioase în decurs de două 
zile : dublu succes 1* Gomoskov 
(în meciul din Liga Europei șl 
în cadrul acestor internaționale), 
ca șl o victorie la Alser I O 
formă deosebită a manifestat șl 
campionul de Juniori al Europei, 
suedezul SteUan Bengtsson, la 
fel de vehement în atac ca șl la 
campionatele continentale de se
niori din anul trecut, de la Mos
cova.

întrecerile nu s-au terminat șl 
ele ne mai pot furniza încă ele
mente interesante.

ULTIMELE REZULTATE ALE 
TURNEELOR PE ECHIPE. MAS
CULIN Semifinale : Cehoslovacia 
B — Cehoslovacia C 3—o. Suedia 
A — Cehoslovacia A 3—0: finala: 
SUEDIA A — Cehoslovacia B 
3—2 (Bengtsson — Orlovski 2—0, 
Alser — Tural 2—0, Alser, 
Bengtsson — Orlovski, Tural 0—2, 
Alser — Orlovski 1—2, Bengtsson 
— Turai 2—0). FEMININ. Semi
finală : Cehoslovacia A — Suedia 
3—1; finala : U.R.S.S. — Ceho
slovacia A 3—1 (Grinberg —■ Vos- 
tova 2—0, Rudnova — Grafova 
2—1 Rudnova. Grinberg — Vos- 
tova. Grafova 0—2, Rudnova — 
Vostova 2—1).

De duminică dimineață au în
ceput întrecerile pentru probele 
individuale. Cea mal avansată 
dispută — la dublu mixt. Iată 
primele rezultate : dublu mixt — 
turul I : Mllialea, Teodor (Româ
nia) — Van der Laan, Van Slobbe 
(Olanda) 3—1 (18, 8, —18, 9),
turul II : Mihalca, Teodor — 
Riedlova (Cehoslovacia), Kitov 
(Bulgaria) 3—1 (20, —8, 10, 11);
optimi finală : Rudnova. Gomos
kov (U.R.S.S.) — Mihalca,

FINALA NASTASE
NEW YORK, 31 (Agerpres), 

Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit de la Omaha (Ne
braska), se va disputa între 
românul Ilie Năstase si ame
ricanul Cliff Ri' In semi
finale. Ilie NăsL . l-a învins, 
la capătul unei partide de

RICHEY LA OAAAHA
mare spectacol, cu 6—4. 0—6,
6— 4 pe brazilianul Thomas 
Koch. Cliff Richey s-a califi
cat în finală, întrecîndu-1 cu
7— 5, 7—5 pe compatriotul 
său Jim McManus.

în finala probei de dublu 
bărbați se vor întilnj pere
chile Koch, Graebner — Os
borne, McManus.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE JUDO ALE ROMÂNIEI

țWrmare din pag. 1}
care sportivul sovietic a fost 
nevoit să ceară oprirea lup
tei, recunoscîndu-se învins 
(maita). Deci, victoria lui Io
nel Lazăr înainte de limită 
(ippon).

Un alt campion european, 
Cristian Weber (R. D. Ger
mană) nu a mai intrat în fi
nala categoriei 93 kg. deoarece a 
fost întrecut clar, prin superiori
tate tehnică (yusei-gachi), de 
către Vojciech Michalczyk 
(Polonia) clasîndu-se în final 
pe locul 3. Doar „greul" Oleg 
Vokulenko (U.R.S.S.), cel de 
ai treilea medaliat cu aur la 
„europene" și prezent la 
București, a reușit să termine 
competiția neînvins.

Sportivii români au avut, o 
frumoasă comportare în com
pania multor concurenți de 
certă valoare, cinci dintre ei 
urcînd treptele podiumului de 
onoare (un loc 1 și 4 locuri 
III) și astfel, în clasamentul 
pe națiuni țara noastră a ocu
pat locul 3. Se cuvin, de a- 
ceea, cuvinte de laudă celor 
trei antrenori, Ovidiu Bucur, 
Gheorgbe Donciu și Aiexan-

dru Vasile care i-au pregă
tit cu conștiinciozitate.

Iată rezultatele tehnice 
semifinalelor și finalelor : 
MIFINALE : cat. 63 kg : 
fan Pop' p.s.t. R. Goike (R. D. 
Germană), L. Iambovici (Un
garia) b.s.t. K. Tau (R. 
Germană) ; cat. 70 kg : Doru 
Hîrșan p.ipp. Fr. Friedrich 
(R. D. Germană), Cornel Ro
man p.ipp. V. Nivzorov 
(U.R.S.S.) ; cat. 80 kg : Ionel 
Lazăr b.s.t. T. Frâhlich (R. D. 
Germană), A. Voloșov (U.R.S.S.) 
b.ipp. V. Mazek (Polonia) ; 
cat. 93 kg : Fr. Varga (Unga
ria) b.s.t. V. Popov (U.R.S.S.), 
V. Michalczyk (Polonia) b.ș.t. 
7 Weber (R. D. Germană) : 
cat. +93 kg : Ion Buzic p.s.t. 
D. Quick (R. D. Germană), 
O. Vokulenko (U.R.S.S.) b;ipp. 
M. Strauss (Polbnia). FINA
LE : cat. 63 kg : L. lambo- 
vici (Ungaria) b.ipp. R. GOIke 
(R. D. Germană) ; cat. 70 kg : 
V. Nivzorov (U.R.S.S.) b.ipp. 
Fr. Friedrich (R. D. Germană) ; 
cat. 80 kg: IONEL LAZAR 
b.ipp. A. Voloșov (U.R.S.S.) ; 
cat. 93 kg : Fr. Varga (Un
garia) b.s.t. V. Michalczyk 
(Polonia) ; cât. +93 kg : O.

ale 
SE- 
Ște-

D.

C.

Vokulenko (U.R.S.S.) b.ipp. 
D. Quick (R. D. Germană).

CLASAMENTUL FINAL PE 
CATEGORII : cat. 63 kg : 1. 
LASZLO IAMBOVICI (Unga
ria), 2. 
mană), 
nia) și 
mană) ; 
dimir 
2. Fr. 
mană), 
mânia) și Doru Hîrșan 
mânia) ; cat. 80 kg ; 1
NEL LA2AR (România), 
A. Voloșov (U.R.S.S.), 3. 
Frohlich (R. D. Germană) 
V. Miazek (Polonia) ; cat. 
kg : 1. FERENC VARGA
(Ungaria), 2. V. Michalczyk 
(Polonia), 3. V. Popov (U.R.S.S.) 
și C. Weber (R. D. Germană) ; 
cat. +93 kg : 1. OLEG VO
KULENKO (U.R.S.S.), 2. D.
Quick (R. D. Germană), 3. 
M. Strauss (Polonia) și Ion 
Buzic (România).

R. Goike (R. D. Ger- 
3. Ștefan Pop (Romă- 
Kurt Tau (R. D. Ger- 
cat. 70 kg : 1. VLA- 
NIVZOROV (U.R.S.S.), 

Friedrich (R. D. Ger- 
3. Cornel Roman (Ro- 

i (Ro- 
1. 1O- 

2. 
T. 
și 93

CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI : 1. U.R.S.S. 9 p„ 2. 
R. D. Germană 9 p„ 3. RO
MANIA 7 p., 4. Ungaria 6 p.

Karlikova,
— Shirley, 

---------it- 
Berhard 
Ullrich 
Jonyer 

Fu lin

dor 3—0 (17, II, 11), 
Stanek (Cehoslovacia) 
Taylor (Anglia) 3—0, J. Paukne- 
rova (Cehoslovacia), ” ’■* 
(Suedia) — Hovestaed, 
(R.D.G.) 3—0, Magos.
(Ungaria) — Ketnerova, 
(Cehoslovacia) 3—2, SUhanova, 
Dvoracek (Cehoslovacia) — Mat
hews, Neale (Anglia) 3—1, An
dersson, Bengtsson (Suedia), — 
Grinberg. Strelnikov (U.R.S.S) 
3—1 Lottaler (R.D.G.), Beleznai 
(Ungaria) — H. Pauknerova, Ben
da (Cehoslovacia: 3—0, Vostova, 
Tural (Cehoslovacia) — Uldrlcho- 
va, FlelS31nger (Cehoslovacia) 
3—1.

Simplu bărbați, turul I : Gh. 
Teodor (România) — Knapp 
(Austr.) 3—1, tur II : Ovcarik 
(Cehoslovacia) — Teodor 3—1, 
Deak (Cehoslovacia) — Ovanez 
(România) 3—0; simplu femei ; 
tur n : Alexandru (România) — 
Polakov* (Cehoslovacia) 3—0 (9, 
19. 16), Mihalca (România) — Ja- 
nekova (Cehoslovacia) 3—0. Seara 
ttrzlu, la ora cînd s-a efectuat 
ultima convorbire telefonică. Mi
halca avea ca adversară pe cam
pioana Poloniei. Kallnska. scorul 
fiind egal (23—23), în prelungirea 
primului set. întrecerile «indivi
dualelor" erau programate ptnă 
duminică noaptea. Luni, ultima 
zt de concurs are prevăzute pen
tru dimineață dispute la toate 
cele cinci probe pentru definiti
varea tabloului finalistelor. iar 
după amiază meciurile decisive 
pentru decernarea celor 5 titluri 
puse în Joc.

Tn prima zi a lucrărilor Comi
tetului de direcție al U.E.T.M., 
s-a anunțat că „MONDIALELE" 
DIN 1973. care fuseseră fixate in 
Iugoslavia, vor avea ea loc de 
desfășurare SARAJEVO. Totodată, 
s-a stabilit ca „EUROPENELE" 
DIN 1974 să fie găzduite tot de 
IUGOSLAVIA, dar la NOVISAD. 
S-a mal decis ca în luna mal a 
anului curent Federația Iugosla
vă de specialitate să organizeze, 
cu titlu experimental, turneul in
dividual al celor mai buni Jucă
tori care figurează în clasamen
tul european (primele 8 jucătoare 
șl primii 12 jucători).

C. COMARNISCHI

Medal din cadrul Ligii euro
pene dintre ech’pel? mixte, ale 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei. uver
tură a Internaționalelor de la 
Ostrava, a dat cîstls de cauză 
oaspeților. cu scorul de 5—2. 
S-au remarcat : Zota Rudnova — 
de Ia învingători — și fostul cam
pion european de juniori. de 
acum doi ani, cehoslovacul Or- 
lovskl, cîștlgător în fata lui Go- 
moskov (T> și Strein kov.

CAMPIONATE © CAMPIONATE O CAMPIONATE
ITALIA : ECHIPELE DIN
MILANO TNTR-O FORMA 

REMARCABILA

Etapa a 16-a a campiona
tului italian a confirmat din 
nou excelenta formă a for
mațiilor milaneze. Liderul 
campionatului, Milan a ob
ținut o nouă victorie, de data 
aceasta în deplasare și conti
nuă să 'fie neînvinsă și după 
etapa de ieri ! Astfel echipa 
lui Prati a stabilit un nou 
record în campionatul Ita
liei, fiind neînvinsă după 16 
etape. Atacantul Central Pra
ti se află la egalitate cu 
Boninsegna în clasamentul 
golgeterilor, fiind unul dintre 
cei mai în formă jucători ai 
formației care conduce în 
clasament. Cealaltă formație 
din Milano, Internazionale 
este, de asemenea, într-o se
rie remarcabilă de succese. 
In ultimele 9 etape, echipa 
lui Facchetti a obținut 8 vic
torii I în partida cu Verona, 
prin golul lui Facchetti, In
ternazionale a obținut victo
ria cu 1—0. Impetuosul fun
daș milanez a înscris du
minică cel de ai 46-lea gol 
în cele 281 de jocuri susți
nute la Inter. O cifră 
marcabilă, un veritabil
cord pentru un fundaș I Iată 
rezultatele și autorii goluri
lor :

Fiorentina-Roma 2—2 (A- 
ma'rildo din penalty, D’Alessi, 
respectiv Di Ghedingh — au
togol și Vitali din 11 m); 
Foggia-Torino 1—0 (Pavone): 
Internazionale-Verona 1—0 
(Facchetti); Juventus-Cata-

Facchetti (Inter) a înscris 
ieri golul victorios al echi

pei sale

nia 5—0 (Haller, Causio și 
Bettega 3); Lanerossi Vicen- 
za-Bologna 0—0 ; Lazio-Milan 
0—1 (Maldera); Sampdoria- 
Cagliari 0—0 ; Varese-Napo- 
li 1—1 (Nuti, respectiv Sor- 
mani).

Primele clasate :
16 10 6 0 36—12 26

re- 
re-

1. Milan ___ . .
2. Internazionale 16 10 3 3 25—18 23
3. Napoli -------------- -----
4. Juventus

5. Bologna 18 p, 6. Cagliari 
17 p, 7—8. Roma și Foggia 
16, p, 9- Torino 15 p etc. (La 
puncte și diferență de goluri 
egale, se dă prioritate for
mațiilor care au 
multe goluri).

în clasamentul 
lor : Boninsegna 
Prati (Milan) 14 
voldi (Bologna) 12 g, Villa

16 9 5 2 15— 8 23
16 8 3 5 20—14 19

înscris mai

golgeteri- 
(Inter) și 
goluri, Sa-

(Milan), Domenghini (Cagli
ari), Bettega (Juventus) și 
Clerici (Verona) cîte 6 g etc.

Cesare TRENTINI

R.F. a GERMANIEI:
SCHIMBARE DE LIDER
Etapa a 19-a a consemnat 

schimbarea de lider în cam
pionatul vest-german. Me
ciul egal realizat de Bayern 
în deplasare a oferit prilejul 
formației din Monchenglad- 
bach (victorioasă cu 3—0) să 
treacă în fruntea clasamen
tului, grație unui golaveraj 
mai bun. Iată rezultatele : 
Eintracht Braunschweig-F.C. 
Kbln 3—1, Borussia Mdnchen- 
gladbach-Hamburger S. V. 
3—0, M.S.V. Duisburg-Schal
ke 04 1—0, Rotweiss Essen- 
Arminia Bielefeld 2—1, 
V.F.B. Stuttgart-Rotweiss O- 
berhausen 2—1, Borussia 
Dortmund-F.C. Kaiserslautern 
0—2, Hertha-Bayern MUn- 
chen 3—3, Werder Bremen- 
Kickers Offenbach 3—1, Ein
tracht Frankfurt-Hannover 
96 2—1.

Iată primele clasate t 
1. Bor. MOnchengl, 

19
Bayern Mfincben 

19 
Schalke 04 19
Elntr. Braunschw.

19 10 3 
19 8 6

3 la 5 puncte. Sîmbătă, 
Leeds a dispus în deplasare 
de Manchester City cu 2—0, 
prin golurile marcate de 
Alan Clarke și Jackie Charl
ton, în timp ce Arsenal a 
pierdut la Liverpool cu 2—0. 
Gazdele au înscris prin Tos- 
hack și Smith. Alte rezultate; 
Tottenham-Everton 2—1. Ip
swich Town-Blackpool 2—1, 
Chelsea-West Bromwich 4—1

Iată primele clasate :
1. Leeds United 27 18 7 2 47—19 43
2. Arsenal 26 16 6 4 47—21 38
3. Tottenham 25 12 8 5 38—22 32

ALTE REZULTATE

• Selecționata cluburilor dm 
U.R.S.S, a susținut la Sofia 
un joc amical în compania 
echipei locale Levski. Par
tida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitatet 1—1.

2.

3.
4.

5.

11 7

11 7
10 4

Hertha

1

1
5

47-17

38—15
25—15

30—18
28—22

23

29
24

23
22

ANGLIA: LEEDS UNITED 
SE DISTANȚEAZĂ

în campionatul englez, 
Leeds United și-a mărit a- 
vansul față de Arsenal de la

• In cadrul turneului in
ternațional de la Rosario (Ar
gentina) s-au întîlnit echipe
le Steaua Roșie Belgrad și 
Rosario Central". La sfîrși- 

tul celor 90 de minute de 
joc, scorul a fost egal : 0—0. 
în formația iugoslavă au 
jucat cunoscuții . internațio
nali Djaici, Pauloviei, Fili- 
povici și Akimovici.

• Echipa iugoslavă de fot
bal Partizan Belgrad a în
tîlnit la Bogota cunoscuta 
formație braziliană Botafo- 
go. Jocul care s-a desfășurat 
în cadrul unui turneu care 
are loc aici s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 în favoarea 
fotbaliștilor iugoslavi.
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