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ACTIVITATEA SPORTIVA—GENERATOR DE SĂNĂTATE

ă achit de o plăcuta obligație răspunzînd solicitării ziarului dv. 
Voi creiona în linii mari imaginea preocupărilor noastre pentru 
sporirea fondului material necesar activităților cu caracter sportiv 
în municipiul lași. Interesul organelor locale în această direcție se 
manifestă complex, începînd cu asigurarea condițiilor pentru cei

mici de a face și a îndrăgi sportul, apoi pentru cei mari de a practica 
disciplina îndrăgită sau sportul de performanță și pentru cei moi îr. 
vîrstă de a-și petrece timpul liber în cadrul odihnitor al parcurilor și 
zonelor de agrement.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Corespondență din Brazilia

RAPIDAPIERDUTLASC0R:0-5
MECIUL CU f. C. PORTUGUESA!
® Răducanu a primit primele trei goluri parabile și a fost înlocuit 
* Costea nu se încadrează in apărare ® Absența lui Neagu

Handbaliștii de la Steaua au 
confirmat așteptările I Ieri, ei 
au învins de o manieră netă 
formația Hellas Stockholm 
(18—10) obținînd calificarea în 
semifinalele C.C.E. Despre 
spectaculozitatea și dinamis
mul partidei vorbește grăitor 
și imaginea realizată de foto
reporterul nostru Dragoș NEA
GU, îh care trei suedezi 
(Wedelin, D. Eriksson și Aberg) 
„trag" de Marinescu.

(Citiți cronica în pag. a IV-a).
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In atenua organelor locale
5

Terenuri de sport și locuri de agrement în schița de sistematizare a municipiului lași

înche- 
precă- 

locuin-

în anii cincinalului 
iat s-au amenajat, cu 
dere în noile zone de 
țe, 30 de locuri de joacă pen
tru copii, dotate cu diverse 
aparate care să-i distreze și

să-i fortifice. în Parcul Ex
poziției din cartierul Copou 
și în punctul Podul Roș din 
vecinătatea noului. cartier So- 
cola-Nicolina au fost rezerva
te spații mai mari, special do-

a fost puternic resimțită de echipă

tate pentru joacă. în cadrul 
ștrandului central s-a execu
tat un bazin de înot pentru 
copii. S-au amenajat terenuri 
de sport bituminate pentru 
volei, baschet sau handbal în 
curtea unor școli generale 
licee, iar la Liceul rir, 8 
Grupul școlar de chimie. s-au 
construit săli de sport. La In
stitutul agronomic s-a ridicat, 
de asemenea, o sală de sport. 
La uzina mecanică „Nicolina"

Și
Și

a fost dată în folosință o. po- 
picărie acoperită, cu 4 piste, 
iar alta este în curs de reali-

IOAN MANCIUC 
primar al municipiului iași

La 18 și 22 februarie 
la București și Alma Ata

SfLAIIA-BIIUtVESTNIK
IN C.C.E. IA VRIEI
Au fost stabilite definitiv 

datele meciurilor Steaua —- 
Burevestnik Alma Ata din 
cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni" la volei (masculin). Cele 
doua echipe se vor intilni la 
18 februarie, la București și la 
24 februarie, la Alma Ata.

SAO PAULO, 4 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
special).

Am așteptat într-adevăr cu 
nerăbdare jocul echipei Ra
pid cu F.C. Portuguesa, însă 
nu am crezut nici prin ce
le mai negre visuri că va 
trebui să transmit un eșec 
de dimensiunile acestui 0—5, 
deși eram avizat de perfor
manțele recente ale adver
sarilor de aseară ai Rapidu
lui (3—0 cu Ujpest Budapes
ta și 2—0 cu Sparta Praga).

N-am putut crede, pentru 
că am fost convins că jucă
torii 
presa 
ta la 
tabil 
aprinse de pe aoest pămînt 
al fotbalului, de a înscrie 
goluri Și iar goluri. Cuvîntul 
GOLEADA exprimă această 
sete de goluri pe care au 
avut-o miercuri seara jucă
torii gazde și cei aproape 
8 000 de spectatori de pe 
stadionul Pacaembu.

Dacă s-a realizat acest 0—5 
vina este a jucătorilor Ra
pidului, care s-au dovedit ne
putincioși în fața avalanșei 
de atacuri ale fotbaliștilor 
de la Portuguesa. îmi reve
nea în minte acea echipă Ra
pid care a surclasat pe sta-

Rapidului, flatați de 
de aici se vor compor- 
un nivel de joc accep
ți vor rezista dorinței

dionul Republicii pe F.C. Cu
ritiba (învingătoarea de a- 
cum cîteva săptămîni a echi
pei Franței) și refuzam să 
cred că Răducanu a putut 
primi trei goluri în 40 de 
minute ! Da, același Răduca
nu, alintat de noi acasă și, 
mai mult, aici de întreaga 
presă și de spectatori, care 
vorbeau 
nr. 1 al 
rezistat 
mare a

de el ca de portarul 
lumii. Răducanu n-a 
îngîmfării și ca ur- 
priinit gol în min.

2 (Gabinio), un gol parabil. 
Descumpănirea este 
imaginat. Rapid a 
să intre în joc. în 
Petreanu a ratat 
dar imediat, în min.
Americo a ridicat scorul Ia 
2—0 și golul a fost, de ase
menea, parabil. în min. 38 
Gabinio a înscris al treilea 
gol ți din acest moment a 
început degringolada. Răduca
nu a fost înlocuit cu Rămu- 
reanu, însă revenirea echipei 
nu s-a mai produs. F.C. Por- 
tuguesa a stăpînit terenul și, 
o echipă adversă ai cărei 
ataeanți nu țineau mingea, 
astfel că gazelele ajungeau re
pede în careul rapidist unde

Marius POPESCU

ușor de 
încercat 

min. 30 
egalarea,
34 Luis Zoia

(Continuare in pag. a 3-a)

Concursul de verificare a șahiștilor fruntași

TH. GHIȚESCU—CEL MAI BUN 
INDIVIDUALREZULTAT

Tradiționalul concurs de ve
rificare a șahiștilor fruntași 
S-a desfășurat anul acesta 
după o formulă nouă. 14 jucă
tori (au lipsit doar Fi. Gneor- 
ghiu și V. Ciocâtleă, plecați 
peste hotare) au fost Impărțiți 
îfi două echipe, stisținîhd urt 
meci sistăm Sthcweningeh 
(fiecare cu flecare). Formația 
B a învihs formația A cu 
scorul de 28>/g—20'/#,

Rezultatele indlvlduhle:
B: GHlȚESdU jl/t p (din 7 

partidă), GhizdaVu 5, Stanclu 
șl VaiSman 4‘/»j Joiță ți Voicu- 
lescu ă'/i, flotez 2) Ar 'DIM
MER 47», Ghinda 4, MititelU 
3'/», Neamțu ți Pavlov 3, 
Buza l'/a, Troianescu 1,

loii

'■> li
Rudnova și Rita Pognova surprinse de reporterul nostru fotograf, Dragoș Neagu, 

antrenament, ieri, in sala Floreasca

Astăzi, de la ora 10, in sala Floreasca,

la

BILANȚ, DISCUȚII Șl CONCLUZII DUPĂ> UN AN 
DE ACTIVITATE

REZULTATE BUNE LA FARUL, 
DAR NU NUMAI LA FOTRAL
8 secfii afiliate, 8 maeștri ai sportului, 3 boxeri pe po- 
diumui întrecerilor balcanice și~o~fioretistâ în semifi
nala CM. de tineret. Au~existat, totuși, și lipsuriTMâsu^ 

rile luate. .ÎNCEP „UNIVERSITARELEDE TENIS DE MASA
Astăzi începe, în sala Flo

reasca, turneul internațional 
universitar de tenis de ma
să. Competiție de anvergură 
— reunind concurenți din 15 
țări, de pe 4 continente — 
„Universitarele" de tenis de 
masă reprezintă prima trans
punere in practică a inițiati
velor lansate de U.A.S.R. în 
cadrul Federației internațio
nale a sportului universitar, 
în acest context, al unui du
blu debut, ni s-’ pare sem
nificativă declarația lui Aii 
A Ball, președintele federației 
turce de specialitate : ,»Ca zi
arist ți oficial am mai fost 
de multe ori în România ți 
cunosc capacitatea dv. orga
nizatorică. De aceea, nu mă 
Îndoiesc Că M această corn» 
petiție studențească va con
stitui un succes".

La Floreasca, în cursul zi
lei de Ieri, pe măsură oe a- 
yloanele Și trenurile aduceau 
în București concurențli (pri
mele sosite — simbătă — ce
le 6 jucătoare din R.P.D. Co
reeană, ultimii așteptați, azi, 
cei din R.A.U.), mesele de 
joc au șl cunoscut animația 
pregătirilor. Alături de cele
brități ale tenisului de ma-

Participă reprezentanți a 15 țâri, de pe 4 continente,
GRUPA a IV-a : România, 

Austria, Israel.
Cîștigătoarele grupelor se 

vor întîlni în turneul final 
pentru locurile 1—4.

La ora 16 va avea loc 
remonia de deschidere 
competiției, în continuare 
nă la ora 19) destașurîndu-se 
partidele masculine și cele a- 
le grupei feminine. în care 
sînt înscrise echipele R.P.D. 
Coreene, Bulgariei. U.R.S.S., 
R.F.G., României.

Studenții români participă 
cu următoarele echipe ; Ele
onora Mihalca, Carmen Cri- 
șan. Maria Korodi, iudith 
Krejec, Hajual Korodi, Ro
berta Toma (feminin) și Șcr- 
han Doboși. Silviu Dumitrii), 
Dorin GiUrgiucă, Adam An» 
tai, Pelt* Simin șl Adrian 
Șimandae (masculin). Par- 
curgînd lista jucătorilor în
scriși întrecerile se anunță 
deosebit de echilibrate, cele 
feminine, însă, deși cu par
ticipant! mai puțini, reunind 
mai multe palete cunoscute 
în arena internațională. Să 
vedem, acum, ce surprize ne 
vor oferi disputele de la me
sele de joc.

să, ca Zoia Rudnova și Sta
nislav Gomoșkov, se antre
nau jucători fără ,.cărți de 
vizită" din Cuba, Israel și 
alte țări, 
de aceeași 
cunoaște și 
sport. De 
campioană 
Rudnova, studentă in
IV la Institutul de limbi stră
ine din Moscova si una bin 
cele mai redutabile compe
titoare ia apropiatele ..mon
diale" din Japonia, ne-a de
clarat că speră ca întrecerile 
de la București să constituie 
preludiul fericit al unor tra
diționale Întreceri internațio
nale universitare ale jucăto
rilor de tenis <le masă.

Așadar, azi la ora 10, echi
pele masculine vor începe în
trecerile primei zile in ca
drul grupelor preliminare. în- 
trucît s-au primit multe în
scrieri, au fost alcătuite patru 
grupe preliminare. Iată-le: 

GRUPA I : U.R.S.S., Turela,
Malta, R.F.G.;

GRUPA a H-a — 
slovacia, R.AU., Italia,

GRUPA a IlI-a — 
ria, Bulgaria, Iran ;

din Cuba,
toți însă animați 
dorință de a se 
împrieteni prin 

altfel. multipla 
sovietică Zoia 

anul

Ceho- 
Cuba; 
Unga-

Prin sălile de sport bucureștene...

înaintea startului
DE PRIMĂVARĂ

Vacanța a luat sfirșit și pen
tru voleibaliștii primei divi
zii. De duminică dimineața,

în ofertele de serviciu 
ț care apar la rubricile de 2 
t> mică publicitate ale zia- 5 
f relor, întreprinderile pro- J 

mit candidaților o sala- 
rizare conformă cu legea, g 

J o cazare corespunzătoare, J 
posibilități de calificare

J profesională, transportul J 
cu mașinile întreprinde- 
rii. Va veni, oare, ziua

J cind fabricile își vor re- j 
cruța mai ușor salariații J 

<• anunțînd că — pe lingă ? 
J toate cele — intreprin- 2 
ț derea este bine dotată 
f> cu un club sportiv, cu / 
5 o bază sportivă, cu e- 2 
5 chipament sportiv ? Ș
2 <vtb)

din nou în săli. Din nou e- 
moții pe terenurile de joc, 
din nou urcușuri dătătoare de 
speranțe sau coporîșuri cu fi
ori pe treptele clasamentului.

în această săptămînă pre
mergătoare returului, am por
nit intr-un nou raid prin cî
teva săli de sport, impreună 
cu fotoreporterul nostru Theo 
Macarsclii. in căutarea volei
baliștilor.

Luni către seară, în sala 
Ciulești... în întunericul care 
devine din ce în ce mai 
compact, pe măsură ce se in
serează .deslușim siluetele 
mișcătoare ale băieților lui 
Aurel Drăgan. Au antrena
ment, dar cei de la. centrala 
electrică le-au jucat festa, în- 
trerupînd curentul. De mai 
bine de o oră rapidiștii, in 
așteptarea luminii, izbesc cu 
ciudă mingile de perete, fac 
atacuri in doi, sau încearcă 
să nimerească în coșul de 
baschet. Pentru mal multă si
guranță, Paraschivescu și Pen- 
ciulescu se înalță și bagă in 
coș mingea cu mina, .Undeva 
în sală se aude vocea Iui Dră
gan : ..Nu jucați Ia fileu, bă
ieți, este riscant". Apoi se a-

propie de intrare, ne zărește 
și spune zimbind : „Facem an
trenament in condiții speciale 
ca să dezvoltăm... forța vizua
lă". Apoi intră in holul ca
binelor, dibuie cușeta telefo
nului și cheamă centrala elec
trică... în sală, jucătorii abia 
se mai disting, dar zgomotul 
mingilor izbite in perete con
tinuă. Nici măcar o imagine 
foto nu poate fi luată. Ie
șim... Afară, zărim citeva fete 
grăbite. Sint rapidistele, al că
ror antrenament începea la în
cheierea celui de băieți. Du
minică le așteaptă un meci 
greu, la Iași, cu Penicilina. Așa 
că trebuie să se pregătească 
nu glumă. La ieșirea din 
curtea Giuleștiului, antrenorul 
Plocon ne face in treacăt sem
ne de salut...

Marți, ora 18. în Șos. Ștefan 
cel Mare, dinamoviștii, sub 
conducerea lui George Ere-

Aurelian BRE8EANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

ce- 
a 

(pî-

Spunem . Constanța ji în 
mintea noastră — dacă avem 
in vedere activitatea spor
tivă — numele acesta este 
nedespărțit de un altul: FA
RUL; Printre marile cluburi 
de performanță ale tării, Fa
rul Constanta, a devenit, in
tr-adevăr, punctul de conver
gentă a tot ceea ce are mai 
bun sportul dobrogean. Pa
sionata fotbalului se gindesc, 
de bună seamă, in primul riind 
la „H“-le antrenat de Robert 
Cosmoe. Dar Farul șl-a în
dreptat... puternicul său fas
cicul luminos și in direcția 
altor sporturi (unora dintre 
ele reușind, chiar, să le con
fere strălucire): ATLETISM, 
BOX, BASCHET, GIMNAST1. 
CA. RUGBY, SCRIMA SI 
VOLEI.

Recenta conferință a clu
bului — cu ocazia căreia s-a 
făcut analiza activității pea
nut 1970 și au fost desemnate 
consiliul de conducere și bi
rourile de secții — a pus sub 
lupa criticii și autocriticii toa
te cele 8 secții și a stabilit, 
pentru fiecare dintre ele, dru
mul precis de dezvoltare in viitor.

ORDINEA ALFABETICA NU 
REDA ORDINEA VALORICA

Presupunem că ccupîndu-se 
în ordine alfabetică, de cele 
8 secții existente in momentul 
de față, conducerea clubului a 
procedat astfel numai din do
rința de a fi un,., părinte

bun cu toți copiii săi; Pentru 
că altfeL darea de seamă ar 
fi trebuit să înceapă cu f6t- 
balul și nu cu atletismul. 
După spațiul pe care îl ocu
pă în toate materialele pre
zentate, după fondurile chel
tuite in 1970 și ținind seama 
de prevederile bugetare pen
tru 1971 (același capitol ăl

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pap. a 3-a)

Hoc hei șt ii 
înaintea 
ultimelor 
verificări

Lotul naționalei de hochei 
s-a înapoiat ieri de la Po
iana Brașov, unde a făcut 
o scurtă escală după tur
neul de la Miercurea Ciuc, 
urniind să-și continue pre
gătirile pe patinoarul arti
ficial din Capitală.

In zilele de 13 și 14 fe
bruarie echipa noastră v* 
evolua ta Soli», In compa
nia selecționatei Bulgariei, 
iar la 20 și îl februarie va 
primi, la București replica 
formației Elveției.

[Anul atletismului..?
Paul SLAVESCU

Aspect de la jocul de verificare dintre Dinamo șl
I.E.F.S. Foto : Theo MACARSCHI

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I

| nfr»un mement cînd «portul școlar, cu toata probi*. I 
matiea lui vastă și majoră, se află în centrul unor - 
dezbateri la cel mai tnalt nivel de competență, «im- I 
fim_ nevoia să salutăm cu precădere startul într-o corn- • 
petiție care poate face acest an memorabil pentru ti
neretul studios al patriei,

Sîmbâtâ și duminică vor avea loc în Capitală primele în
treceri dintr-o suită de concursuri eșalonate pe parcursul 
mai multor luni care dau lui 1971 denumirea de 
ATLETISMULUI ȘCOLAR". '

Se va pune poate întrebarea, de ce atletism? Pentru că 
în viziunea noastră asupra educației fizice școlare, ilLiu 
disciplină (îmbinindu-le probabil pe toate și slujindu-le, 
mod sigur, pe toate), nu poate ocupa decît primul loc. • 
Sportul începe cu mișcarea, iar mișcarea începe cu afle- I 
tismul. •

Această idee generoasă a. încolțit încă din toamnă, ci rid 
Consiliul Național al Organizației Pionierilor s-a g__ 
transforme anul ce va veni într-unul dedicat atragerii copii
lor în proporție de masă către atletism. Inițiativa a fost ul
terior preluată — dată fiind valoarea și însemnătatea ei — 
și de către Secția sport-turism a C.C. al U.T.C., care a ex
tins-o la nivelul tuturor elevilor patriei.

în prima etapă, „Anul atletic școlar" va angrena zeci și 
zeci de mii de copii de la vîrsta cravatelor roșii și pînă la 
aceea a bacalaureatului. Pistele de al 
sărituri și de alergări, atletismul într-i 
tinerei generații — atît de receptivă la acțiunile de mare 
anvergură — o invitațe și un zîr 
cum se poate prevedea emulația pe 
ceasta întrecere. Ne-o dovedește succesul deplin pe care 
l-a avut o repetiție făcută în toamnă. După ce vom cunoaște 
campionii pe clase, pe școli, pe orașe, cei mai buni își vor 
măsura forțele într-o finală pe țară, programată în varo, 
la București. Iar pentru pionieri există un stimulent în plus I 
față de diplomele, medaliile și gloria timpurie pe care le I 
aduce sportul: lor le este rezervată în continuare o dis
pută internațională, „Tefratlonul prieteniei" în cadrul căruia 
vor avea prilejul să se ia la întrecere cu colegi de vîrstă și 
de pasiune atletică din mai multe țări.

Sîmbăfă și duminică nu va fi decît începutul. Este un 
start simbolic, o promisiune fermă, care depășind cadrul

I 
„ANUL | 

tntru că • 
această I 
u-le, :n ’

nnaz ținu g 
gînd'it să I 
erii copii- »

I
J------  .-T.. r. ,----- ,J

lergâri, sectoarele de I 
-un cuvînt, adresează I 

mbet ademenitor. De pe a- I 
a pe care o va produce a- I

I
I
I
I
I pentru care această masivă acțiune a fost concepută, pri- > 

vește in ultimă instanță perspectiva și destinele atletlsmu- I 
lui românesc. a.

I • I. MITROFAN

I 
I

I



ACTIVITATEA SPORTIVĂ-GENERATOR DE SĂNĂTATE
(Urmară din pag. 1)

zare la Casa'-’d^' cultură a sin
dicatelor.

Un interes deosebit s-a a- 
cordat ștrandului central, unde 
s-au întreprins numeroase lu
crări de sistematizare și mo
dernizare și unde a fost ter
minat un bazin olimpic de 
50 m, cu trambulină, cu trei 
platforme la diferite 
precum și un bazin 
ment, care poate fi 
iarna pentru patinaj 
namente de hochei.

în cartierul „Abator" s-a a- 
menajat stadionul „Tineretu
lui", iar lîngă Fabrica de an
tibiotice terenul de fotbal „Pe
nicilina", unde se desfășoară 
jocuri oficiale din categoriile 
inferioare.

în decorul natural al iazu
lui și pădurii Ciric, din ime
diata vecinătate a orașului 
Iași, s-au executat îndiguiri și 
un baraj-deversor pentru a se 
crea condiții de practicare a 
canotajului. Tot aici, s-au e- 
xecutat lucrări de echipare 
tehnică-edilitară și de siste-

înălțimi, 
de agre- 

utilizat 
și antre-

matizare teritorială, pre
cum și un camping.

Pentru a facilita accesul 
populației la zonele de agre
ment din jurul orașului, s-au 
amenajat căi de acces și par
caje pentru autovehicule, Ia 
pădurea Breazu și pădurea 
Repedea.

Sănătatea cetățenilor ora
șului și rolul activității de e- 
ducație fizică și sport în cu
cerirea și păstrarea ei consti
tuie scopuri bine definite în 
planurile noastre de viitor. 
De altfel. începînd cu proiec
tarea obiectivelor ce se reali
zează prin investiții de stat și 
pînă la planul de muncă pa
triotică, activitatea sportivă, 
ca generator de sănătate și 
modalitate de agrement, va 
sta mereu în atenția noastră.

Pentru cei mici vom mări 
numărul locurilor de joacă. 
Numai în anul acesta ne-am 
propus să realizăm 26 aseme
nea lucrări. Vom extinde nu
mărul terenurilor bituminate 
din incinta școlilor și liceelor, 
precum și în microraioanele 
noi, unde vom executa și 
mese de beton pentru tenis. 
Se va construi o sală de sport

la Liceul nr. 4 și o alta la In
stitutul politehnic. Se va ter- 

de 
de

mina construcția sălii 
sport — cu o capacitate 
2.000 de locuri — ce se exe
cută în zona centrală a orașu
lui și se va reamenaja și mo
derniza sala de sport „Voin
ța". Lingă stadionul „23 Au
gust" din Copou se va ame
naja un nou teren gazonat 
pentru fotbal. Se vor realiza, 
de asemenea, o pistă de atle
tism acoperită (de 90X10 m) 
și o bază hipică.

Pentru încurajarea turis
mului, sînt prevăzute noi a- 
menajări Ia Breazu, Ciric și 
Repedea, în apropierea aces
tui din urmă punct turistic 
urmînd să se organizeze și un 
muzeu al satului moldove
nesc.

Pe de altă parte, contribu
ția cetățenilor municipiului 
Iași — prin muncă patriotică 
— la sporirea condițiilor 
teriale puse la îndemînă 
partidul și statul nostru 
duce la realizarea unor 
obiective care să ajute și 
stimuleze practicarea exerci-

ma
de 
va 

noi 
să

țiilor fizice și a sportului. 
Astfel, se vor amenaja noi 
terenuri sportive în incinta 
ștrandului central și la com
plexul de agrement Ciric, pre
cum si Ia băile sulfuroase Ni- 
colina, unde practicarea exer
cițiului fizic devine un com
plement terapeutic. Dintre 
proiecte. în acest sens, mai 
amintim: s-a pus la dispoziția 
studenților un teren în apro
pierea Centrului universitar, 
în scopul realizării unei baze 
sportive pentru tineret; în 
cartierul Manta Roșie, Com
binatul de industrie ușoară și 
U.J.C.M., cei dornici vor avea 
posibilitatea să-și amenajeze 
terenuri de fotbal; „Sala 
sporturilor" va fi îmbogățită 
cu terenuri de sport conexe. 
De asemenea, se vor amenaja 
terenuri simple de volei, bas
chet, handbal în incinta unor 
întreprinderi. în atenția noas
tră stă și crearea unei 
de schi la Bîrnova, în 
piere de Iași.

După cum am arătat
sus. încă din faza de proiec
tare se acordă atenția cuve
nită acelor elemente menite

pîrtii 
apro-

mai

să completeze viața interioară 
a noilor cartiere de locuit. în 
consecință, s-a proiectat și 
s-au realizat spații verzi și 
locuri de joacă pentru copii 
în toate microraioanele de lo
cuințe. în cartierul Tătărași 
a început și va continua în 
acest an amenajarea unui 
parc limitrof zonei reziden- 

Microraionul B.4 —•
va beneficia, destul de 
de două terenuri de 
însăși schița de siste-

țiale. 
Bahlui 
curînd, 
fotbal.
matizare a municipiului Iași 
prevede realizarea unei salbe 
de terenuri sportive și locuri 
de agrement, dintre care u- 
nele se suprapun perimetrului 
omșului Iași, iar altele sînt 
distribuite chiar în vatra a- 
oestuia. Din succinta enume
rare de mai sus, se poate 
constata — sper — că se pro
iectează. se realizează și că 
va exista în .viitor o preocu
pare tot mai intensă a orga
nelor locale pentru a pune la 
dispoziția cetățenilor noi o- 
bieetive cu caracter sportiv și 
de agrement, care să-i ajute 
să-și întrețină sănătatea și 
voia bună, să-și fortifice or
ganismul.

ANCA GROZA

la 
nu- 
tno-

UN SUCCES

ca în

de
de rezultate, 

marele cîștig
so- 

al a-

o manieră ce tră- 
viitor mare MARTINESCU 

văzut de Ah. CLENCIU

care a dominat între- 
de
un

EXPERIENȚA BRAȘOVIA
Reprezentativa unei școli 

sportive — Brașovia — care 
acordă schiului o atenție deo
sebită (cu rezultate bune !) a 
fost trimisă la un concurs 
de juniori în străinătate. O 
răsplată și în același timp o 
experiență pe care, jude- 
cînd-o acum după ce cunoaș
tem rezultatele și am stat 
de vorbă cu șeful delegației 
(directorul școlii, prof. Ion 
Vulcăneanu), putem s-o con
siderăm reușită. La Panpo- 
rovo, tinerii schiori de la 
Brașovia au întîlnit mulți 
colegi, adică elevi ai școlilor 
sportive din Bulgaria. Dar. 
ei au avut de înfruntat și 
cîteva reprezentative națio
nale de juniori, pentru care 
întrecerea din munții Rodope 
a însemnat ultimul test îna
intea campionatelor europene 
de juniori. în această compa
nie valoroasă, formația Bra- 
șoviei s-a comportat bine, 
justificînd încrederea Jar, la 
probele alpine, rezultatele ar 
fi fost și mai bune dacă ele
vii noștri nu erau handica
pați 
riaș) 
lor.

Și

colae Barbu, Horia Palaghie 
și Gh. Bucur, ocupînd la sla
lom locurile 5, 7 și 9 au do
vedit, în fața reprezentati
velor Bulgariei, Iugoslaviei, 
U.R.S.S. și Ungariei, o valoare 
care ne îndreptățește să pu
nem speranțe în ei.

La proba de fond, deși aler
gau doar pentru a doua oară 
în acest sezon o cursă de 
10 Rm, Ferenz Florida și Ni- 
colae Gîrniță au ocupat locu
rile 5 și respectiv 6, la di
ferență de cîteva secunde de 
locul 3. Ei au fost însă în
vinși cu aproape două minute 
de cehoslovacul Frantisek Si
mon, 
cerea 
dează 
pion.

Dincolo 
cotim că 
cestei deplasări a fost schim-

bul de experiență care, după 
cum a promis prof. I. Vulcă
neanu, va genera o cotitură 
în pregătirea tinerilor schiori 
de Ia Brașovia (sperăm că și 
în pregătirea tuturor.copiilor și 
juniorilor). Intr-adevăr, dis
cuțiile cu antrenorii echipelor 
reprezentative de juniori, 
prezenți la Panporovo și, în 
special, cu antrenorul fondiș
tilor cehoslovaci care au do
minat întrecerea pun în evi
dență nu numai complexita
tea, ci și necesitatea unui vo
lum mult mai mare de mun
că în antrenamenul tinerilor 
schiori, care devin adevărați 
atleți încă de la 16—17 ani.

Acesta va fi și principalul 
obiectiv urmărit în viitor 
pentru elevii de la Brașo
via, care pot să ne dea din 
rîndtirile lor pe campionii 
mîine ai schiului nostru.

SIMBĂTĂ SI DUMINICA, CONCURSURI
IN BUCEGI Șl PE POSTĂVARUL

ANTRENORUL FEDERAL ION
DESPRE TURNEUL INTERNATIONAL

CORNEANU
DE LA KLIPAN

(mai ales la slalom ri
de calitatea» materiale-

se 
zi-

în aceste condiții, Ni-

Promisiune a Iernii care 
reîntoarce, zăpada căzută 
lele trecute nu este, totuși, su
ficientă pentru reluarea nor
mală a competițiilor de schi.

COMPETIȚII AMÎNATE
ultima sa ședință, Biroulîn

F.R.S.B. a luat în discuție si
tuația competițiilor natianate 
programate în luna februarie. 
Tinînd seama că în multe ju
dețe nu s-au putut disputa 
primele faze ale acestor între
ceri, biroul a hotărît amânarea 
următoarelor competiții:

— campionatele naționale de 
fond ale copiilor, programate 
pentru 6—7 februarie la Baia 
Sprie, vor avea loc în aceeași 
localitate la 28 februarie.

— Campionatele naționale de 
fond pentru juniori programate 
pepitru 12—14 februarie la Păl
tiniș, se vor disputa la 14—15 
martie la Poiana Brașov:

— campionatele naționale de 
biatlon pentru juniori, progra
mate pentru 12—14 februarie, 
se vor disputa la 14—15 martie 
la Poiana Brașov ;

— campionatele naționale de 
biatlon pentru seniori și tine
ret se vor disputa, la 16—17

martie tot la Poiana Brașov!
— campionatele naționale de 

sărituri (juniori și seniori) se 
amină, urmînd a fi programate/ 
la două săptămini după re
luarea activității pe trambu
line ;

— campionatele naționale de 
copii s-au reprogramat pem- 
tru 4—5 martie la Predeal;

— campionatele naționale ale 
juniorilor se amină pentru, 26- 
28 martie la Poiana Brașov j

— se anulează „Cupa Româ
niei".

Concursurile internaționale 
au rămas la datele stabilite 
ilnițial, o modificare făcîndu-se 
doar in privința locului de dis
putare a Cupei „16 Februarie". 
Ea urmează să aibă loc pe 
pîrtiile din Bucegi. la 13—14 
februarie. ..Cupa Poiana" ur
mează să se dispute la 27—28 
februarie pe pîrtiile Postăva
rului.

Cu ce a fost și cu ce s-a mai 
așternut acum, se pot organiza. 
Insă, concursuri.

Pentru sfîrșitul acestei săp- 
tămîni. fruntașii schiului alpin 
— dintre care cei mai buni vor 
pleca săptămîna viitoare în- 
tr-un turneu peste hotare — 
neavind prevăzută o compe
tiție oficială — vor lua parte 
la un concurs de verificare. 
El va avea loc pe pantele din 
jurul Vîrfului cu Dor și va fi. 
fără îndoială, interesant de ur
mărit, la start urmînd să se 
prezinte și schiorii care 
participat la Concursul 
matelor prietene de la 
kopane.

Tot In Bucegi, în jurul 'ca
banei Piatra Arsă, simbătă și 
duminică se vor disputa cam
pionatele județene de fond ale 
Brașovului, ele fiind deschise 
tuturor fondiștilor.

Concursurile județului Brașov 
pentru juniori și copii, la pro
bele alpine, se vor disputa tot 
sîmbătă și duminică, dar pe 
Postăvarul. Sperăm că și în 
celelalte centre zăpada cea 
nouă va da un îndemn pentru 
intensificarea activității com- 
petiționale.

Rubrică redactată de 
Gh. EPURAN

Miercuri seara s-au înapoiat în 
Capitală luptătorii români, care 
au participat, în Suedia, la cea 
de a V-a ediție a Turneului In
ternațional de la Klipan. Fiind 
pentru reprezentanții noștri prima 
competiție internațională a anu
lui, am considerat oportună o 
discuție cu conducătorul delega
ției, antrenorul federal Ion Cor- 
neanu.

— Debutul băieților — ne spu- 
riea maestrul Corneanu — n-a fost 
cel mai fericit. Mă refer, în spe
cial, la prima zi a turneului, cinci 
atit I. Păun, M. Vlad, cit și S. 
Popescu au fost învinși. Cîntarul 
oficial a fost programat vineri, 
între orele 13 și 14, iar noi am 
sosit la Klipan la ora 14. din cau
za plecării din București cu o 
întîrziere de aproape 24 de ore, 
din motive... meteorologice. Or
ganizatorii, 'foarte amabili, nc-au 
primit, totuși, în competiție. So
sirea tîrzie la locul concursului a 
făcut, însă, ca M. Dumitru să nu 
mai poată scăpa de cele 400 gr 
pe care le avea în plus și astfel, 
neputîndu-se încadra în limitele 
categoriei (52 kg), n-a fost admis 
la întreceri.

Dintre cei cinci sportivi, aveam 
pretenții la primele locuri doar 
de la experimentații S. Popescu 
și N. Martinescu. Ultimul s-a 
comportat foarte bine, a susținut 
patru partide fără să piardă vre
una. Cele două meciuri ega
le, Martinescu le-a realizat in 
compania unor ași pe plan mon
dial, cum sînt sovieticul Iakoven
ko (multiplu campion al lumii) 
șl suedezul P. Svensson, actualul 
cam,pion mondial și european. 
Locul 3 ocupat de Martinescu se 
explică prin aceea că el a avut 
mai multe puncte rele decît ad
versarii săi. Locul 4 obținut de 
S. Popescu, în urma a două vic
torii. și două înfrîngeri — la 
Gopfert (R.D.G. — campion euro
pean) și la Kozln (U.R.S.S. — cîș-

tlgătorul locului I al categoriei, 
la Klipan). se datorește șl faptu
lui că în ultimul meci, el a mers 
la risc. la victorie prin tuș, dato
rită situației precare de pini 
atunci in clasament, dar adversa
rul său (Kozln) a răspuns prompt 
șt cu efect la toate atacurile, ie
șind învingător la puncte.

— Pentru perioada in care ne a- 
flăm — ne mal spunea antreno
rul Corneanu — sînt mulțumit 
de felul cum au evoluat la Kli
pan cel clțiva componenți al lo
tului de greco-romane. Trebuie 
să menționez cd a fost un con
curs deosebit de tare, la el partt- 
cipînd sportivi din opt țări, prin
tre care șl 14 medallațt la ulti
mele ediții ale J.O.. C.M. și C.E. 
Despre nivelul ridicat al compe
tiției. încă un aspect : campioni 
mondiali, olimpici și europeni, 
ca, de pildă, Egumenov, Iakoven
ko. Olenlk (U.R.S.S.) și Gopfert 
(R.D.G.) nu s-au putut clasa pe 
primele locuri 1

LA BUCUREȘTI VALERIA
De două zile în 

au loc întîlniri 
spectaculoase. Miercuri seara — 
în fața unei asistențe numeroa
se — s-a disputat meciul Va
leria Balaj — Virginia Ruzici. 
După cum a început, Ruzici a 
lăsat impresia că își va depăși 
net adversara. Ea și-a adju
decat ușor primul set cu 6—1. 
Dar iată că în cel de al doi
lea, tenismana de 
Steaua (antrenor 
Chivaru) are o 
ternică și cîștigă 
treilea set avea 
dreptul dramatic.
și reușește să aibă, la un mo
ment dat, 3—1 și 30—O. Pe 
contra-serviciu. Balaj cîștigă, 
de aici înainte, minge după 
minge, egalează și obține vic
toria cu 7—6. în felul acesta 
își ia revanșa, mult dorită, la 
Ruzici (care o învinsese ii» 
„Cupa Unirii”), iar tenismana 
dinamovistă se vede trimisă in 
grupa a II-a, unde se va „ba
te", desigur, pentru ocuparea 
locului' V.

sala Steaua 
deosebit de

la clubul 
Constantin 

revenire pu- 
cu 6—1. Al 
să fie de-a 
Ruzici atacă

TBXÎI

BALAJ-VICTORII IN SERIE
Joi, Balaj a repurtat o nouă 

victorie — de astă dată des
tul de comod (în două seturi : 
7—5, 6—1) — în fața Ecateri- 
nei Roșianu. înscriindu-și in 
palmares cele două victorii, 
Balaj și-a netezit drumul că
tre ocuparea unui loc fruntaș 
în actuala 
tului. Iată 
două grupe

ediție a campiona- 
componența celor 
pentru turneul fi-

LA HUNEDOARA: SE
HUNEDOARA, 4 (prin telefon). 

— Ieri s-au încheiat partidele 
care au desemnat pe prim i 3 
participant) la turneul final. Gru
pa I seniori : I. Sântei. I. Kere- 
keș, D. Hărădău. V. Marcu ; gru
pa a It-a : T. Ovici, V. Sotiriu, 
T. Marcu, Z. Nemeș : grupa I ju
niori : T. Mareu, C. Curcă. A. Ro
șianu. Gh. Miilfai: grupa a Il-a: 
C. lonescu. E. Manea, M. Breazu, 
R. Giurgiu. Iată cîteva rezultate 
din meciurile desfășurate miercuri 
și joi : seniori — D. Hărădău — 
T. Ovici 6—3, 3—6, 6—4, V. Marcu

au
Ar-
Za-

*

nai : grup» I — Agneta Kun, 
Elena Takacs, Valeria Balaj, 
Ecaterina Roșianu ; grupa a 
II-a : Florica Butoi, Mariana 
Nunweiller, Virginia Ruzici, 
Mihaela Nossa. în fiecare din
tre cele două grupe vor avea 
loc meciuri tur-retur. Alte cî
teva rezultate : Adriana Căll- 
na-Sandâ Guțu 6—4, 6—2, Ma
riana Hadgiu—Mia Romano» 
6—1. 6—1, Mariana Simionescu- 
Mariana Ilie 6—3, 6—0. Com
petiția continuă astăzi de la 
ora 8.

că ele au fost. în general, bune, 
D. Pîrvulescu. P. Jugunovschl. I. 
Hassler, V. Toth ș.a. cenducînd 
corect meciurile.

In încheiere, considerăm nece
sar să amintim comportarea total 
nesportivă a unui conducător de 
echipe, și anume a antrenorului 
gălățean I. Donose. După cum ne 
spunea prof. St. Nobilescu, direc
torul Școlii sportive Energia, cei 
opt luptători gălățeni au venit cu 
aproape o zi întîrziere Ia con
curs. El au fost, totuși, primiți, 
dar simbătă nu s-au prezentat la 
cîntarul oficial. Antrenorul Dono
se umbla tot timpul amețit de 
băutură șl nu se interesa de ele
vii lui. Pentru toate acestea spor
tivii gălățeni au fost scoși din 
competiție.

Rubrică redactată de
T. RABȘAN

Ion GAVRILA

CUNOSC FINALISTII
— T. Marcu 7—5, 6—3, I. Sântei
— Z. Nemeth 6—2, 6—1, I. Kere-
ke.ș — V. Sotiriu 6- ‘ 
niori : C. ’---------
6—1, 6—1, 
prea 6—1.
Popescu 6—2, 6—1, A. Roșianu 
M. Breazu 3—6, 6—1, 6—3, C. ~
că — F. Manea 5—6, 6—2, 
Gh. Miilfai — R. Giurgiu
6—4, T. Marcu — C. lonescu
6—2.

i_3. 6—4: jtt- 
lonescu — A. Silaghi 
A. Roșianu — D. O- 
6—3, Gh. Miilfai — C.

Cur-
6—3,
6—5,

6—1,

S. IONESCU

concurs, 
— cari

O competiție a juniorilor sttr- 
nește totdeauna interesul specia
liștilor, mal ales ai celor care se 
ocupă de selecția și pregătirea 
loturilor reprezentative ale tinerei 
generații. In această categorie de 
întreceri pot fi incluse și finalele 
de lupte ale școlilor sportive din 
sistemul de învățămint profesio
nal și tehnic, care s-au desfășu
rat, recent, în Capitală. Firește, 
n-au lipsit de la această compe
tiție reprezentanții Federației de 
lupte, care au urmărit cu atentle 
evoluția celor peste 100 de tineri 
coneurențl.

După opinia noastră, competiția 
de la Ciulești șl-a a’ins pe de
plin scopul. Ea a stabilit o ierar
hie printre luptătorii șco’.'lor 
sportive, a reliefat dezvoltarea 
acestei discipline în cadrul -.ees- 
tor unități sportive. subliniind 
încă o dată faptul că școlile nro- 
fesionale sînt adevăratele pepi
niere ale sportului luptelor.

In cele trei zile de 
mulți dintre participant!
s-au întrecut pentru prima oară 
la ambele stiluri (ediția de anul 
trecut s-a organizat numai la 
libere) — au dat dovadă că stă- 
pînesc destul de bine execuția 
uncr variate procedee tehnice. 
La diferite meciuri, am văzut 
exeeutîndu-se corect supleuri, re- 
bururi, tururi de cap și de șold, 
salturi etc. Forța n-a mal consti
tuit principala și singura armă, 
ea fiind completată cu 
acțiuni tehnice. S-au 
prin buna lor pregătire, reprezen
tanții școlilor sportive ~ 
București (la ambele ______
cele din Constanța (greco-roma- 
ne). Brașov și Odorheiul Secuiesc 
(libere). De altfel, sportivii din 
Odorhei au constituit tevelația 
competiției, clasindu-se pe locul 
3 în clasamentul neoficial pe echi
pe (antrenor P. Elekes).

Dacă la categoriile mici, lucru
rile stau destul de bine, atît la 
greco-romane cit și la libere, evi- 
dențiindu-se numeroși juniori 
bine dotați fizic și cu o pregătire 
tehnică avansată, la categoriile 
mari au fost concurenți puțini și 
cu un bagaj insuficient de cunoș
tințe tehnice. Deci. în atenția an
trenorilor, trebuie să stea depis
tarea unor tineri voinici, de neste 
80 kg, înzestrați pentru acest 
spttft.

Despre arbitraje putem spune

destule 
remarcat.

Energia 
stiluri) și eDe

BÂIȘOARA :
PE ULTIMA FÎSIE 

DE ZĂPADĂ

nu

Înaintea STARTULUI DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1)

mia, efectuează primul antre
nament in complet, după re
întoarcerea de la Predeal a 
celor 5 selecționați în națio
nală. Din lotul numeros pe 
care îl aveau, dinamoviștii au 
rămas cu 7 oameni de bază, 
între cei prezenți nu mai 
figurează nici Smerecinschi. 
care s-a retras lingă vechiul 
său antrenor S. Mihăilescu, 
la Progresul. Băieții asudă cu 
gîndul că 
greu t—'
gîndul că luni au cel mai 
greu meci al campionatului, 
cu Steaua. Codoi care s-a a- 
les cu o accidentare la Pre
deal scade nivelul speran
țelor pe care Dinamo și le 
punea în acest retur. în acest 
prim meci. Antrenamentul bă
ieților s-a sfîrșit. In sală pă
trund fetele de Ia I.E.F.S. și 
Dinamo, care au convenit să 
susțină un joc de verificare. 
Loturile sînt rulate in ‘ În
tregime pentru a fi testate 
toate jucătoarele. Studentele 
nu se descurcă de loc in fața 
fostelor campioane. Au. ca 
Întotdeauna, un complex inex
plicabil. Totuși, fazele fru- 

|moase, lungi, stimase aplau
zele celor 40—50 de specta
tori care au înfruntat ploa- 

tia rece de toamnă și au ve
nit pină la Dinamo.

După duș, gata de plecare, 
dinamovistul Laurențiu Dumă- 
noiu se oprește o clipă alături 
de noi.

Fază din meciul
in sala Floreasca

Blocaj defectuos al voleibaliștilor de la Steaua și... punct 
de antrenament disputat ieri

cu— Ce zici de meciul 
Steaua ?

— Prea greu 
așa de mic ca 
gindim însă la 
buturuga mică.

Intre timp, 
pierdut și wu 
set. Dezolar«?( 
se poate și pace.

Joi după-amiază. la Flo
reasca. Campionii, băieții de

lot 
Ne 

cu.., 
Poate, totuși... 
studentele au 
de al treilea 

Cu Dinamo nu

pentru Rapid.
Foto : N. DRAGOȘ

pentru un 
al nostru, 
povestea

la Steaua, 
♦renament 
obișnuiesc 
Verificare 
adversar totdeauna incomod- 
Rapidul. Nu numai meciul cu 
Dinamo Ii preocupă pe stei iști, 
ci și gîndul la C.C.E.. la Bure- 
vestnik Alma Ata. Trebuie să 
scape de sferturi. E greu,

fac un joc de an- 
puternic, așa cum 
de fiecare

In compania 
totdeauna

dată, 
unui

Poate ca acestedar trebuie.
gînduri îi fac să uite de obo
seală, să ignore transpirația 
care le lipește tricourile de 
corp...

La I.E.F.S., la Arhitectura, 
la Progresul — pretutindeni 
voleibaliști ai celor 9 echipe 
de A bucureștene în pregă
tiri intense Vacanța s-a sfir- 
5it. începe returul...

S-a născut la 
ianuarie 1956 
București. Este 
vă în, clasa a 
a Liceului nr. 
din Capitală 
practică înotul 
la vîrsta de 8 
Face parte din 
bul Dinamo Bucu
rești, fiind pregă
tită de prof. Magda 
Negrea. Multiplă 
campioană și re
cordmană națională 
de copii și juniori, 
Anca Groza a pri
mit de la vîrsta de 
12 ani (!) titlul de 
maestri a sportu
lui. Selecționată In 
1969, pentru prima

oară in echipa na
țională, bucureș- 
teanca a participat 
(deși era cu doi ani 
sub limita maximă) 
în același sezon la 
campionatele euro
pene de juniori de 
la Viena, ocupînd 
locul io la 100 m 
delfin și locul 9 la 
200 m delfin. In 
1979, dinamovista a 
devenit pentru pri
ma oară campioa
nă (de senioare) 
țării în proba 
400 m mixt 
timpul de 
performantă 
care conduce 
tonul tetratloniste-

Anca Groza este fără 
îndoială unul din marile 
talente ale natației româ
nești, veritabil produs al 
grupelor de copii din ca
drul clubului Dinamo Bu
curești. Înotătoare multi
laterală, cu predilecție 
pentru cele mai dificile 
probe (craul pe distanțe 
mari, delfin, mixt) ea 
are la activ cîteva zeci de 
recorduri și titluri de 
campioană pentru grupele 
de vîrstă respective în 
numai cinci ani de acti
vitate competițională.

La 12 ani era conside
rată ca un „copil minu
ne". timpul de 2:41,5 la 
200 m delfin, fiind apre
ciat ca o performanță rară 
chiar pentru piscinele din 
S.U.A. și R. D. Germană. 
Evoluția ei ulterioară 
tabelul de mal jos este 
gestiv 
a mai

în acest sens — 
fost însă la fel

su- 
nu 
de

a 
de 
cu 

5:41.0. 
cu 

plu-

lor sezonului 
cut. De altfel) 
această oră, 
mele talentatei 
tătoare se află
cxceptlnd probele 
de ștafetă — de 5 
ori (aproape jumă
tate din probe) pe 
tabela recordurilor 
naționale rezervate 
fetelor din catego
ria A (13—14 ani), 
de 4 ori pe cea a 
junioarelor mici (15 
—16 ani) șl o dată 
pe cea a junioare
lor mart C~ 
ani), ultimele 
recturi fiind 
zate cu cîteva 
în urmă.

(n—ii 
co

rect l- 
: zile

spectaculoasă în dpmeniul 
cifrelor. Preferind antre
namentului de mare in
tensitate, cu minimum 19 
km parcurși zilnie (impo
sibil de realizat avînd în 
vedere obligațiile școlare 
ale elevei sale), o pregă
tire mai rațională 
timp (a se citi 5—~ 
antrenoarea Magda 
grea a căutat o cale mai 
bătătorită, dar — e drept 
— mai ferită de oscilații 
sinuoase, spre marile per
formanțe. Cum s-a mate
rializat pînă acum aceas 
tă pregătire ?

Șefa 
realizat 
progres 
probele 
startul care îi oferă certe 
speranțe pent.ru o frumoa
să evoluție în cadrul „eu
ropenelor" de juniori pro
gramate în acest an.

în 
•6 ani), 

Ne-

promoției 1970 a 
și in acest an un 
constant la toate 
în care a luat

EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR SALE

100 m lib. 400 m lib. 800 m lib. 100 m del. 200 m del. 200 mi

1966 1:25,6 1:2G,3
1967 1:16,2 5:29,5 12:09,1 1 :?0,7 2:59,2
1968 1:09,3 5:31,6 11:20,0 1:13,2 2:41,5 2:46,3
1969 1:08,5 5:21,5 11:01,8 1:13,1 2:10,2 2:41,1
1970 1:07,2 5:14,2 10:43,9 1:12,3 2:40,0 2:43,4
1971 5:07,3 2:10,5

CURSURI DE GIMNASTICĂ

Șl CULTURISM LA
Clubul sportiv DINAMO 

București organizează cursuri 
de gimnastică igienică și 
cursuri de culturism. Pentru 
candidații care se pregătesc 
în vederea examenului de 
admitere la I.E.F.S, și pentru 
studenții cursurilor fără frec-

nlcă la o serie de manifestări 
artistice și sportive care au avut 
drept locuri de desfășurare Casa 
de cultură a municipiului și sta
dionul Tineretului. Duminica cul
tural-sporti vă a debutat cu o în
trecere amicală de box între for
mațiile U.R.A. Tecuci și Voința 
Focșani — terminată la egalitate: 
10—10. După-amiază tineretul a 
fost invitat să vizioneze, la ale
gere. o piesă de teatru, sau să 
urmărească o partidă de fotbal 
susținută de A.S.M. Tecuci... în 
familie.

C. FILIUȚA coresp.

TTRGOVISTE :
SE EXTINDE

BAZA MATERIALĂ

CLUBUL

IGIENICĂ

DINAMO
vență de la 
organizează 
toare la gimnastică și atle
tism.

înscrierile se primesc Ia 
club, în șos. Ștefan cel Mare 
nr. 9 — telefon 12 52 17.

acest institut se
cursuri pregăti-

niori. Această largă dispui 3 
handbalistică este dotată cu tro
feul „CUPA DE IARNA44. Avem 
de-a face, deci, cu două inițiati
ve care — vizînd o permanență 
competițională — merită felici
tări.

I. ION coresp.

BIRLAD :
A. S. CONFECȚIA 

TSI SPOREȘTE SPAȚIUL 
LOCATIV... SPOnTIV

Primăvara din ianuarie 
a împiedicat comisia județea
nă de specialitate din Cluj de 
a chema la start speranțele 
schiului de pe aceste melea
guri, pentru a-și măsura for
țele intr-un concurs oficial, 
întrecerile s-au ținut lîngă 
cabana Băișoara, singurul loc 
unde se mai putea practica 
schiul, pe o pîrtie acceptabi
lă. S-au impus sportivii de 
la Voința și Centrul Cluj. 
De remarcat că și copiii de la 
școala generală din Muntele 
Băișorii, pregătiți în sezonul 
de iarnă de 
schi din Cluj, 
rajos primele 
dind că aci se 
autentice bune 
Subliniem, de 
țiativa Consiliului 
U.T.C. Cluj și eforturile prof. 
Dumitru Bălan de a dota 
cu materiale și a pregăti 
cest centru de copii din 
tul de lingă cabană.

Ciștigătorii concursului 
categorii : fete cat. I : I 
ZANA FAZECAȘ (Voința 
Cluj) ; băieți cat. I; Csaba 
Partik (Voința Cluj) : fete cat. 
II : Dana Mârgineanu („U“ 
Cluj) ; băieți cat. a II-a : AN
DREI KALIK ; fete cat. a 
IlI-a și mai mici : LUCIA- 
ALBU (Centrul Cluj) ; băieți 
(aceleași categorii) : ALEXAN
DRU PAP (Centrul Cluj).

instructori de 
au atacat cu- 
locuri, dove- 
găsesc talente 
de prelucrat, 

asemenea, ini- 
județean

D. SOLOMEI

a-
sa-
pe

SU-

coresp.

TECUCI:
DUMINICĂ

CULTURAL-SPORTIVĂ
Peste 2 MO de cetățeni ai muni

cipiului Tecuci au asistat dumi-

Cu sprijinul F.R.F., în mu
nicipiu SE CONSTRUIEȘTE O 
NOUA „ARIE" SPORTIVA, 
care va cuprinde DOUA TE
RENURI DE FOTBAL, unul cu 
zgură iar altul cu gazon. Ele 
sînt destinate puternicului cen
tru de copii și juniori, respec
tiv divizionarei „C“ Petrolul 
Tirgoviște. Lucrările sînt avan
sate. Pină in prezent au fost 
terminate drenajul, nivelarea 
și împrejmuirea eu gard din 
prefabricate, pină în luna mai 
urmind să se efectueze gazona- 
rea și construirea unei piste 
de atletism. Tot la Tirgoviște 
SE VA AMENAJA UN ALT 
TEREN DE FOTBAL IN CAR
TIERUL TEIȘ, aparținind Fa
bricii de sticlă și asociației 
sportive „METALOCHIMIE”. 
Se speră că, prin realizarea a- 
cestor noi obiective, programul 
de instruire al echipelor de fot
bal din localitate va fi eu mult 
îmbunătățit.

M. AVANU corcsp.

SIBIU: ȘCOLARII 
ÎN PERMANENTĂ 

SESIUNE SPORTIVA

în sala școlii sportive din loca
litate se desfășoară de la sfîrșitul 
lunii ianuarie (avînd termen final 
data de 28 martie) o întrecere de 
handbal — masculină și'feminini 
— dotată cu „CUPA SCOȚII 
SPORTIVE". Participă 8 formații 
ale acestei unități de învățămint, 
cit și reprezentativa școlii spor
tive ȘOIMII Sibiu (numai la bă
ieți).

Interesul turneului este sporit 
de formula sa de desfășurare șl 
anume acordarea de handicap in 
funcție de valorile formațiilor.

Paralel, A.S. Armata a inițiat, 
în colaborare cu comisia județea
nă de handbal, o competiție in 
cadrul căreia se întrec echipele 
Independența și A.S.A. Sibiu, Me
talul Copșa Mică și Textila Cis- 
nădie (divizia B), campioana ju
dețului. Automecanica Mediaș, ca 
și Școala sportivă Sibiu, din di
vizia națională școlară șl de ju-

i «ecut a
- in vecinătatea Fa- 
conțpctii Birlad. din 
asociației cu același 
amenajarea unei rui- 
Acuni lucrările sini 
în general, ele fiind 
la terenurile de hanti-

In toamna anului 
început - 
bricii de 
inițiativa 
nume — 
crobaze. 
avansate 
terminate
hal și volei (ambele cu zgură 
roșie) zilele acestea fiind pla
nificată ridicarea popicari,-!. a 
cărei fundație este gata. Se 
vor mai amenaja în această 
primăvară o pistă de atletism 
(de 100 m), sectoare pentru a- 
runcări și sărituri.

Majoritatea lucrărilor au fost 
efectuate prin muncă volun
tară.

S. ELIADE — coresp.

TG. MURES:
EMULAȚIE PRINTRE CEI 
MAI TINERI SPORTIVI

Școala generală nr. 14, din noul 
cartier Tudor Vladimirescu, se 
află în cel de-al patrulea an de 
activitate. Una dintre caracteris
ticile ei este vasta activitate spor
tivă care se desfășoară sub îndru
marea neobositului prof, de edu
cație fizică Ioan Pop. Pe linsă 
scoală activează asociația sportivă 
LUCEAFĂRUL, care asigură elevi
lor un bogat program compelițio- 
nal. Participarea este masivă. 
Elevii școlii iau startul cu succes 
în competițiile interne, pe clase, 
pe detașamente, pe școală, iar cei 
mai buni la confruntările inter- 
școlare pe municipiu sau — la 
unele ramuri — chiar și la con
cursul pe județ. Totodată, micii 
sportivi sînt antrenați în con
cursuri pe școală pentru cuceri
rea titlului de „CEL MAI BUN 
BOXER44, „(EL MAI BUN JUCA 
TOR DE TFNIS DE MASA*4, „CEL 
MAI BUN ȘAIilST*4 etc. Organi
zarea este fără reproș. La etapa 
finală au participat delegați din 
partea CJEFS. comisiei de specia 
litate, Consiliului municipal al or
ganizației pionierilor, Comitetului 
municipal U.T.C. și un număr în
semnat de spectatori curioși să 
vadă la lucru pe cei mai tineri 
pugiliști. Iată și cîteva nume ca 
re s-au evidențiat : box — Marcel 
Chiri lă, Ladislau Nagy, 
Roșea, Petru Palocsanyi ; 
de masă — Smaranfla 
Constantin Rozin ger,
Nagy, Sigismund Pop ; 
caterina Deac și Petru

I. PAUȘ

Oliviu 
tenis 

tlaidu, 
Ladlsiau 

șah — E- 
Borz.

coresp.

«SBP

pent.ru
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PETROLUL PLOIEȘTI CAUTĂ

Antrenamente susținute printre brazi cu gindul h returul campionatului
GIL MĂRDĂRESCU: „CITAM REUȘIT, VOM VEDEA IN RETUR
• Politehnica lași a jucat în Ghana cu primele trei echipe din liga I Fair-play pe teren

«4

doua a campionatuluitribune • Se conturează echipa ieșeană pentru partea ași in

^Petroliștii" in plin efort, la Predeal Foto: S. BAKCI

• Noi preocupări tactice
dimineață, la puține 
la înapoierea din A- 

fotbaliștilor ieșeni,

Ii așteptam pe jucătorii 
cu gindul nemărturisit de a 
care le „bănuiam ascunse în 
tire. Căci — trebuie s-o recunoaștem — Petrolul

petroliști, în acea dimineață, 
descoperi subtilitățile pe 

stilul lor eficace de pregă- 
, .. ' l s-a

aflat de multe ori în eșalonul de frunte al soccerului 
nostru, iar dacă nu a luptat direct pentru titlu, nu de 
puține ori, alți pretendenți au trebuit să treacă prin 
ascuțitele furci caudine ale Ploieștiului...

Pe ușă, aducînd cu ei parcă întreaga tărie a aerului 
de munțe, au apărut micuțul Gruber, în spatele căruia 
se vedea, bustul atletic al lui Bădin, apoi Crîngașu, Din- 
cuță șl ceilalți. Ne-am așezat la masă și, în așteptarea 
cafelei cu lapte 
trat" —>normal

------------E

și a tartinelor cu unt, discuția s-a „cen- 
— spre pasiunea.,, comună.

pare pre-— Cum vi se 
gătirea de anul acesta ?

— Poate puțin mai tare de
cît anul trecut, răspunde 
prompt Crîngașu. Pregătire 
fizică generală, rezistență... 
Unii fac, în plus, multe exer
ciții d« forță — și se uită, 
zîmbind cu înțeles, la Opri- 
șan. Tși amintea probabil de 
zecile de flotări pe care aces
ta le făcuse cu o zi înainte...

Trebuia să-1 fi văzut și pe el 
— j s-a plătit urgent, cu a- 
ceeași monedă — ce 
„acrobații11 știe să facă 
iarba din jurul cabanei, pen
tru mobilitate !!

Și glumele n-au contenit 
nici atunci cînd jucătorii au 
trecut pe rînd, prin fața cîn- 
tarului de lîngă ușă. S-a fă
cut apoi auzită doar vocea lui 
Crîngașu. „Mai trebuie să 
slăbesc doar două kg ! Astăzi, 
sigur, scap de unul". Și Crîn
gașu a ieșit grăbit, ca să-și 
ajungă colegii pentru primul 
antrenament al zilei.

★
Băieții încep să se zăreas

că printre brazi, venind 
alergare susținută. Au 
parcurs 10 „bucăți11 de 
500 de metri, prin pădure, cu 
pauze de numai două- minu
te între ele. Antrenorul Cer
năianu urmărește mulțumit 
acele nervoase ale cronome- 
trului. „Mai bine ca ieri 1“ 

îmi spune. Au sosit toți.

de 
pe

în 
de 

cîte

Acum fiecare își ia pulsul. 
Degetele „pipăie11 la gît sau 
la încheietura mîinii zvîcni- 
rile sîngelui aprins de efort. 
Apoi toți pleacă, pentru a 
doua oară, spre capătul celă
lalt, unde-i așteaptă antreno
rul N. Marinescu.

...Din discuția grupului de 
turiști iugoslavi, care trecu
seră pe lîngă noi, îmi stăruiau 
în urechi cuvintele admira
tive pe care reușisem să le 
înțeleg. Se vedea bine că erau 
familiarizați cu numele echi
pei Petrolul...

Băieții ajunseseră pentru a 
patra oară lîngă noi. Acum, 
soarele împrumutase tîmple- 
lor transpirate 
scurte. Respirau puternic, 
doindu-se din mijloc, 
vlăguit de 
plecau din 
celor 
acum 
mai lung și

— In vacanță — îmi spune 
antrenorul Cernăianu — bă
ieții n-au pierdut decît 30 la 
sută din potențialul fizic. Am 
început, deci cu antrenamen
te mai tari, fizice, de forță șî 
îndemînare, alternîndu-Ie cu 
cele ușoare, de tehnică, pen
tru deconectare.

...Na, 
Gruber 
lergare 
Vine și 
oboseala și-a spus

500
- cu

străluciri 
■D- 

nerul 
ozonul tare. Și 
nou, pe drumul 
de metri, care 
siguranță — este 
mai greu...

Ionescu, 
își dispută 
din seria 
Grozea. Pe

Moraru și 
ultima a- 

celor 10. 
figura lui, 

cuvîntul.

RAPIDA PIERDUT LA SCOR: 0-5
MECIUL CU F.C.PORIUGUESA!

(Urmare dtn pag. I)

Costea s-a, arătat cel puțin 
cu o clasă sub valoarea îna
intașilor brazilieni, descon- 
certat, peifetrabil.

în aceste condiții n-a mai 
fost vorba, decît efemer ca 
Rapid să încerce, să _recupe- 
reze. Eforturile lui 
(corespunzător toată 
meciului) șî parțial 
Lupescu și» Pop nu 
sit decît în mică 
Jucătorul Țața a înscris cel 
de al patrulea gol în min. 
52 sj el a pecetluit scorul Ia 
5—O în min. 60. O oarecare 
ocazie a Iui Marin Stelian 
în min. 70 a fost ușor res
pinsă de apărarea brazilia
nă care n-a avut probleme. 
Lipsa lui Neagu a fost mult 
resimțită în echipă. după 
cum un al- doilea stoper de 
calitate lîngă Lupescu se im
punea în mod necesar pen
tru un turneu atît de dificil, 
în lotul rapidist. De la ple
care Rapid a avut probleme 
de alcătuire a lotului, de in
disponibilități, însă neobiș-

Dumitru 
durata 

ale Iui 
au folo- 
măsură.

nuita comportare a lui Ră- 
ducanu despre care se afirma 
că reprezintă 50 la sută din 
forța Rapidului, a deziluzio
nat întreaga expediție rapi- 
distă. Au jucat . Ităducanu 
(din min. 40 Rămureanu) — 
Pop, Lupescu, Costca, Codrea 
(din min. 75 Mușat) — Dinu, 
Dumitru — Năsturescu, Ma
rin Stelian (min. 65 Marcu), 
Pctreanu. Codreanu.

Desigur, condițiile neobiș
nuite de joc, de climă (+28 
grade), de fus orar, au avut 
o influență, dar acest 0—5 
este foarte supărător șj ur
mează 
Rapid 
drepte 
foarte 
ma va fi sîmbătă, 
Horizonte, cu Atletico, 
pă Porto Alegre (la 8 și 11 
februarie), ar urma și o par
tidă în orașul Brasilia, iar la 
înapoiere două partide în 
Spania. Dar să vedem în ce 
măsură rapidiștii vor reuși 
să facă față, mai departe, 
unui turneu atît de dificil.

să vedem cum echipa 
va reuși să 
în celelalte 

grele dintre

se în- 
partido 

care pri- 
la Belo 

Du-

Sînt convins că știe mai bine 
decît oricînd că tehnica Jui — 
care a ridicat în picioare tri
bunele stadioanelor din Gre
cia în recentul turneu 
buie dublată de 
zistență la efort

★
îl întîlnesc pe 

ieșit nerăbdător 
pentru antrenamentul 
după amiază. Profit :

— Ai fost anul trecut, 
ca să zic așa, pe jumătate 
îmbrăcat în tricoul trico
lor. Cred că anul acesta 
nu-1 mai scapi !?!

— Știu eu ? Mă simt pre
gătit, sînt în formă bună. Do
resc selecționarea, dar ulti
mul cuvînt îl au tot antre
norii. Așa că... Dar n-ai vrea 
să discutăm despre asta, mai 
încolo — în mai, să zicem ?

...Săreau acum peste coarda 
albă de tifon înălțată la un 
metru, simulînd loviturile cu 
capul. Mai încolo-, pe un te
ren improvizat, cei pe carc-i 
ascultasem tachinîndu-se atît 
de teribil la masa de dimi
neață, Dincuță și Oprișan, în
cercau să salveze, Ia tenis cu 
piciorul, mingile subtile 
mise de Petruț 
coleg, Ciupitu...

★
Am. văzut pe 

iești „Ia lucru", 
o .echipă energică, cu scopuri 
rea-liste, care se pregătește 
meticulos și speră lucid să 
depășească pe alții și pe sine.

tre-
o bună re- 
prelungit.

Dragu Băd:n
— primul — 

de

și noul

Petrolul 
Am

tri- 
lor

Pla
in iîlnit

Radu TIM0FTE

ore de 
frica a 
ne-a. vizitat la redacție Gil 
Mărdărescu. Cu sacul plin 
de impresii și doldora de ga
zete ghaneze, antrenorul Po
litehnicii, furat, probabil, și 
de exotismul deplasării, se 
arătase dispus să ne furni
zeze amănunte pentru-., două 
ziare.

— Rezultatele le știm, au 
fost publicate, ce ne spui 
despre turneu, despre uti
litatea lui ?

— Deși am susținut în A- 
frica numai trei meciuri, tur
neul poate fi caracterizat ca 
o realizare pe care o argu
mentez astfel : am desprins, 
cu o lună și jumătate mai 
devreme, posibilitățile reale 
ale jucătorilor mei, s-a con
turat cit de cit o formație 
de bază, capabilă să asigure 
necesitățile tactice 
Ie urmărim 
competițional 
Toate acestea 
mai greu de 
prin jocuri amicale cu ad
versari modești și pe tere
nuri necorespunzătoare. Ca 
să nu mai vorbim și de sti
mulentul oferit jucătorilor 
mei prin această deplasare 
de neuitat.

— fotbaliștii români nu ar 
fi pierdut în fața campioa
nei Ghanei". După trei zile, 
beneficiind de două antrena
mente de acomodare, Ia con
dițiile locale, echipa noastră 
a practicat un joc mai bun 
și, spre surprinderea gene
rală, a terminat repriza a 
doua foarte puternic, cîști- 
gînd cu scorul de 3—2. La 
cel de al treilea meci, tri-

vrea să subliniez, în 
deosebit, fair-play-ul 
caracterizează pe cei

Aș 
mod 
care-i 
din tribune, foarte receptivi 
la fazele-spectacol pe care le 
aplaudă cu generozitate. De 
altfel, echipele ghaneze sus
țin foarte des întilniri cu for
mații sud-americane. Nu de 
mult Santos, cu Pele în for
mație, abia a scos un 2—2 
cu Olympics, dar a primit

pe care 
pentru sezonul 
de primăvară, 
ar fi fost mult 
realizat acasă.

— N-au fost modești ad
versarii întilniți în Ghana?

— Despre valoarea fotbalu
lui ghanez cred că n-ar trebui 
să insist, intrucit rezultatele 
obținute de unele echipe de 
club fac să fie considerate 
printre cele mai bune din 
Africa. în ceea ce privește 
potențialul de joc al echi
pelor de club, mărturisesc că 
nu m-am așteptat să Ie gă
sesc atît de bine organizate 
în joc și cu posibilități fizice 
și tehnice ridicate. în acest 
sens, este elocvent faptul că 
echipa Kotoko, campioana de 
anul trecut și cîștigătoarea 
„Cupei campionilor Africii", 
deține. acum, în clasament 
abia locul IV. De altfel, ar 
mai trebui spus că majori
tatea echipelor ghaneze au 
antrenori străini, din Anglia 
sau din R. F. a Germaniei.

Politehnica Iași a jucat cu 
primele trei echipe din liga 
I, în primul meci, cu Olympics, 
desfășurat la numai 12 ore 
de Ia sosirea în Ghana, am 
pierdut cu 2—1, dar presa 
de specialitate a comentat pe 
larg jocul prestat de echipa 
română, menționînd că... „fă
ră ultima perioadă — de su
focare (s-a jucat la 45 grade)

bunele au fost arhipline. 
Noi am condus cu 1—0 și 
2—1, dar rezultatul final 
(2—2) oglindește just, după 
părerea mea, raportul de 
forțe. Totuși, „Daily Grapf“ 
scria în titlu: „Hearst a 
smuls un punct echipei vizi
tatoare11.

deseori, spun localnicii, a- 
plauze Ia scenă deschisă.

— Spuneați că „ll“-le Po
litehnicii Iași . s-a contu
rat cit de cît. în ce fel ?

— Iordaclie — Romilă .lanul, 
Alecu, Pal, Mărdărescu, Si- 
mionaș, Incze, Cuperman, 
Marica, Moldoveanu.

— Ce se întâmplă cu 
Lupulescu, cu Stoicescu, cu 
Goleac ?

— Aștept... revenirea lor. 
In Ghana, Lupulescu s-a « îm
bolnăvit după primul joc și 
nu l-am mai putut folosi de
cît o repriză Ia ultimul meci. 
Cînd se va restabili complet 
și își va impune prezența,va, 
redeveni, firește, titular, Stoi
cescu, evoluînd slab în pri
mul joc, n-a mai fost folo- . 
sit. Nu s-a adaptat de loc la> 
căldură, poate și din cauza f 
celor vreo 3 kilograme îr»- 
plus. în sfârșit, Goleac a e- 
voluat cu mult sub niveltil 
jocurilor prestate în toaipnă.

— Spuneați ceva șf de 
unele preocupări tactice 
pentru retur. Diferă ele, 
substanțial, față de -cele . 
arătate în prima/ parte a 
campionatului ?

— Bineînțeles. Fiecare an, 
trenor trebuie să, aibă în ve-, 
dere progresul tacțic pentru 
a evita o anume șablonizare 
în joc care nu poate servi. , 
decît adversarului. Mai ales 
atunci cînd acesta dispune, 
de elemente mai valoroase- De., 
aceea, în acest turneu. PoJir 
tehnica Iași a încercat unele . 
variante cu care să-și poată , 
surprinde în retur partenerii 
de întrecere. Cît am reușit, 
vom vedea...

— într-un clasament al 
celor mai buni antrenori 
1971 — după cum rezultă 
dintr-o anchetă, publicată 
de un ziar central. Gil 
Mărdărescu figurează pe 
locul 1. Ce părere aveți ?

— Importantă nu este .pă-, 
rerea mea, ci a acelora care 
au răspuns la aceasță anchetă...

G. NICOLAESCU

AGENDA ACTUALITAȚII
ECHIPA DE FOTBAL A GRECIEI 

SAU GALATI 
aprilie. în adresa primită se . 
menționează, de asemenea, 
că perfectarea partidei va 
beneficia de principiul reci
procității.

După cum am aflat, Fe
derația română de fotbal pre
feră 31 martie sau 7 apri
lie și intenționează să opună 
echipei elene selecționata o- 
limpică a țării noastre în
tr-un meci organizat la Bucu
rești sau Galați. Tratativele 
continuă.

cum am anunțat, 
de fotbal din Gre-

LA BUCUREȘTI
După 

Federația
cia, sub semnătura președin
telui ei, dr. G. Dedes, a tri
mis forului nostru de spe
cialitate propunerea ca echi
pa națională a Greciei să 
susțină un meci în țara noas
tră-. Forul grec propune una 
din următoarele date: 24 fe
bruarie, 3 și 31 martie, 7

șan, Goran) care nu mal,co-. 
respund cerințelor, jocului,, in. 
locul lor fiind promovați .cîțiva , 
tineri talentați (Regulski, Căldă*. r 
ruș — ambii fac parte din lbtul’ 
național „sub 21 .de Bucaciuc, 
Rafael). Aceasță remaniere » re-, 
dus media de vîrsță. a lotului de 
la 28,S ani la 24 ah!. îh această 
perioadă, sucevenii participă.la ,6 
antrenamente . pe, săptăipină. fii... 
februarie, în program este BrMă- 
zută susținerea de* toedt/ti ath;.-'' 
cale. Iată și rezultatele ultimelor, 
partide amicale dlșputațp de Chi
mia la Suceava ; cu Minerul Gura. 
Humorului 3—0 (2—0) șl cu C.Filt. 
Pașcani Z—0 (0—0).

MECIURI AMICALE
DINAMO (TINERET)-DUNAV RUSSE 2-0 (2-0)

Pe stadionul Dinamo din 
Capitală a avut loc 
dintre formația de 
a Clubului din Șos. 
cel Mare și echipa 
Dunav Russe. In ciuda tere
nului desfundat, meciul s-a 
ridicat la o valoare spec
taculară bună, datorită în 
mare măsură jocului prac
ticat de bucureșteni. Primul 
gol al partidei a fbst înscris 
în min. 12, cînd Petre Victbr 
șutează excelent din afâra 
careului sub bară. Majorar.eai 
scorului survine în min. 30,- 
cînd Gungiu reia- în gol o 
centrare a lui Troi*. Repriza 
a doua aparține oaspeților.

partida 
tineret 
Ștefan 

bulgară

care caută să refacă handi
capul, dar jucătorii dina- 
moviști, prudenți, se apără 
cu calm. A arbitrat C. 
gotescu.

DINAMO 
drei 
gan 
(Ion Nicolae), Petrică (Ena- 
che), Nuțu, 
(Florea), “ 
giu (Lăbuș).

DUNAV RUSSE: Markov — 
Dalev, Iliev, Todorov, Gheor- 
ghiev, Dimitrov, Vîjarov, Hri- 
stov, Nuriev, Stankov, Paras- 
chevov.

TINERET :
— Petre Nicolae, 
(Nan), Dobrău,

Dra-

An-
Dră- 

Răutu

Troi, Batacliu 
Petre Victor, Gun-

Pavel 
Florin

PEANA 
SANDU

Cuplaj in str. dr. Staicovici.
Ieri după amiază, pe stadio

nul din str. dr. Staicovici,, s-a- 
disputat un interesant cuplaj 
fotbalistic, fn deschidere, „tine
retul” Progresului, in mare 
vervă de gol a întrecut cu 5—0 
(2—0) echipa U.R.E.M.'O.A.S. 
(categoria Onoare), prin punc
tele înscrise de Filipescu (2), 
Sandu Mircea (2) și Cassai. In 
meci vedetă, divizionara A Pro
gresul a avut ca sparing-par- 
tener echipa Triumf (categoria 
Onoare). în ciuda terenului 
greu cit și a diferenței de ca
tegorie echipa Triumf (antre
nor Gh. Teodorescu) a opus o 
dirză rezistență adversarilor, ce- 
dind în final cu 3—2 (1—1). 
după ce condusese cu 1—0. Au
torii punctelor : Viorel Popes
cu (min. 37), Năstase (min. 50), 
și Matei (min. 85) respectiv Gh. 
Ionică (min. 30 și 77).

PROGRESUL : Manta (Gher-

(Ad. Con-ghel) — V. Popescu 
stantinescu), Măndoiu (M. Ma
tei), Grama. Dumbravă (Ro
taru). Tănăsescu (D Iordan), 
D. Popescu. Sandu Ion (R. Io
nescu), D. Georgescu (Năstase), 
Raksi, Matei.

Aurel PĂPĂDIE

C. S. M. Sibiu
București

Formația sibiană C.S.M. a 
susținut ieri prima întîlnire 
de verificare din acest se
zon, jucînd cu divizionara C, 
Electronica Obor. Partida de 
pe terenul Obor din Sibiu a 
fost la discreția gazdelor, care 
au marcat cîte goluri au 
vrut. în formația C.S.M. au

„Cupa Silviu Ploieșteanu"
Joi, au avut loc primele 

partide din cadrul „Cupei Sil
viu Ploieșteanu11. Meciurile s-au 
desfășurat într-un decor de iar
nă,1 la Brașov, Făgăraș, Orașul 
Victoria și Codlea. Iată rezul
tatele :

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
(TINERET) — CARPATI BRA
ȘOV 1—1 (0—0). Cadeții Stea- , 
gului roșu, care înlocuiesc pri
ma formație pînă la înapoie
rea acesteia din Grecia, au pri
mit o replică dirză. Au mar- ■ 
cat : Anghel (min. 65) pentru 
Steagul roșu, Munteanu (min. 
80) pentru Carpati.

COLOROM, CODLEA—ME
TROU BRAȘOV 0—2 (0—1).
Golurile au fost realizate de 
Ferenț (min. 2) și Darie (min. 
55).

CHIMIA ORAȘUL VICTO- 
RIA—TRACTORUL BRAȘOV 
1—1 (0—1). Au înscris : Humel- 
nicu (min. 57 pentru Tractorul, 
Dumitrescu (min. 60) pentru 
Chimia.

CHIMIA FĂGARAȘ—TOR
PEDO ZARNEȘTI 3—0. Meciul 
s-a disputat amical, deoarece 
Torpedo 
medicală și astfel a pierdut, 
conform regulamentului 
petiției, cu scorul de 3—0.

NUME NOI LA CHIMIA SUCEAVA
Fosta divizionară B Chimia a 

avut o „viaiă“ destul de zbuciu
mată în turul campionatului divi
ziei C-. La terminarea primei pârti, 
sucevenii au trebuit să se mul- 
țumeașcă cu locul 6 în seria I, 
dar la numai 2 puncte de lider 
(Victoria Roman — 19 puncte, 
Chimia — 17). Antrenorul Chimiei. 
S. TaeiuCj speră ca Ja terminarea 
întrecerii echipa sa se afle pe 
primul loc și să. obțină dreptul 
de a. participa la barajul pentru 
revenirea... în „B”. Pentru atinge-, 
rea. acestui obiectiv, antrenorii!, 
împreună cu secția de fotbal, a 
luat o serie .de măsuri. ‘-'rintre 
acestea se înscrie și, renunțarea la 
4 jucători (Sidac, Borcău, Moro-

1 ■■■■ ........ . "'"l1

LOTO PRONOSPORT
SCHEMA PENTRU 
CURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA

o

■

n-a prezentat viza

Electronica Obor

com-

11-2 (3-1)
evoluat și cîțiva jucători noi, 
ca de pildă. Tarcu, Muțiu, 
Gavrilă și Țurlea (junior). 
Au marcat : Unguroiu (2), 
Rădoi (2), Muțiu (2), Crețu, 
Lazăr, Constantin, Tarcu, Io
nescu (autogol), respectiv Sa- 
bău și Marinescu.

I. ION — coresp.

DUMINICA. IN CIULEȘTI
în continuarea, ;pregăti 

echipa de ; tineret-rezerve t 
Rapidului va susține 
nică un meci arpicat în com-», 
pania divizionarei C — Co-, 
inertul Alexandria^ Partida 
va avea loc pe stadionul 
Giulești, de la ora 11.

IN CURIND
„LA PORȚILE FOTBA

LULUI" de Dragoș Cojo- 
caru și Mihai Ionescu. Lu
crarea, ce-și propune să 
deschidă gustul copiilor, 
pentru fotbal, va apare .în 
cursul acestei luni, în edi
tura Stadion.

■—

CON

SsWI

1/2 1 X2 1
1/2 1 X2 1
1X2 1X2 1'i 1
1X2 1 1 X2
1X2 1 1 X2
1X 1X 1X 1X
1X 1X 1X 1X
1X 1X 1X 1X

Vă prezentăm o schemă la Pro
nosport cu 5 trip.e și 3 duble pe 
88 de variarjte.

In această schemă cele 5 triple 
au fost condiționate, avînd drept 
bază semnul „1‘.

lată premiile de categoria, ma
ximă, ce se. pot realiza,' în funcție 
de numărul de meciuri — din 
cele 5 triple —, la care apare 
semnul „1“.

La 5 de 1 =» 13 reziliate 
la 4 de 1 =» 13 sau 12 rezultațe 
exacte ; la 3 de 1 ==13 sau 12 .sau 
11 rezultate exacte ; la 2 de 1 
— 12 sau 11 rezultate texacte; laA 
1 de 1 = 11 rezultate exacte.

La unul sau la mai multe me
ciuri din cele 5 triple., participant^ 
pot schimba baza de „1“ în .,X“ 
sau „2“. avînd însă. gțijĂ să res
pecte desfășurarea.

Schema poate fi depusă și pe. 
un bilet fracționat (seria .X) pe ~ 
care se înscriu cele 3 . vacimte' 
combinate.

Coștul pentru o participare de, 
10% este de 26,40 lei.

PREMIILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 26 IANUA

RIE 1971 '

7 :

Categoria 1 : 
7 000 lei.

0,10 variante a

Categoria 2 : 6,15 autoturisme
„Fiat 850“.

Categoria. 3 : 
Austria.

30,75 excursii în

Categoria 4 : 49,95 excursii în
Ungaria, Cehoslovacia, R- D.
Germană și Polonia.

Categoria 5 : 
4 979 lei.

83,85 variante a

Categoria 6 : 159,70 variante a
4 979 Iei.

Categoria 
a 100 Iei.

8 396,50 variante

REZULTATE BUNE LÂ FARUL, 
DAR ND NUMAI LA FOTBAL

(Urmare din pag. I)

cheltuielilor=2 220 000 de lei) 
se (tesprinde lesne că fotba
lul este direcția nr. 1 în care 
se activează. Iar rezultatele 
obținute le dau acest drept 
diriguitorilor clubului constăn- 
țean. în cadrul secției de fot
bal activează 3 maeștri ar 
sportului, 26 de sportivi dc- 
ținind categoria I de clasifi
care și alți 3 avînd-o pe a 
II-a. împreună cu cei 90 de 
juniori, fotbaliștii Farului au 
oferit suporterilor săi nenu
mărate motive de satisfacție. 
Faptul că echipa se menține in 
divizia națională A (netrăind 
niciodată emoțiile generale de 
pericolul retrogradării), că in 
ediția 1970'1971 a campionatu
lui a avut' una dintre cele 
mai bune evoluții ale sale — 
iată doar două dintre argu
mentele pentru care fotbalul

este copilul alintat al clu
bului. Și încă un argument 
care demonstrează valoarea 
sportului cu balonul rotund 
este faptul că 9 fotbaliști ai 
Farului au fost selecționați, 
în 1970, în ioturile republi
cane și olimpice, iar Marin 
Tufan a participat în preli
minarii și apoi în turneul 
final al C.M. din Mexico...

BOXUL, acest sport fără 
de care constănțenii nu ar 
putea trăi, s-a ridicat în 1970 
la cea mai înaltă cotă va
lorică. Bilanțul — care con
semnează două titluri de cam
pioni republicani, unul de 
campion balcanic și un altul 
de vicecampion balcanic și cu
cerirea a două medalii de 
bronz la aceeași compe'.iție — 
a oferit prilejul de mari sa
tisfacții, dar și unul de me
ditație asupra faptului că re
sursele acestui sport sînt pe 
departe de a fi epuizate. A-

TLETISMUL, SCRIMA, VOLE
IUL FEMININ — sînt și a- 
cestea discipline în care me
sagerii Farului sînt prezenți 
în loturile reprezentative.
CONSILIUL DE CONDUCERE 
— FACTOR DINAMIZATOR

Ca orice organism pus să 
conducă un sector de activi
tate, consiliul clubului Farul 
și-a înțeles, în bună parte, 
menirea sa de a fi un factor 
dinamizator al întrbgii munci. 
Una dintre principalele reali
zări ale clubului — aspect sub
liniat deseori de vorbitori și 
elogiat în mod deosebit de tov. 
conf. univ. Marin Bîrjega, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. — 
a fost atragerea unui nume
ros și bine închegat activ vo
luntar în rezolvarea proble
melor acestei unități sportive 
de performanță.

Referindu-ne la stilul de 
muncă, este de remarcat fap
tul că biroul clubului s-a în
trunit ori de cite ori situația 
a impus. Afirmația este vala
bilă dacă ne referim la ana
liza prin care au trecut sec
țiile de rugby, fotbal, baschet, 
box. atletism și gimnastică. 
Prin „contaminare" — dacă 
se poate spune așa — ex
periența bună a biroului clu
bului s-a transmis și altor

FARUL CONSTANTA — 
FIȘA „PERSONALA" (1970)1

8 secții afiliate, 468 spor
tivi legitimați, 8 maeștri ai 
sportului (5), 76 categ. I
(54), 67 categ. a ll-a (39), 
34 categ. a fll-a (53), 250 
juniori (188).

PANOU DE ONOARE 
1970

D. lordache — campion 
republican de juniori la 
triplusalt (15,46 m), Aurel 
Mihci și Aurel Iliescu, cam
pion și, respectiv, vicecam
pion balcanic, ambii cam
pioni republicani la box, 
Ana Halchin, semifinalistâ 
la campionatul mondial 
(floretă) de tineret, Elena 
Pricop, cîștigătoare a con
cursului republican (floretă) 
„Cupa speranțelor", Liliana 
Pasca, Angela Moroianu, 
Marcela Matei, componen
te ale loturilor (volei) de 
senioare și tineret.

birouri de secții pentru a se 
ocupa de analiza periodică, 
de rezolvarea problemelor de

venite acute de-a lungul pe
rioadei analizate. Cea mai rod
nică muncă pe planul rezulta
telor concrete a fost aceea a 
birourilor secțiilor de fotbal, 
baschet, volei șî rugby.

Aspectele de care vorbeam 
— să le numim de resort or
ganizatoric — au fost eviden
țiate de mulți vorbitori : Pe
trică Mânu, președintele co
mitetului sindicatului C.F.R. 
Constanța, dr. Lucian Borces- 
cu, președintele secției de at
letism, Nicolae Buză, antrenor 
de box. în același timp, s-a 
scos în evidentă faptul că 
membrii din conducerea cl<> 
bului nu au ținut o legătură 
permanentă cu conducerile a- 
sociațiilor sportive din mu
nicipiu, ceea ce a fost de 
natură să le lipsească, și pe 
unele și pe altele, de un 
schimb reciproc și folositor 
de experiență, de atragerea 
tinerilor din întreprinderi și 
instituții pe drumul sportu
lui de performanță.

Cei prezenți la conferință — 
tonul fiind dat de darea de 
seamă — au discutat deschis, 
argumentat, cu un pronunțat 
spirit critic, activitatea no- 
satisfăcăloaro desfășurată de 
către unii, membri ai condu
cerii clubului, in ultima par
te a anului trecut. Ca urmare 
a unei asemenea stări de lu

cruri Eugen Mocanu și Ni
colae Chelaru AC FOST DES- 
TITBIȚI.

La conferința clubului a 
participat: tov. MARCEL ILI
ESCU. secretar al Comitetu
lui municipal Constanța al 
P.C.R. Exprimîndu-și satis
facția față de realizările in 
domeniul sportului de perfor
manță. tov. secretar a pus 
acestea pe seama eforturilor 
și dragostei sportivilor pentru 
culorile ..Farului", a dorinței 
lor continue de a-și perfec
ționa cunoștințele, pe seama 
pregătirii corespunzătoare a 
antrenorilor. Vorbitorul a re
levat că în vederea stabilită
ții mai mari a sportivilor 
crescuți în Constanța este ne
cesară înființarea unei facul
tăți de educație fizică în ca
drul Institutului pedagogic. 
Astfel, sportivii dornici să ur
meze această facultate ar ră- 
mine in oraș unde, paralel, 
și-ar continua și activitatea 
de performanță.

Din partea C.N.E.F.S., la 
lucrările conferinței a fost 
prezent tov. MARIN BtRJE- 
GA. vicepreședinte al Consi
liului Național, care după ce 
i-a felicitat pe sportivii și 
antrenorii constănțeni pentru 
bunele rezultate obținute în 
anul 1970 a subliniat ca de
osebit de valoroasă experien

ța clubului în atragerea unui 
capabil mănunchi de activiști 
obștești, cunoscători și iubi
tori ai sportului, a căror conț- 
tribuție la rezultatele, obți
nute a fost cel puțin la ni
velul aportului tehnicienilor 
salariați. Vorbitorul a relevat, 
do asemenea, acțiunea îndrăz
neață de intinerire a tuturor, 
echipelor. cu elemente de 
certa valoare. „Aceasta — a, 
subliniat tov. M. Bîrjega —’ 
se încadrează intr-o politiei 
generală a mișcării sportivej 
din România".

Extrem de valoroase au 
fost recomandările, fătute. șȚ 
în ceea ce privește acțiunii^ 
care urmează a fi întreprinse 
in vederea obținerii de către; 
sportivii clubului a unor per
formanțe de valoare interna
țională. ..competitive cu cele 
mai înalte performanțe din 
lumea sportului contemporan 
mondial”. Alte recomandări 
s-au referit la necesitatea re
împrospătării permanente a 
cunoștințelor antrenorilor ți 
tehnicienilor, la stabilirea U- 
nor competențe și răspunderi 
pentru fiecare membru al con
siliului de conducere.

Ca președinte al clubului 
Farul a fost desemnat țq.v. 
Gh. Cavalioli. iar ca vicepre
ședinți tovarășii Sorin Popes
cu și Ion Tacaci.



PATINATORII CONTINUA ÎNTRECEREA
PENTRU TITLURILE EUROPENE

• Netă victorie a cuplurilor sovietice ® Beatrix Schuba conduce
după primele 3 figuri impuse

iNVINGlND CU 18-10 PE HELLAS STOCKHOLM

STEAUA S-A CALIFICAT IN
SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL'

LA C.E. DE BOX

29 DE ȚĂRI

Excepționala pereche 
oară campioni emo peni

ZURICH. 4. — Deși cu pre
țul unei căzături pe gheață a 
lui’ Alfeksei Ulanov, 'victoria 
obținută alături de ’ partenera, 
sa . Irina Rodnina, in pt'oba de-,.- 
perechi a campionatelor '•euro
pene de patinaj artistic a fost

FLOP SiU VENTRALA ’
• Disputa specialista săriturii in înălțime continuă. 2,35 m

cu stilul inventat ie Dick
st fr
ee ii

Disputa între adepții 
luiui „Fosbury flop" și 
ai rostogolirii ventrale con
tinuă nu numai în sectoare
le de sărituri ci și în pagi
nile-unor publicații sportive. 
Reproducem două declarații 
recente ale unor personalități 
foarte autorizate în a-și 
afirma opiniile. într-un inter
viu acordat zilele trecute, 
Valeri Brumei, recordmanul 
mondial oficial al probei, a 
declarat că nu crede în vii
torul „flop“-ului i „Stilul 
„Fosbury" poate permite 
unor atleți obținerea de per
formanțe interesante, dar 
posibilitățile omenești se ex
primă mai bine în clasica 
ventrală. Singurul avantaj 
al „flop“-ului este favoriza
rea progreselor rapide la ni
velul începătorilor".

Iată, acum, care este și 
părerea lui Berny Wagner, 
antrenorul celui care a in
ventat și folosit primul pro
cedeul care a revoluționat 
săritura în înălțime: „Cred 
că „flop“-ul este stilul viito-

„DISPARE" ECHIPA DE TENIS A AUSTRALIEI
...înghițită de profesionism

MELBOURNE, 4 (Agerpres). 
—: Tenismanul australian
Phil Dent a trecut la profe
sionism. El a semnat un con
tract cu asociația „World 
'Tgnnis Championships". Dent 
îl: înlocuiește pe lista celor 
32 de jucători, care-și vor 
disputa în acest aii campio
natul mondial (profesionist), 
pe Pâncho Gonzales. Acesta 
din urmă a anunțat că riti 
ta juca îh acest sezoii-

Primtii iurrifeu din seriă
Mi riif i «US •MM

RESTRUCTURARE COMPLETA 
A NAȚIONALEI UNGARE 

DE POLO

NepsporL
Ultima mare victorie a pololști- 

lor din Ungaria datează din 1961, 
'cînd Gyarmaty, Markovits, D5- 
motor și coechipierii lor au cu
cerit medaliile olimpice de aur. 
De atunci, însă, echipa maghiară 
nu a mai putut repeta succesul 
de la Tokio, clasindu-se pe locul 

'V la C.E. de Ia Utrecht (1966), 
locul III la J.O. din Mexic și lo
cul II la C.E. de la Barcelona.

La o recentă analiză a evolu
ției naționalei maghiare în ulti
mele sezoane, tehnicienii și spe
cialiștii din cadrul federației — 

‘subliniază ziarul NEPSPOtfT din 
Budupesta — au ajuns ia conclu
zia necesității unor măsuri radi
cale, care să permită polo-uiuL 
ungar să revină pe locul de frun
te ia Olimpiada de la Munchen. 
Astfel, antrenorul Bela Rajki a 
alcătuit un nou lot foarte tinăr, 
a cărui medie de vîrstă este 21 
de ani. El nu a mai păstrat dCcit 
doi dintre jucătorii care au evo
luat in septembrie trecut Ia Bar
celona, Ferenc Konrad III și Ist
van Szivos. în al doilea rind, fe
derația de specialitate â asigurat 
noii echipe un program compe- 
tiționa! extrem de bogat, care 
cuprinde nu mai puțin de 47 de 
mecinri interțȘri de-a lungul în
tregului an. Reprezentativa ma
ghiară va participa în acest sezon 
ia cele mai puternice turnee 
(Magdeburg în luna iunie, Buda
pest in luna august șl „Trofeul 
Jadran** în luna septembrie) si va 
susține jocuri bilaterale cu ciieva 

, dintre cele mai puternice se’ec- 
donate de pe continent : U.R.S.S., 
italia, Iugoslavia, R.F. a Germa
niei, tl.D. Germană șl Olanda.

Antrenamentele comune ale 
noului lot — precizează același 
ziar — au început din luna ianua
rie și vor continua pină la înce
putul lunii aprilie, cînd sint pro
gramate primele jocuri interna
ționale. întrucît marea majorita
te a componenților lotului fac 
parte din echipe budapestane, B. 
Ttajki se întîlnește cu eleyii săi

a patmiltorilor sovietici Irma Kodntrm

deosebit de netă. Celebrul cu
plu sovietic a cucerit a treia 
cunună de lauri in întrecerile 

: continentale, la diferență apre
ciabilă. Iată: clasamentul final 
al primelor șase perechi, la 
capătul întrecerilor încheiate

Fosbury — ar fi posibil...
atit 
na
de 

pett

rului, afirmă Wagner, 
pentru că el este mai 
tural și mai apropiat 
structura omului, cit și 
tru faptul că el se învață 
mult mai repede decit rosto
golirea ventitală. Deasupra 
ștachetei, în momentul tre
cerii ei, se fac mai puține 
mișcări, iar corpul „stă" 
peste bară un timp mult mai 
scurt și nu cu toată lungi
mea sa, ca Iți ventrală. Mulți 
afirmă că dificultatea „flop“- 
ului'.
elan 
dere. 
ca și mine, pe Dick Fosbury 
în suto de sărituri s-au con
vins îrtsă de contrariu. în 
anii ’72 vsau ’73, adaugă Wag
ner, datarită „flop“-ului re
cordul nwndtal va atinge cel 
puțin 2,35 m“.

Apreciertile celor doi spe
cialiști sînt după cum se 
vede la amtipozi. Este foarte 
interesat da văzut cine va 
avea dreptate.

rezidă fn alergarea pe 
și în fSiza de desprin- 
Cei caire l-au observat.

VI. M.

celor 20 va avrta loc la Phi
ladelphia, între 9 și 14 fe
bruarie. Asemenea concursuri, 
dintre care multe SÎițt „open", 
se vor disputa lat Sydney, 
Dallas, Washington, Quebec, 
San Francisco, Paris, Koln și 
alte orașe.

Recent, un alt teiMsman 
amator australian, John. Ale
xander (nr. 1 în clasamen
tul national 1970), anunțase 
trecerea sa la profesionism, 
îtl aceste condiții, federația

rllale de *lte doua ort. Bl pdild 
accentul, in «sala măsură, p« 
pregătire# fizica specifica (ic in-1 
noata zilnic, cu Intensitate cre«- 
cînd*, ette 98 de minute) șl pe 
cea tehnica. Acestea tl slnt afec
tate de renii* Intre doua |1 trei 
ore. La aflrfitul fiecărei săptă- 
mlnt, slnt organizate turnee ful
ger, cu 4 sau 6 echipe, mijloc 
excelent — consideră specialiștii 
— de a-1 pune pe noii recruți ai 
naționalei In fața jucătorilor rnai 
vlrstnici, cu experiență.

VA FI PRIMUL
RICKY BRUCH

LA 70 m!
La Gazzetta dello Snort
Pentru colosul din Malmoe, 

iarna aceasta va fi decisivă — 
scrie LA GAZZETTA DELLO 
SPORT intr-un reportaj dedi
cat celebrului discobol suedez. 
Faptul de a nu fi putut atinge 
în 1970 cei 70 de metri, la care 
visa de la începutul anului, 
i-a produs lui Bruch o puter
nică depresiune psihică, vecină 
cu descurajarea. Dar, se pare 
că atletul suedez a trecut cu 
bine momentele grele din 
toamna trecută. Ne-o dovedeș
te. în primul rind, hotărirea 
cu care el a abordat pregăti
rea de iarnă pentru noul se
zon.

Tn noiembrie și decembrie, 
el s-a antrenat zilnic cite 4— 
5 ore ; a ridicat haltere, a fă
cut, multă gimnastică și crosuri 
prin pădure, 
s-a atins, și 
să-l facă și 
Mai mult, în 
tămini el a urmărit și o pre-

De disc nici nu 
același lucru avea 
în luna ianuarie, 
aceste ultime săp-

și Aleksei Ulanov, pentru a treia 
Foto : TASS

P ;An-
18—

alaltăieri după miezul nopții :
1. Irina Rodnina — Aleksei 
Ulanov (U.R.S.S.) 9—421,1
2. Ludmila Smirnova — 
drei Suraikin (U.R.S.S.)
416,7 p ; 3. Galina Karelina — 
Gheorghi Proskurin (U.R.S.S.) 
31—404,2 p ; 4. Manuela Gross 
—Uwe Kagelmann (R.D.G.) 32— 
401,0 p ; 5. Almut Lehmann — 
Herbert Wiesinger (R.F.G.) 51— 
390.6 p ; 6. Marlics Radunsky — 
Rolf Oesterrelch (R.D.G.) 53— 
387.0 p.

Ieri, la Hallenstadion din 
Zurich, s-a desfășurat prima 
manșa a probei de figuri im
puse la femei.. Favoritele sint 
in frunte, după 3 figuri, aus
triaca Beatrix Schuba condu
cted cu 534,8 p, urmată de 
maghiara Zsuzsa Almassy — 
495,2 p. Patricia Dodd (Anglia) 
— 484,4 p și Rita Trapanese 
(Italia) — 481,2 p luptă și ele 
pentru un loț^pe podium. Repre
zentanta 
noastră 
Huștiu, 
369.9 p.

Campionatele continuă astăzi, 
cu ultimele figuri impuse la 
femei și proba de figuri libere 
la bărbați. Sîmbâtă are loc ul
tima probă a campionatelor — 
figuri libere femei, iar dumi
nică este programată o demon
strație a laureaților.

României, 
campioană 

ocupă locul 20,
tînăra 

Beatrice 
cu

CM. de patinaj viteză

La apropiatele campiona
te mondiale de patinaj vite
ză și-au anunțat participa
rea 32 de sportivi din 12 
țări. Campionatele se vor 
disputa in zilele de 13 și 14 
februarie Ia patinoarul arti
ficial din Goteborg.

de tenis a Australiei se vede 
nevoită să prezinte la noua 
ediție a „Cupei Davis" o e- 
chipă complet remaniată. Cel 
mai „vîrstnic" jucător, John 
Cooper, are 24 de ani. Cei
lalți componenți 
zentativei sint: 
(19 ani), Colin 
ani) și Bob Giltinan (20 de 
ani). Căpitanul echipei este 
fostul internațional Neale 
Fraser.

gătire specială pentru arunca
re# greutății — să nu uităm 
că deține un rezultat de 19,59 
m In 1970 — prdba la care vrea 
«ă concureze tri cadrul cam- 
Îdonatelor europene de sală de 
a Sofia.

Un prim rezultat ! Ricky a 
slăbit cu 8 kg șl tn prezent, la 
o greutate de 130 kg, el se 
simte intr-o splendidă formă 
fizică. După cum declară an
trenorul său, Kurt Alexanders- 
son, discobolul suedez și-a pro
pus pentru sezonul hivernal 
un total de 600 de ore dedi
cate pregătirii nespecifice și de 
abia la împlinirea lor se va 
îndrepta spre cercul de arun
care.

„în 1970 — afirmă Alexan- 
derssoh, Bruch a realizat o 
medie excelentă a celor mal 
bune 10 aruncări : 66.13 m.
Iar dacă vom totaliza rezulta
tele celor 73 de concursuri la 
Care a participat în cursul a- 
nului și vom face media, vom 
obține de asemenea o cifră 
foarte bună, 63.17 m. Personal, 
sint foarte mulțumit de aceste 
rezultate și apreciind fanatis
mul (nu exagerez cîtuși de pu
țin) cu care el se pregătește 
pentru noul sezon nu-mi ră- 
mine nici ur> pic de îndoială 
că Suedia va oferi lumii atle
tice primul discobol care va 
atinge fantastica limită a celor 
70 m‘‘.

VA PARTICIPA
MARILYN NEUFV1LLE

J.O.?

Campionatele europene de sală, 
disputate anul trecut tn lur.a 
martie la Stadthate din Viena. au 
consacrat ca primă vedetă conli-

Plînă pină la refuz, sala 
Floreasca a găzduit 
seara un meci de 
masculin așteptat cu 
interes : acela dintre 
pioanele României 
și Suediei (Hellas), 
ca partidă retur în

ier! 
handbal 

mult 
cam- 

(Steaua) 
contînd 
cadrul

MADRID, 4 (Agerpres). 
Campionatele europene 

de bor se vor desfășura 
intre 13 și 22 iunie pe rin
gul „Palatului sporturilor" 
d n Madrid, care poate a- 
dăposti aproape '.15 000 de 
spectatori. La campionate 
și-au anunțat participarea 
319 pagiliști reprezentind 
29 de țări (număr. record 
de participure).

TELEX ® TELEX ® TELEX
în cadrul sleiturilor de 

finală (grupa A) ale „Cupe;' 
campionilor europeni" la bas-' 
chet masculin, echipa Ignis 
Varese, deținătoarea trofeu
lui. a întîlnit pe teren pro
priu formația franceză Olym- 
pique Antibes. Net superiori, 
baschetbaliștii italieni au eîș- 
tigat cil scorul de 95—65 
(4?—20). Cei mai buni jucă
tori din e.chipa învingătoare 
au fost americanul Fultz f.Tl) 
și mexicanul Raga (19).

La Milano s-a disputat 
primul meci dintre echipa 1 
locală Simmethal și forma
ția Hapoel Tel Aviv. contînd 
pentru sferturile de finală 
■ale „Cupei Cupelor". Baschet- 
baliștii italieni au terminat 
învingători cu scorul de 107— 
74 (53—38). Din echipa gaz
delor .s-au remarcat în mod 
special americanul Kennee.v 
34 puncte) si Mașini (P7 
puncte).

PRIMELE MECIURI ALE ANULUI IN C. E.
Al CONSEMNAT VICTORIILE FAVORITELOR
• Anglia debutează cu un succes minin, in schimb Belgia

și Irlanda de Nord au repurtat victorii clare

Nord

REZULTATE

grupei a V-a î

MECI : la 17

*

a
1
2
3

a meciului 
Irlanda de 

i Nicosia, s-a 
rezultat alb

i O
1 o
1 o
o o

o 5—0 
o 1—0 
1 1—3 
3 0—4

ai repre- 
Ross Case 
Dibley (20

1. Belgia 
I. Portugalia
3. Sco(la
4. Danemarca

e-
a 

fn

ȘTIRI,

de fotbal din 
organiza la 

iulie la Cara-

1.
2.
3.
4.

URMĂTORUL
21. IV, Irlanda de

10), respectiv 
(min. SO).

MECI: la
Nord-Cipru.

URMĂTORUL
II, Belgia—Portugalia.

Spania 
U.R.S.S.
Irlanda de 
Cipru

Telefoto : A.P. — AGERPRES

grupei a IV-a o

GEORGE BEST

GUMMERSBACH 
IN SEMIFINALE

ROD LAVER CONTINUĂ 
SERIA !

Iată-l pe Van Himst mareînd al doilea gol pentru „diavolii ro
șii". In genunchi, consternat, portarul scoțian, iar In stingă Sem- 
meling, coautorul golului

în meciul desfășurat la Liă- 
ge, reprezentativa Belgiei a dis
pus de cea a Scoției cu 3--0

nenta!» » protest d« 408 teî plat o 
tinără atletă neagră, in vlrstă 
de 17 ani, eoncurtnd sub culorile 
Mart! Britani!. CIteva Iutii mai 
ttrzlu, Marilyn Ne.ufville, eleva 
londoneză originară din Pdttland 
(Jamaica) spulbera recordul mon
dial pe 400 m. aparțlnllid atlete
lor franceze Nieule Ducles »i Col
lette’ Bdsson, adUcindu-1 foarte a- 
proape de imposibila graniță a 
celor 50 de secunde șl determi- 
ntndu-i pe cel mal mulțl. specia
liști să-l acorde cele mal mari 
șanse in Întrecerea olimpică de 
la Milnchen. Dar, tn plin sezon 
atletic 1970, evenimentele au luat 
o turnură care pune sub semnul 
Întrebării prezența Marilynei la 
competiția pe care o vizează orice 
sportiv amator.

„Refuzlna. sub pretextul unei o- 
boseli poate reale — scrie cotidia
nul francez „L’EQUIPE11 — să 
participe la meciul Anglia — R U. 
Germană, Marilyn șl-a atras dez
aprobarea directorului național 
n' atletismului . britanic, Arthur 
Gold, care a anunțat suspendarea 
ei din viitoarele selecții naționale. 
Supărată la riadul el. Neufvillc 
declară că renunță la cetățenia 
engleză și — tnceplnd cu Jocurile 
Commonwealthulul — va concura 
pentru țara ei de baștină, lamal- 
ca. Zis șl făcut, numai că. pro- 
cedtnd astfel, Neufvillc se vede 
privată automat de dreptul de a 
participa la Olimpiadă, intructt 
atit regulamentele Comitetului O- 
flmplc internațional cit. și ale. fe
derației Internaționale de Atle
tism stipulează că, tn cazul schim
bării naționalității, sportivul res
pectiv poate concura la. J.O. pen
tru noua țară numai după u pe
rioadă de trei ani. Această •eguiă 
va fi, foarte probabil modificată,
— in sensul reducerii ia un sin
gur an a perioadei de carantină
— toamna aceasta, la sesiunea 
C.l.O. de la Luxemburg. Chiar 
In acest caz. recordmana lumii se 
va putea prezenta la startul pro 
bei de 400 m, la Milnchen, numai 
dacă noua reglementare va avea 
șt un caracter retroactiv".

Sfătuită de antrenorul său, Ma
rilyn Neufvillc a rămas deocam
dată la Londra, ezitlnd să se re
întoarcă definitiv la Portland. 
Este foarte supărată, refuză de 
mai multe luni să acorde cel mai 
mic interviu șl, credem noi, re
gretă puțin pripeala cu care a 
acționat.

sferturilor de finală ale 
C.C.E. Confirmînd forma 
bună în care se află în a- 
ceastă perioadă, jucătorii de 
Ia Steaua au obținut o vic
torie netă : 18—10 (9—3),
satisfăcind pe cei prezenți 
nu numai prin realizarea 
acestui rezultat care LE A- 
DUCE CALIFICAREA IN 
SEMIFINALELE COMPETI
ȚIEI (ei pierduseră primul 
joc ia o diferență de 1 
punct : 11—12), ci — mai fl
ies — prin maniera in care 
el s-a concretizat.

Am asistat, cu 
în prima repriză, 
bine „lucrate", la 
ții subtile, la 
contraatacuri, care, 
fi fost concretizate, 
diferența de scor ar fi fost 
mai mare. Un cuvînt bun 
merită jucătorii de la Steaua 
și pentru modul in care s-au 
apărat (excelent și portarul 
Dincă) : corect, foarte atent 
și mobil, de altfel ca și hand- 
baliștii de la Hellas — mo
tiv pentru care, deși parii-

deosebire 
la faze 
combi na- 

numeroase 
dacă ar 

atunci

La GOteborg au început campio
natele Internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale Scandinav’ei. 
In primul tur al probei de sim
plu bărbați, jucătorul cehoslovac 
Jlrl Hrebec l-a eliminat cu 6—3. 
7—5 pe suedezul Ove Bengtsson, 
iar - Frantisek Pala (Cehoslovacia) 
l-a întrecut cu 2—6, 6—2, 6—0 pe
Enk Melander (Norvegia). In tur
neul feminin, tenlsmana norve
giană Ellen Grndvold a dispus cu 
5—7, 7—-5, 6—4 de englezoaica Co
rinne ' Molesworth.

■
Managerul campionului 
de box la cat. ușoară 
niori) italianul Bruno 
declarat că elevul său 
apăra centura, la data

mondial
(clasa ju- 
Arcari a 
nu-și va 

de 13 fe
bruarie, în fața brazilianului Joao 
Henrique, șaianqerul său oficial. 
Arcari continuă 
El a solicitat 
CiuJui pentru

să fie suferind, 
o amin are a rrte- 
6 martie.

ediție a campiona-Cea de-a 4-a 
tulul european de schi pentru ju
niori (probele nordice) se va des
fășura în localitatea bavareză 
Nesselwang. La competiție și-au 
anunțat participarea peste 200 de 
tineri și tinere reprezentînd 13

(1—0). Scorul poate fi privit ca 
o surpriză, dar „diavolii ro
șii" au jucat impecabil in par
tea a doua a meciului, cînd 
— după autogolul scoțianului 
McKinnon (miri. 39) — aveau 
avantaj de 1—0. van Himst, 
în formă excelentă, a mai mar
cat doua gfflurl în min. 57 șl 
85.

Italianul Sbardella a condus 
formațiile : BELGIA j Plot— 
Heylens, Devalque, Plaskle, 

Thiessen, Van Meet, Van den 
Dade, Dcprleux, Semmeling, 
Van Himst, Denul, SCOȚIA : 
Crulshank—Hay, McKinnon.
Moncour, Gemmel I, Graig, 
Gfefflmei II, Blanton, Stela, O! 
Hare, Cooke.

Clasamentul

Numai cu 1—0 (1—0) a reu
șit să . cîștige noua echipă a 
lui Alf Ramsey partida cu Mal
ta. desfășurată la La Valetta. 
Britanicii, neacomodați cu tere
nul tare 
pinat o 
partea 
care au

(negazonat) au întim- 
rezistență dîrză din 

ambițioșilor maltezi, 
dorit să realizeze mă- 
scor egal (ca și

DEZGHEȚ LA SAPPORO...
Sosiți la Sapporo (Japonia), 

schiorii și boberil. printre care 
și românii I. I’anturu și I. Zan- 
gor. participant! la întrecerile 
..SSptămînii preolimplce”, pro
gramate începînd de dumin'că, 
nu au putut efectua primele an
trenamente, din cauza unei brus- 
ce ridicări a temperaturii, care 
a făcut impracticabile pistele. 
Pentru următoarele 21 de ore. 
meteorologii japonezi prevăd, to
tuși, timp favorabil pentru în
trecerile pe zăpadă și gheață.

AU FOST FIXATE DATELE 
BALCANIADEI DE BOX

O telegramă sosită 
din partea federației
ve de box anunță că viitorul 
campionat balcanic va avea 
loc la Titograd (Muntenegru) 
Intre 27 aprilie și 3 mal. 

aseară
iugosla-

da ave» o miză deosebită, 
nu s-a dictat nici o elimi
nare !

Meciul a început într-un. 
ritm lent, impus de oaspe
ții. care prin atacuri lungi, 
enervante, și-au încercat ulti
ma șansă. Ei n-au reușit 
însă să-i scoată din ritm pe 
handbaliștii de la Steaua, 
care au încheiat prima re
priză cu un avantaj serios. 
Tocmai din acest motiv, în 
partea a doua a întîlnirii, 
ei au evoluat ceva mai pu
țin convingător, lăsînd oas
peților posibilitatea — mai 
ales în ultimele minute — 
să reducă serios din dife
rența de scor, care la un 
moment dat luase proporții

PROGRAMUL J.O. DE VARA 1972
(Agerpres). 
mai anun- 
organizare 

de

MUNCHEN 4
— După cum s-a 
țat, Comitetul de 
al Jocurilor Olimpice 
vară 1972 de la Munchen a 
stabilit definitiv programul de 
desfășurare a concursurilor, 
făcînd unele modificări în 
datele prevăzute. anterior. în
trecerile vor începe la 26 au
gust și vor continua pînă la 
10 septembrie. în primele 
zile de întreceri, sînt progra
mate concursuri la 12 din 
cele 21 de discipline care fi
gurează în programul Olim
piadei.

Iată programul complet al 
J.O. de vară 1972; atletism: 
31 august — 4 septembrie, 
6—9 septembrie ; canotaj a- 
cademic: 27—29 august,
august — 2 septembrie ; bas
chet: 27—30 septembrie; box: 
27 august — 7 septembrie, 9 
septembrie (finalele) ; 
canoe : 28, 
septembrie; ciclism: 
august, 4—6 septembrie ; 
scrimă ; 29 august — 8 sep
tembrie : fotbal : 27 august

31

caiac-
29 august, 5—8

29—31

Grecia) în compania foștilor 
campioni mondiali.

După cum informează agen
țiile de presă, debutul engle
zilor nu a lăsat o impresie de
osebită, datorită în primul rind, 
unei lipse de coeziuni intre 
jucătorii introduși pentru pri- 

oară în echipa națională, 
patru <lebutanți — Har- 
McFarland, Royle și Chi- 
— cu alții, nerodați încă 

suficient — Reariey, Hugbes—, 
avînd în poarta adversă un 
păzitor impecabil (Mizzi), pot 
fi mulțumit de cele două punc
te ciștigate" declara după joc 
Alf Ramsey, unor corespon
denți de presă.

La Barcelona, în meci 
iar pentru sferturile de 
nală la handbal masculin 
,C.C.E,“ echipa vest-germană 
V.f.L. Gummersbach a în
trecut cu 16—12 formația spa
niolă GranoIIers. învingători 
și în primul joc (25—14), oas
peții s-au calificat pentru se
mifinalele competiției.

REVANȘA SCHIOARELOR FRANCEZE
Al 36-lea concurs internațional 

de schi Alberg-Kandaharr, care 
se desfășoară la Mtlren (El
veția), a început cu proba tie 
slalom special femei contînd 
pentru „Cupa Mondială". Ea a 
insemnat un puternic reviriment 
al schioarelor franceze, clasate 

(16—6 în min. 51 și 17—7 în 
min. 54).

Arbitrii MILAN VALCICI 
și PETAR PUPICI (ambii 
din Iugoslavia) au condus 
corect și atent formațiile:

STEAUA : Dincă (Muntea- 
nu) — Gruia (6), Speck (1), 
Gațu (3), Stockl (1), Birto- 
lom (3), Popescu (1), Mari
nescu, Goran (1), Coasă, 
Cristian (2).

HELLAS; Strom (Johans
son) — Aberg. D. Eriksson, 
WedcHn (1), Ekman. Seger- 
stad (2), L. Eriksson (5), 
Norhd (1), Hettman, Berg
strom (1). Sailing.

Călin ANTONESCU

— 1 septembrie, 3, 5, 7 și 9 
septembrie; gimnastică: 27, 
august — 1 septembrie ; hal
tere : 27—31 august, 2—5 
septembrie ; handbal: 30 au
gust, 1, 3, 5—9 septem
brie ; hochei pe iarbă 5 
27 august — 4 septembrie, 
6—9 septembrie ; judo : 31! 
august — 4 septembrie și 8 
septembrie ; lupte : 27—31! 
august și 5—9 septembrie; 
natație : 27 august — 4 sep
tembrie ; pentatlon modern: 
27—31 august; călărie: 29 
august — 1 septembrie, 3, 5, 
6, 8 și 10 septembrie; tir: 
27 august — 2 septembrie; 
tir cu arcul: 6—9 septem
brie ; volei: 27 august — 3 
septembrie, 5—8 septembrie ; 
yahting: 29 august — 1 sep
tembrie, 4—6

în decursul 
fi decernate 
medalii: 364 
argint și 381 
prima zi, vor 
daliile în proba de pistol li
ber și la haltere — cat. 
52 kg.

septembrie, 
întrecerilor, vor 
în total 1109 
de aur, 364 de 
de bronz. Tn 

fi atribuite me-

Peters în min. 35. în- 
a fost condusă de aus- 
Marschall. Englezii au 
formația : Banks-Rea-

Singurul punct a fost mar
cat de 
tilnirea 
triacul 
aliniat 
ney. Hughes, Muliery. McFar
land, Hunter, Ball, Chivers, 
Royle, Hurst (Harvey), Peters.

Iată clasamentul grupei e 
IlI-a :
1. Elveția
2. Anglia
3. Grecia
A. Malta

<'
2
1
1

URMĂTOARELE MECIURIs 
la 21.IV, Elveția—Malta și An- 
glia-Grecia.

*
Prima repriză 

dintre Cipru și 
Nord, desfășurat la 
încheiat cu un i 
(0—0). După pauză, nord-irlan- 
dezii și-au creat un avantaj 
categoric prin două goluri 
marcate de Best cel mai bun 
de pe teren si aplaudat de cei 
14 000 de spectatori. Al treilea 
gol a fost realizat de Gugan.

Clasamentul

• Campioana Perului, 
chipa Crystal din Lima, 
obținut o victorie cu 2—1 
fața echipei cehoslovace Ba- 
nik Ostrava. La pauză sco
rul a fost egal: 1—1. Jocul a 
fost urmărit de peste 15 000 
de Spectatori,

• fn primul meci p« car» 
tl tntreprinde tn Hong Kong, 
echipa austriacă Vfattens 
Innsbruck a Intllnlț o selec
ționată a țării gazdă cu care 
a terminat la egalitate: 1—1 
(1—0). Golurile au fost în
scrise de Hatenberger (min. 

Kwok-Keung

• Federația 
Venezuela va 
mijlocul lunii 
cas un mare turneu interna
țional de fotbal. La acest 
turneu au fost invitate să 
participe echipele Ungariei, 
Spaniei, Braziliei și Italiei.

• Echipa iugoslavă Vele} 
Mostar și-a continuat turneul 
in Peru jucînd la Cuzco cu 
formația locală „Cienciano" 
pe care a învins-o cu scorul 
de 2—0 (2—0). Golurile în
vingătorilor au fost înscrise 
de Bajevici (min. 10) și Ha- 
lihocici (min. 30).

La Los Angeles, celebrul te- 
nisman profesionist australian 
Rod Laver a obținut a S-a sa 
victorie consecutivă iu seria de 
meciuri pentru „Turneul cai»- 
pionilor11. Noua sa „victimă1* a 
fost englezul Roger Taylor, în
vins la scor net : 6—3, 7—5, 6—2. 
Următorul meci al lui Laver 
(care, fiind, învingător, joacă me
reu în continuare), va avea loc 
stmbătă la Madison Square Gar
den din New York, adversar Hin
du-! olandezul Tom Okker.

pe primele patru locuri î 1. Brltt 
Eatforgue — ,09,09 ; 2. Florence
Steurcr — 99,27 ; 3. Danielle De- \
bernard — 100,17 ; 4. Isabelle Mir »
— 100,41. A 5-a a fost canadianca 
Judy Crewford — 100,93 ; iar a 
6-a, austriaca Monika Kassercr — 
101,58.


