
ILIE NÂSTASE s-a calificat
în finala de la Richmond

invingindu-l pe JOHN NEWCOMBE
în
de 
a- 
al

Penultima zi a turneului 
fernational de tenis „open” 
la Richmond (Virginia) i-a 
dus maestrului emerit 
sportului Ilie Năstase una din 
cele mai remarcabile victorii 
din carieră. Ei l-a învins pe 
celebrul tenisman australian 
John Newcombe, după trei 
seturi de marc luptă : 6—2, 
4—6, 7—6. După cum se știe, 
Newcombe, ciștigător al tur
neelor de la Wimbledon, in 
196S și 1970, este cotat drept 
tenismanul nr. 1 al sezonului 
trecut, în clasamentele mon
diale ale majorității specia
liștilor.

' Comentînd această partidă, 
corespondenții agențiilor ame
ricane de presă notează că

START PUTIN PROMIJATOR 
ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI
Duminică, echipele din divizia A au luat startul în re

turul campionatului. Un start nu prea promițător. Este poate 
firesc ca această primă etapă, de acomodare, să fie mai să
racă în spectacol. Să sperăm însă că în continuare vom 
nota o ascensiune treptată spre calitate.

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN: I.E.F.S. — Vi
itorul Bacău 3—0 (10, 12, 9), 
Rapid — Universitatea Cluj 
3—0 (4. 10, 5), Politehnica Ga
lați — Petrolul 3—0 (1, 6, 6), 
Politehnica Timișoara — Ex
plorări B. Mare 3—0 (13, 4, 8), 
Tractorul Brașov — Unirea 
Tricolor Brăila 2—3 (—10, —10, 
7, 13, —14).

FEMININ : Universitatea Ti
mișoara — Dinamo 2—3 (12, 
—9, —7, 12, —11), Penicilina — 
Rapid 3—0 (7, 11, 11), Medici
na — Farul 3—2 (—12, —10, 11, 
9. 12), Universitatea Cluj — 
C.S.M. Sibiu 0—3 (—14, —9,
—9), Universitatea Craiova — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3 (—12, 
5, —15, —14).

ASTĂZI, DE LA ORA 17, 
ÎN SALA FLOREASCA SE 
VOR DISPUTA PARTIDELE : 
C.P.B. — I.E.F.S. ȘI STEAUA 
— DINAMO.

’ GIULEȘTENII PROMIT

Cu un lot completat în 
pauza dintre cele două părți 
ale campionatului, RAPID 
se anunță un concurent pe
riculos pentru liderul cam
pionatului. în Giulești, în 
fața Universității Cluj, ea a 
făcut duminică un joc bun, 
etalînd un blocaj înalt și 
prompt, combinații subtile 
fn atac care au creat faze 
aplaudate, suficientă i 
Uitate în linia a doua, 
furi de Cristian Ion, 
ciulescu, Paraschivescu, 
tălin, Dumitrescu, cei 
timișoreni, Moculescu

Concursul republican de tenis

MARIANA SIMIONESCU
Șl ELENA TAKACS-
PE LOCURILE 1—2

După „Cupa Unirii", între
cere care — în ceea ce le 
privește pe tenismane — a 
reunit, timp de o săptămină 
„rachetele” cele mai bune ale 
tării, astăzi s-a încheiat o altă

Mariana Simionescu (Dina
mo) — revelația concursului. 

Foto :M. THEO

Boberii. prezenți la .,Săptămlna preolimpică" de la Sapporo se pregătesc Sîrguincios pen
tru apropiatele lor întreceri. Iată echipajul italian, în frunte cu Sergio Siorpaeș A al doilea din 
stingă) revizuind bobul cu care vor coborî pe pîrtie. Telefoto: A.P.—Agerpres,

ca- 
spe-

im- 
fileu, 
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serviciul său 
venirile la 

derutat pe 
Prin această vic-

jocul a entuziasmat, prin 
litate, pe spectatori și 
cialiști. Ilie Năstase și-a pus 
în valoare 
pecabil și 
care l-au 
australian.
torie, jucătorul român s-a ca
lificat în finala turneului de 
la Richmond, al doilea din 
seria circuitului de concursuri 
„indoor-* din S.U.A.'

Advcrsațul lui Năstase în 
finală va fi cunoscutul tenis- 
man american de culoare 
Arthur Ashe, care — de Ia 
trecerea sa la profesionism — 
demonstrează o marcată as
censiune de formă. Ashe • l-a 
învins, în cealaltă semifinală, 
pe compatriotul său Clark

Liliana Pașca (Farul), urmărită de colegele ei Viorica Lutch, 
Angela Moroianu și Emilia Cernega, încearcă să depășească 
blocajul medicinistelor Ruxandra Drăgolici și Stefania

APATIE BĂCĂUANA

mobi- 
Ală-

Oloianu.
Foto : V. BAGEAC

Pen- 
, Că- Mocuța, s-au încadrat, per-r bitfat foarte bine M..' Ze-
i doi fect. Cu aceste âtuuri, Ra linsehi Și V. Vrăjescu

Și pidul a cîștigat ușor în ției (A.B.).

’competiție : concursul repu
blican de sală. Menit, in con
cepția federației de speciali
tate, să constituie un examen 
al pregătirii jucătoarelor in 
sezonul de iarnă, ' concursul 
și-a atins pe deplin scopul. 
Mai mult, trebuie să spu
nem că cele 6: zile de între
ceri au avut darul să opereze 
o serioasă selecție în vederea 
formării loturilor celor mai 
corespunzătoare pentru vii-

lon GAVRILESCU

((fontinuart in pa®. c 8

PRIMELf INIRECERI LA SAPPORO
• 25.000 de spectatori ia festivitatea de deschidere
♦ Annie Famose a ciștigat coborîrea

TOKIO t (Agerpres), — 
Săptămlna preolimpică de la 
Sapporo, repetiție generală in 
vederea Olimpiadei albe din 
anul 1972, a fost deschisă du
minică dimineața de prințul 
moștenitor, Akihito, în cursul 
unei festivități desfășurate pe 
stadionul de iarnă Makomanai; 
în prezența a 25 000 de spec
tatori. Festivitatea a durat

victorii în

■ • « - . •

Graebner, în două seturi î 
7—6, 6—2.

După cum se vede, In acest 
turneu este folosit noul sis
tem de departajare in pre
lungiri, „tie-break" (pină la 
13 ghemuri). Fină acum, Ilie 
Năstase pare a se fi adap
tat perfect noului sistem, . in 
care forța de atac este deci
sivă, el obținind 
..seturi scurte*' la Gimeno și 
Newcombe.

Ultimul rezultat 
nului român confirmă incă o 
dată acele clasamente (printre 
care și ccl al ziarului „Spor
tul") care l-au indicat drept 
cel mai bun tenisman al Eu
ropei, în sezonul 1970.

al tcnisma-

seturi, clujenii comițînd nu
meroase greșeli la preluare. 
Eforturile solitare aie lui 
Viorel Bălaș n-au fost sufi
ciente nici măcar pentru 
cîștigarea unui set. Au ar-

în întîlnirea cu VIITORUL 
Bacău, studenții de ia 
I.E.F.S. au cîșțigat la zero,

(Continuare in pag. a 3-a)

O EXCELENTĂ PERFORMANTĂ
A LUI EUGEN ALMER

8:535 PE 800 M LIBER!
concursîn cadrul unui 

desfășurat la Reșița .(bazin de 
25 ' m), Eugen . Aimer a, obți
nut o excelentă performanță 
pe distanța de 800 m liber. 
La capătul celor 32 de lun
gimi, cronometrele au mar
cat pentru elevul prof. I- 
Schuster timpul de 8:53,5, 
cifră de valoare internațio- 

circa 40 de minute, reapec- 
tînd programul prevăzut pen
tru ceremonia oficială de a- 
nul viitor. După defilarea e- 
chipelor participante, schio
rul japonez Yoshiaki Matsuo- 
ka . a depus jurămîntul olim
pic. Prima probă a întreceri
lor preolimpice .— coboirîre 
femei — s-a disputat cu 
participarea a 59 de concu-
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Cele două jucătoare so vietice, Pita Pogosova (stingă) și Zoia Rudnova s-au impus cu au
toritate fn turneul pe echipe. Foto : Th.'MACĂRSCHI

& ao

TURNEUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR DE TENIS DE MASĂ

REPREZENTATIVELE URS.S.
AU CIȘTIGAT PROBELE PE ECHIPE

Formafiile României — pe locurile 2 la fete și 5 la băieți

Azi, zi de pauză, iar marți, încep individualele

Prima manșă a Turneului 
internațional universitar de 
tenis de masă (probele pe e- 
chipe) s-a încheiat. Sub cu
pola de la Floreasca, în pre
zența unei asistențe nume
roase, s-au disputat, ieri, 
ultimele partide. în final, ti
tlurile revenind reprezentati
velor Uniunii Sovietice, atît 
la fete cît și la băieți. Cu 
garnituri omogene și de o va
loare superioară, formațiile 
sovietice s-au detașat pe me- 

-rit.
Dintre întîlnirile de dumi

nică, trei dețineau capul de 
afiș: meciurile care urmau 
să aducă față în față forma
ția feminină a țării noastre 
cu selecționatele similare ale 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreene 
și partida masculină U.R.S.S.- 
Cehoslovacia. întrecerile au 
corespuns tehnic și spectacu
lar, publicul avînd ocazia Să 

Rezuitaiul lui Aimer

(Continuare tn pag. a 4-a)

nală.
este cu 26 de secunde supe
rior propriului său record 
național (9:19,5) pe această 
distanță. în aceeași reuniune: 
Mircea Hohoiu a „mers“ 

2:17,8 pe 200 m spate, cea 
mai bună performanță ro
mânească din toate timpu-

rente pe o pîrtie ta lungime 
de 2 095 m cu o diferență 
de nivel de 527 m. Victoria a 
revenit schioare! franceze A- 
nnie Famose, cronometrată 
cu timpul de 1:42,42. Pe locu
rile următoare s-au clasat în 
ordine: Roși Mittermeier
(R.F.G.) 1:42,79; Jocelyne Pe- 
rillat (Franța) 1:42,90; Mar- 
grit Hafen (R.F.G.) 1:43.50; 
Brigitte Totschnigg (Austria) 
1:43,74; Divina Galica (An
glia) 1:43,88.

VALERIA BUFANU

pe locul II la Reggio Emilia
REGGIO EMILIA, 7 (prin 

telex). Îl suita concursurilor 
de sală ale atleților se în
scrie și întrecerea organizată 
aici la 6fîrșitul săptămînii. 
I‘,a startul probelor s-au ali
niat numeroși. atleți și atlete, 
firește mulți dintre ei avînd 
ca țintă preparativele pen
tru „europenele*1 de sală de 
la Sofia.

în proba de 50 mg, lupta 
pentru primul loc a fost deo
sebit de disputată. Spre fina- 

vizioneze schimburi de mingi 
executate cu o măiestrie de
osebită.

Dimineața, româncele au 
trecut mai greu decît indicau 
previziunile de tenacele lor 
adversare, jucătoarele din 
R.P.D. Coreeană. Chiar din 
partida inaugurală, Crișan— 
Kim Cian Ai s-a văzut că re
plica oaspeteior va fi extrem 
de viguroasă. Crișan a pier
dut primul set, dar, în con
tinuare, și-a revenit și priry 
contre rapide, cu dese schirrv- 
hări de direcție, ea a ieșit 
învingătoare.

Pe agenda actualității fotbalistice

Progresul din nou în atac. 
Dudu Georgescu a sărit, « 
lovit balonul cu capul, Insă 
a greșit de puțin ținta... 
(Fază din meciul amical 
Progresul — Dunărea Giur

giu).
Foto: B. VASILB

CITIȚI IN PAG. A 3-A 
RELATĂRI DE LA MECIU
RILE AMICALE DE FOT
BAL DISPUTATE IN CAPI
TALA Șl TN PROVINCIE.

Iul ei, Cecilia Molinari a reu
șit însă să se detașeze și să 
ciștige cu un avans de două 
zecimi de secundă. Perfor
manța sa — 5,9 s — este re
marcabilă; -Românca Valeria 
Bufanu a întrecut-o in extre
mis pe Alessandra Arselli.

Iată, de altfel, ordinea fi
nală în proba de 50 mg : 1. 
Cecilia Molinari (Italia) 5,9 
s; 2. Valeria Bufanu (Româ
nia) 6,1 s; 3. Alessandra Ar
selli (Italia) 6,1 s.

Apoi, Mihalca a fost ne
voită să cedeze la o jucătoare 
— Pak Iun Ok — .foarte a- 
bilă, cu acțiuni ofensive în 
mare viteză. Este stilul care 
convine cel mai puțin Norei 
Mihalca. Si meciul de dubiu 
s-a pierdut cam din aceleași 
motive: sportivele coreence 
și-au sincronizat mai bine 
loviturile, executate fulgeră
tor și cu putere, în .timp ce 
studentele noastre, deși au 
încercat, ele au . fost depă-

G COMARNISCHI

A fosi odată un mic fotbalist. Avea picioare subțiri, 
ca niște jaloane de slalom, Călca într-un fel cara
ghios, cu vîrfurile înâuntru. Poate că din aceasta 
catțzâ ti plăcea să lovească mingea cu exteriorul. 
Și mingea îl asculta, cuminte, așa cum bila de fildeș 
ascultă de pluta albastră a tacului de biliard.

într-o bună zi, micul fotbalist a găsit o rachetă de tenis. 
Dar racheta era foarte grea. Și nici nu avea toate corzile. 
Cu toate acestea, mica minge roasă a zburat deasupra fi- 
leului. Atunci s-a întîmplat ceva ciudot. Ca prin farmec mi
nerul roșu al rachetei s-a lipit de palma micului fotbalist. 
Antrenorul lui, Romeo .Catano, îngrozit de cele întîmplate, 
a chemat în ajutor cîfiva medici. Lo început, toți au dat din 
umeri. Apoi, .cei moi mulți au fost de părere că singura so
luție ar fi amputarea rachetei. Unul singur, Cornel Zacop- 
ceanu, a deschis Marea Enciclopedie medicală si a desco
perit două cazuri similare : primul la Sydney si al doilea la 
Los Angeles.

Nevoit să poarte racheta în permanentă, micul fotbalist 
o fost obligat să părăsescă iarba terenului de fotbal. Spre 
toamnă — sînt zece ani de atunci — copilul cu racheta a 
plecat la Cluj. Aproape fără să-și dea seama, s-a trezit 
campion aj juniorilor. După finală trebuia să ia trenul, ca să 
se întoarcă acasă, la București. Cineva i-a spus, însă, că ar 
mai putea rătnîne o zi _ia Cluj, dacă ar strînge mingile pen
tru finala celor mari : Gogu Viziru—Tiriac. Copilul a sărit în 
sus de, bucurie. Tn aceeași clipă, racheta s-a desprins de 
palmă, strigînd : „Acum ești al meu. Vei veni tu după mine". 
Și micul fotbalist, care nu era altul decît Ilie Năstase de 
azi, a alergat cu picioarele lui subțiri după mingile finalei 
în care Gogu, Viziru a pierdut în fața lui Ion Țiriac.

Așa a început vîrtejul. Așa I-a învins Ilie Năstase pe Mariy 
Riessen, la gurile Nilului, după numai cinci ani de tenis, îm
potriva tuturor legiior manualelor. Rșa a ajuns Ilie Năstase 
să fie singurul Junior acceptat în clanul grav al cohortei lui 
Laver. Așa a ajuns Ilie Năstase să-l cucerească pe băfrînul 
erudit al tenisului mondial : Harry Hopman.

Ieri, micul fotbalist Ilie Năstase l-a învins și pe John New
combe, cîșțigătorul Wimbledonului.

Ce s-ar fi întîmplat dacă Ilie Năstase n-ar fi rezistat ten
tației de a-l încăleca pe acest Moby Dick al secolului nostru, 
care este Fotbalul ? Poate că astăzi ar fi fost rezerva lui 
Iordănescu, ca urmare a „lipsei de forță și luciditate în faza 
de finalizare".

loan CHIRILA
- r-

mai ajunge senza- 
vocii 

din 
i sa- 

al 
pe

S Intern abia Ia cea de 
a treia uluitoare a- 
ventură umană pe 
alt tărîm planetar 

și aproape că ne-am bla
zat. Nu ne mai mulțumim 
cu miracolul in sine al pre
zenței omenești pe Lună, 
nu ne 
ția extraordinară a < 
ce ne vine Ia ureche 
altă lume, nu ne mai 
tisface mersul hieratic 
siluetelor fantomatice 
cornul Lunii. Dorim, nesă
țioși și adesea absurzi, 
mereu altceva, un supli
ment de nu știu ce. Poate 
că intuind această sete de 
senzațional a telespectatori
lor (pină și specialiștii
s-au declarat la un mo
ment dat obosiți de mo
notonie) ambasadorii ome
nirii pe Lună au simțit 
dintr-o dată nevoia — in 
mijlocul unei riguroase 
activități științifice — să 
improvizeze, să-și lase 
exuberanța în voie, să ga
lopeze cu imaginația, sășe 
exprime liber, prin mișca
re, tocmai cînd comenta
torii ii credeau taciturni, 
dacă nu chiar morocănoși. 
Și-atunci, în fața gradene- 
lor presupusei tribune
„Antares", fantoma albă a 
lui Shepard a transformat 
craterul craterului maur nu 
numai într-un veritabil 
poligon științific, ci și 
într-o arenă olimpică ori
ginală, pe care 
fășurat cei mai 
spectacol sportiv 
fost vreodată dat 
omenesc să vadă.

Arătarea cu contur 
clar a scurmat solul 
nar cu două lovituri 
crosă închipuită. Cu toată 
popularitatea sa^ golful nu 
a avut niciodată atiția spec
tatori. Și nici atletismul, 
pe care vîrcolacii moderni 
i-au implantat cu fantezie 
pe țarina selenară. Folia 
de staniol, lamela reflecto
rizantă sau ce o fi fost, 
a devenit in mina lui 
Shepard o suliță aruncată 
cu eleganță și, nu ne În
doim, cu eficacitate. Dar 
săriturile sau tentativele 
caraghioase de alergare 
ale comandantului și ale 
lui Mitchell ? Un program 
olimpic inedit, 
trebui 
cițiile 
lieful 
ruiui 
Ia o 
metri.

Nu 
despre cum a apărut spor
tul pe Pămînt. Știm, de 
pe acum, aproape totul 
despre nașterea sportului pe 
Lună !

Victor BANCIUlESCU
NMMMMMMMMMWlOMa Illiuuu irZMMMMMMMRk

s-a des- 
insolit 

ce i-a 
ochiului

ne- 
lii’ 
de

căruia ar 
să-i adăugăm cxcr» 
de alpinism pe re* 
accidentat al erate* 
Cone, cu ascensiuni 
altitudine de 120 de

știm prea multe

STEAUA PLEACĂ AZI IN 
LIBAN SI IRAN

Astăzi, o altă echipă româ
nească ia drumul străinătății: 
Steaua București, care a per
fectat un turneu în Liban si 
Iran, între 9 și 22 februarie. 
Fotbaliștii militari vor susține 
două jocuri la Beirut, la 9 și 
21 februarie, iar între aceste 
date alte patru întîlniri în 
Iran, la 12, 14, 16 și 19 fe
bruarie. Cum se vede, steliș- 
tii își încep turneul la Beirut, 
printr-un meci cu Racing 
Club și-l încheie tot în acest 
oraș (joc cu Homenetmen).

în acest turneu, care păs
trează un caracter de desă- 
vîrșire a pregătirii pentru se
zonul oficial de primăvară, 
Steaua va deplasa următorul 
lot : Suciu, Coman, Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, Ciugarin, 
Cristache, Vigu, Dumitriu III, 
Negrea, Pantea, Ciutac, Sa- 
meș, Tătaru II, Georgescu, 
Ștefănescu. Iordănescu Mbit ■ 
cu
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CAUZELE REALE ALE ÎNFRÎNGERII DE LA COPENHAGA
'• „U" TIMISOARA N-ARE REZERVE VALOROASE • O STARE DE NERVOZI
TATE EXCESIVĂ CARE A GENERAT ACTE DE NESPORTIVITATE • 17 ATACURI 
IROSITE; CHIAR SI NUMAI UNUL DINTRE ELE PUTEA ADUCE CALIFICAREA I 
!• EXISTĂ REALE POSIBILITĂȚI DE REDRESARE

In seara de 3 februarie, 
Universitatea Timișoara — 
campioana de handbal femi
nin a României — a trăit, 
la Bellahojhallen din Copen
haga, o veritabilă dramă. 
Timișorencele au fost elimi
nate in extremis din sfertu
rile de finală ale Cupei 
campionilor europeni de for
mația H.G. Copenhaga, cam
pioana Danemarcei. Deși 
scorul .— după partidele de 
■la Timișoara și Copenhaga 
__' era egal, 20—20, handba
listele noastre părăseau pres
tigioasa competiție pentru 
că marcaseră în deplasare 
un număr mai mic de go
luri (6) decît reușiseră, în 
aceeași postură, adversa
rele lor (10).

Așadar, învinse. învinse 
de o echipă modestă, care, 
acasă la ea, nu-și făcea ilu
zii în fața redutabilei forma
ții din Timișoara, dar care, 
întrezărindu-și șansa în jo
cul fără orizont al român
celor, a depus maximum de 
efort pentru victorie; de o 
echipă pe care, în mod si
gur. cel puțin 5 divizionare 
A din România o pot depăși 
chiar în fief propriu. Ce a 
determinat atunci această 
surprinzătoare înfrîngere, a- 
ceastă neașteptată și — în 
fond — nedreaptă eliminare 
din C.C.E. ? Cauzele sînt 
multiple. In virtutea unui 
principiu de la care nu do
rim să abdicăm le vom a- 
naliza numai pe cele evi- 

î dențiate de evoluția în 
dreptunghiul de joc. în pri
mul rînd, a fost evidentă și 
de această dată lipsa în lot 
a rezervelor de valoare. în 
momentul în care antrenorul 
Constantin Lache s-a văzut 
nevoit să întrebuințeze, în 
locul titularelor, jucătoarele 
cu numerele 8, 9 sau 10 (ne 
referim la ordinea valorică), 
echipa s-a dereglat. Pișcu a 
pierdut mingea în a doua 
fază de joc, Neagoe a comis 
două greșeli care au dus e- 
chipa la pierderea mingii 
în momente de mare tensiu
ne, Hristov a primit un goi 
din neatenție sau emoție, iar 
Gavrilov nu și-a găsit nici 
un moment locul în angre
najul echipei. Existînd chiar 
între cele 7 titulare o dife
rență valorică evidentă, de- 
c-'-jul între echipa de bază

și rezerve se mărește, luînd 
amploarea unei prăpăstii.

A doua cauză a înfrînge- 
rii a constituit-o nervozita
tea excesivă, cu nimic mo- 
tivabilă, a majorității echi
pierelor. Atît de puternică 
a fost tensiunea, încît unele 
dintre handbalistele timișo- 
rence au ajuns să comită 
chiar acte în afara eticii 
sportive. Elisabeta Simo a 
părăsit poarta (la 7—6 pen
tru adversare), creînd peri
colul măririi scorului de că
tre handbalistele de la H.G. 
Copenhaga, pentru a discuta 
în contradictoriu cu antreno
rul chiar lîngă banca aces
tuia ; Terezia Szekely-Popa 
cerea (de pe semicercul ad
vers) antrenorului s-o schim
be dacă nu-i convine cum 
joacă (vă imaginați cît de 
concentrată era în joc în a- 
ceste momente...), iar alte și 
alte jucătoare cereau să fie 
schimbate sau să fie lăsate 
să joace cum le taie capul. 
Și cît de bine jucau nu mai 
este cazul s-o spun... In a- 
ceastă stare de surescitare 
nervoasă era firesc ca jocul 
să nu meargă, acțiunile să 
se irosească, să se comită 
greșeli nepermise nici chiar 
jucătoarelor din divizia șco
lară. Puține au fost minu
tele în care handbalistele 
din Timișoara au acționat 
conform indicațiilor antre
norului, în care au luat în 
seamă repetatele apeluri ve
nite de pe banca conducăto
rului tehnic.

în sfîrșit, o a treia cauză 
este aceea a pripelii în atac. 
,Nu mai puțin de 17 acțiuni 
«fensive au fost ratate din 
cauza șuturilor slabe, a di
recțiilor greșite. Campioană 
a fost Hrivnak, cea care a 
■irosit un mare număr de 
ocazii (inclusiv șansa de ca
lificare), urmată de Popa, 
Onofraș, Rigo și altele. Un 
exemplu al degringoladei 
formației timișorene este a- 
cela că „U“ s-a aflat de două 
ori în superioritate nume
rică și nu numai că nu a 
marcat, dar într-una din a- 
ceste situații a și primit gol... 
După .cum se vede, echipa 
daneză a avut marea cali
tate de a ști să folosească 
deruta handbalistelor din 
Timișoara. ■

Seara, la cîteva ore după

meci, jucătoarele și condu
cerea tehnică a formației 
s-au întîlnit într-una din 
camerele hotelului Frederiks- 
berg. Am asistat Ia un dia
log sincer care a durat 
pînă după miezul nopții. 
Multe dintre handbalistele 
de la Universitatea Timișoa
ra au plîns. Vreau să cred 
că era o tristețe reală, că 
regretau sincer marea șansă 
pierdută. Dacă măcar atunci 
au înțeles ceva din cuvin
tele rostite de prorectorul 
universității timișorene, Pe
tre Stanciu, de antrenorul 
Constantin Lache și de cei
lalți, atunci se poate spune 
că handbalistele au reușit, 
totuși, să cîștige ceva la 
Copenhaga. Fără a aborda 
viața de dincolo de drept
unghiul de 40X20 m, sîntem 
nevoiți să spunem că unita
tea sufletească a acestei for
mații este măcinată de carii, 
că vedetismul unora dintre 
jucătoare se, răsfrînge nega
tiv, că anturajul alcătuit 
din suporterii echipei cam
pioane este dăunător prin 
labilitatea sentimentelor, 
prin trecerea bruscă de la 
osanale la aspre și, uneori, 
nefondate acuzații. Toate 
acestea determină caracterul 
echipei, fluctuațiile sale de 
formă, căderile inexplica
bile spectatorilor. „Momen
tul Cluj" a fost fatal. înfrîn- 
gerile la I.E.F.S. și, mai aies, 
la Confecția au făcut să iasă 
la suprafață tarele latente 
pînă atunci, să se propage 
discordia, să se evidențieze 
nemulțumirile mai vechi.

Adevăraților susținători ai 
campioanei noastre de hand
bal, timișorenilor lucizi, 
statornici în dragostea lor 
față de „U“ Timișoara le 
spunem că situația poate fi 
îndreptată. Echipa lor este o 
forță în handbal, o forță ce 
poate crește și se poate a- 
firma prin muncă continuă, 
neobosită, printr-o acțiune 
de omogenizare, de creare a 
unității sufletești, de stimu
lare reală. „U“ Timișoara 
trebuie să ia, din acest 
punct, un nou start spre 
înălțimile handbalului pe 
care le poate atinge în cu- 
rînd.

Hrisfcche NAUM

DE CE SÎNT JUNIORII MAI BUNI DECÎT SENIORII?
In ciuda capriciilor acestei 

ierni, patinatorii de viteză, 
aflați în pregătire la Tușnad, 
s-au bucurat de condiții me
teorologice mult mai favora
bile decît în anii trecuți, la
cul Ciucaș fiind înghețat de 
la 15 decembrie și pînă la 
recenta finală pe țară a cam
pionatelor naționale, rezerva
te juniorilor și seniorilor- în 
consecința, se poate afirma, 
fără teama de a greși, că 
majoritatea alergătorilor
fruntași au avut posibilita
tea să treacă de la pregătirea 
pe... uscat, direct la cea pe 
gheață, ceea ce îndreptățea 
să sperăm că la actul final 
al campionatelor se vor co
recta multe recorduri ale 
„inelului de gheață" din Tuș
nad. Previziunile însă s-au 
adeverit numai în parte, în- 

Itrucît am numărat pe dege
tele unei singure mîini vite- 
ziștii care au progresat. Și a- 
ceștia au fost: Victor Soti- 
rescu, Dan Lăzărescu (Dinamo 
București), Andrei Okoș și A- 

- lexandru Boer (Dinamo Bra
șov), care au reușit pentru 
prima oară să parcurgă 5 000 
m pe o pistă din țară sub 
9 minute. Restul vîteziștilor 
(cu excepția tinerilor patina
tori Mihai Bărbulescu și Lu
dovic Coroș, aflați în primii 
ani de seniorat) s-au com
portat slab, fiind depășiți în 
unele probe de Zoltan Șan- 
dor. Eugen Imecs și alți ju
niori.

Explicația superiorității ju
niorilor asupra unor patina
tori cu vechi state de activi
tate este simplă : în timp ce 
unii au respectat judicios 
programul zilnic de antrena
ment, ceilalți în loc să se 
refacă după eforturile depuse 
pe gheață, stăteau mai mult 
prin baruri, fumînd sau con- 
sumînd alcool, își pierdeau 
timpul la dans sau la diverse 
distracții nocturne. Credem 
că antrenorul clujean, Zoltan 
Szekely (ai cărui elevi nu au 
urmat programul indicat în 
perioada cît a lipsit din țară) 
va sancționa exemplar pe cei 
care au considerat prezența

lor la Tușnad ca pe o sim
plă vacanță de iarnă.

Forul de resort și cadrele 
tehnice, care în treacăt fie 
spus sînt insuficiente pentru 
fetele și băieții a căror pre
zență se face din ce în ce mai 
simțită pe pistele de gheață, 
au datoria să supună unei 
atente pregătiri elementele 
remarcate în finala de la 
Tușnad. Rețetele se cunosc, 
metodele de instruire de ase
menea. Vrem numai să amin
tim că cei care vor ig
nora pregătirile din cursul 
verii, vor suferi cu siguranță 
în sezonul competițional. Și 
încă ceva, deosebit de impor-

CAMPIONII ȘCOLILOR
PROFESIONALE ALE M.I.C.M.
Orașul Cîmpulung Mușcel 

a găzduit timp de trei zile 
faza finală la lupte, organi
zată de M.I.C.M., la care au 
participat elevi din 17 loca
lități din țară (24 școli pro
fesionale), însumînd aproxi
mativ 100 concurenți

1ATA CAMPIONII: greco- 
romane: 48 kg — C. Bănică 
(C. Lung.), 52 kg — I. Du- 
lică (C. Lung), 56 kg — I. 
Nuc (U.M. Timișoara), 60 kg 
— I. Miu (Electromagnetica 
Buc.), 65 kg I. Stoian (Elec
tromagnetica Buc), 70 kg — 
C. Pîrlog (Semănătoarea Buc.), 
75 kg — I. Coandă (Timpuri 
Noi Buc.), 81 kg — D. Mu- 
raru (C. Lung), 87 kg — M. 
Copolovici (U.C.M. Reșița), 
+ 87 kg — V. Crister (Electro- 
p utere Cv).

Libere: 48 kg — Gh. Ște
fan (Electromagnetica Buc.), 
52 kg—I. Nicolae (U.M. Tîr- 
goviște), 56 kg — V. Voicu 
(U.M. Tîrgoviște), 60 kg — 
Gh. Croiu (Mașini Electrice 
Buc.), 65 kg — C. Fodore (St. 
roșu Bv.), 70 kg — N. Dra- 
gomir (Hidromecanica Bv.), 
75 kg — M. Straton (Elec
tronica Buc.), 81 kg — I. 
Carlota (Hidromec. Bv.), 87 
kg — H. Wilhelm (Hidrome
canica Bv.), +87 kg — M. 
Chibuși (Hidromecanica Bv.).

Clasament pe școli și sti
luri: greco-romane: 1. Gru
pul școlar U.M.M. C. Lung 
Mușcel 37 p, 2. Timpuri Noi 
Buc. 20 p, 3. Hidromecanica 
Bv. 16 p: libere: 1. Electro- 
aparataj Buc. 28 p, 2. Hidro
mecanica Bv. 20 p, 3. I.M.U 
Medgidia 18 p.

Decebal RADULESCU,
coresp.

★
★

Doi dintre puți-
nii seniori care
și-au onorat car-
tea de vizită : 
Alexandru Boer 
(stingă) și An
drei Okoș, am
bii de la Dina

mo Brașov.

Foto :
N. DRAGOȘ

★
★ Tk

TENIS
(Urmare din pag. 1)

toarele competiții interne și 
internaționale, la care jucă
toarele noastre vor lua parte 
în acest sezon.

Dintre concurentele junioa
re, prezente la startul între
cerilor, cele mai bune s-au 
dovedit a fi Mariana Simio- 
nescu. Elena Takacs, Anca 
Floreșteanu și Virginia Ruzici, 
toate patru fiind incluse in 
lotul de tineret care va in
tra, intr-un viitor foarte a- 
propiat, în importanta între
cere „Cupa Annie Soisbault".

în întrecerile eliminatorii și 
apoi în cadrul grupei unde 
meciurile se dispută sistem 
turneu, o frumoasă compor
tare a avut jucătoarea dina- 
movistă Mariana Simionescu 
Ea nu a pierdut nici un 
meci, astfel că hotărîrea fe
derației de a o introduce in 
lotul de tineret al țării este 
salutară. Iată rezultatele din 
întîlnirile junioarelor : Lucia 
Romanov — Cristina Bădin 
6—2. 6—2, Adriana Călina — 
Sanda Guțu 6—4, 6—2, Ma
riana Hadgiu — Mia Roma
nov 6—1, 6—1, Mariana Ilie — 
Mariana Simionescu 6—3, 6—0, 
Mihaela Dimitriu — Mihaela 
Comănescu 6—1, 6—2, Virgi
nia Ruzici — Doina Ionescu 
6—2, 6—1, Elena Takacs —
Cristina Bădin 6—1, 6—3,
Anca Floreșteanu — Adriana

Călina 3—6, 6—4, 6—5, Ma
riana Simionescu — Mariana 
Hadgiu 6—2, 6—3.

După întrecerile eliminatorii, 
simbâtâ și duminică s-au dis-
putat meciurile sistem turneu 
din cadrul celor două grupe, 
în prima grupă (Elena Takacs, 
Mariana Simionescu, Anca 
Floreșteanu, Virginia Ruzici), 
lupta pentru ocuparea locului 
I s-a dat între Elena Takacs 
și Mariana Simionescu. Dacă 
Simionescu ar fi ciștigat in 
două seturi întilnirea cu Flo
reșteanu. ea s-ar fi clasat pe 
primul loc. Cîstigînd, însă, cu 
2—1 (6—1, 5—6, 6—2) Simio
nescu este la egalitate de
puncte cu Takacs. Din acest
motiv, șl întrucît după un
meci jucat Ruzici s-a retras
din concurs (regulamentul ne- 
prevăzind dacă meciul jucat 
rămine valabil sau se anu
lează). arbitrul principal al 
concursului, Florian Marines
cu, a stabilit următorul cla
sament : 1—2. Mariana Simio
nescu, Elena Takacs, 3. Anca 
Floreșteanu, 4. Virginia Ru
zici.

în cadrul grupei a doua 
(Adriana Călina, Mariana 
Hadgiu, Mihaela Dimitriu și 
Cristina Bădin) a mai rămas 
de disputat finala între Călina 
— Hadgiu, așa încît pînă la 
ora închiderii ediției nu s-a 
putut. întocmi clasamentul. Re
zultatul acestei întilniri și 
clasamentul grupei (locurile 
5—8) le veți afla in ediția de 
marți a ziarului.

„CUPA 16 FEBRUARIE": SURPRIZELE NU SE REPETĂ
SINAIA, 7 (prin telefon). 

— După cum era de așteptat, 
ziua a doua a „Cupei 16 Fe
bruarie" s-a desfășurat sub 
3emnul revanșei. „Cei patru 
mari" (Cristea, Vulpe, Brenci, 
Munteanu) afectați de eșecul 
de sîmbătă nu puteau lăsa să 
se repete înfrîngerea lor in 
bloc, care, deocamdată — la 
nivelul de pregătire al ce
lorlalți schiori — este o pură 
întîmplare. Dacă slalomul 
uriaș n-a fost prea lung 
(1000 m) și nici structura 
porților prea complicată, di
ficultatea a constituit-o pla
ca de gheață pe care s-a des
fășurat, ca și permanenta în
clinare laterală a pîrtiei a- 
leasă astfel din cauza lipsei 
zăpezii. Traseul, cu startul 
fixat în vecinătatea stației 
telefericului, a continuat pe 
lîngă cabana Vîrful cu Dor 
spre Valea Dorului, oferind 
o priveliște de ansamblu tu
riștilor veniți să schieze și 
obligați să privească din cau
za durității excesive a ză
pezii înghețate.

Vulpe (Dinamo) 45,6, 2—3.
Dan Cristea (Dinamo) și Do
rin Munteanu (A.S.A.) 45,7, 
4. V. Brenci (A.S.A.) 45,9, 5. 
M. Focșeneanu (C.S. Sinaia) 
46,3, 6. St. Moldoveanu (Ca- 
raiman Bușteni) 46,7 ; SENI
OARE : 1. Ioana Belu
(A.S.A.) 52,1, 2. Elena Nea
goe . (Caraiman) 56,3, 3. Ma
na Șupeală (C.S. Sinaia) 
59,4; JUNIORI MARI: 1. V. 
Căciulă (C.S. Sinaia) 56,1 2. 
C. Tecușan (C-S. Sinaia) 58.1, 
3, S. Radu (Voința Sinaia) 
61,7; JUNIORI MICI: 1. C. 
Neguțescu (Sc. sp. Sinaia) 
40,8. 2. FI. Juncu (Voința Si
naia) 41,1. 3. C. Nițoi (Sc. 
sp. Sinaiâ) 42,6; JUNIOARE 
(MICI : 1. Daniela Cronef
(C.S. Sinaia) 51,5, 2—3. Ma

ria Bucur (C. S. Sinaia) și 
Carmen Enache (Caraiman) 
56,0.

★
La „Cuibul Dorului", fon- 

diștii s-au întrecut și ei în- 
tr-un concurs cu același nu- 
me („Cupa 16 Februarie") și 
în aceeași harnică și reușită 
organizare a arbitrilor sină- 
ieni. Meritele organizatorilor 
sînt cel puțin egale cu ale 
concurenților cu care au în
fruntat împreună o vreme 
nefavorabilă pentru concurs 
Iată rezultatele: 15 KM SE
NIORI : 1. Gh. Păunescu
(C.S. Sinaia) 56,41, 2. Ion Mu- 
șat (C.S. Sinaia) 58,05, 3. V. 
Chivu (G.S. Sinaia) 59,55;

8 KM JUNIORI: 1. Dinu 
Clinei (C.S. Sinaia) 22,03, 2. G. 
Mîndruș (C-S. Sinaia) 22,41^ 
3—4. Ion Păunescu (C.S. Si
naia) și Ștefan Pințoi (Uni
rea Azuga) 25,15; 5 KM SE
NIOARE: 1. Cecilia Dedu
(G.S. Sinaia) 31,35, 2. Alex. 
Cojocaru (C.S. Sinaia) 33,12, 
3. b. Popa (C-S. Sinaia) 37,18; 
3 KM JUNIOARE: 1. M. To
cita (G.S. Sinaia) 14,05. 2—3. 
M. Petcu și R. Kulman (U- 
nirea Azuga) 16,43; 3x5 KM 
JUNIOARE: Unirea Azuga; 
3x5 KM JUNIORI: C.S. Si
naia ; „Cupa 16 Februarie" a 
fost cîștigată la băieți d« 
Clubul sportiv Sinaia, iar la 
fete de Gentirul Teșila.

Mihai BÎRA

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA CONCURSUL DIN CAPITALĂ
La seniori lupta a fost 

dîrză între cei patru candi
dați prezumtivi, obligați să 
speculeze fiecare metru de 
teren și fiecare schimbare de 
direcție spre a se departaja. 
Cursa a fost, totuși, prea 
scurtă și cu destul de puține 
elemente de dificultate teh
nică, ceea ce a făcut ca pri
mii trei clasați să fie des- 
părțiți doar de o zecime de 
secundă. De altfel și restul 
clasamentului este foarte 
dens, oferind imaginea unei 
omogenități asigurată ieri de 
condițiile organizatorice ale 
cursei. Marin Focșeneanu — 
cîștigătorul slalomului — a 
trebuit să se mulțumească 
cu locul V. avînd în schimb 
compensația locului 1 la com
binată. C. Bălan s-a clasat 
și mai modest, dar a avut si 
el satisfacția clasării la com
binată. Tonică este prezența 
din ce în ce mai agresivă a 
unor tineri promovați din 
rîndurile juniorilor (Paul I- 
vănescu. Nicolae Ghimbășea- 
nu și I. Bobiț) capabili să răs
toarne orice pronostic. La 
fete, Ioana Belu a repetat 
victoria. în schimb, talentata
Daniela Munteanu, pe care o 
vedeam principala sa rivală, 
caută o formă rătăcită (se 
pare) încă de la începutul 
sezonului. Iată 
țațele tehnice:
RIAȘ SENIORI: 1. Gheorghe

acum rezul-
SLALOM U-

tant pentru viitorul patina
jului în condițiile în care nu 
se întrezărește construirea u- 
nei piste artificiale :

1. Se impune mărirea „ine
lului de gheață" de la Tuș
nad (333,333 m) Ia dimensiuni 
olimpice (400 m), ceea ce va 
schimba raportul de alergare 
în favoarea liniei drepte ;

2. Se simte nevoia mecani
zării pregătirii gheții, procu- 
rîndu-se o mașină specială în 
acest scop.

Numai realizîndu-se aceste 
doleanțe se poate aștepta o 
creștere substanțială a per
formanțelor, deoarece se asi
gură 
tate 
tură

o gheață de bună câii- 
chiar și la o tempera- 
de zero grade.

6 Tr. IOANIȚESCU

ȘTIRI...
REZULTATE

CONCURSURI
După cum am anunțat, țara 

noastră a fost reprezentată, pen
tru prima oară, la campionatele 
europene de la Leningrad de 
vitezista Marla Tașnadi. Alergă- 
loarea bucurcșteancă a obținut 
următoarele rezultate: 500 m — 
Ludmila Titova (U.R.S.S.) 
sec... 26. Maria Tasnadi 51,23 
(ddn 29 de concurente), 1000 m — 
Ludmila Titova 1:36,1.. 3. Maria 
Tașnadi 1:53.6 1501) m — Nina
Statkevici (U.R.S.S.) 2:25.5... 27.
Măria Tașnadi 2:45.1. Neclasîm 
du-se între prifnele 16 concu
rente după trlatlon. reprezentan
ta noastră n-a mal luat startul 
în proba de 3000 m.

45,54

e Campionatele naționale re
zervate senioarelor au fost ami
nate, întrucit la data respectivă 
citeva viteziste fruntașe se a- 
i'lau în concursuri peste hotare 
Forul de resort a stabilit ca în
trecerile să fie reprogramate in zilele ' -- -----
pista laculu.i Ciucaș din Tușnad. 
unde _ “ __ ;_
timp, și disputele juniorilor mari 
și seniorilor, contind pentru 
„Cupa României".

de 19 șl 20 februarie pe

vor avea loc. in același

<* Patinoarul artificial din Ga
lati va găzdui între 10—14 fe
bruarie finala pe țară a cam
pionatului republican de copii 
la patinaj artistic.

CEZAR DRAGANIȚA, din sectorul IV, a participat la mai multe probe obținînd cîteva rezul
tate promițătoare.

• Din nou concurs de 
atletism în sala de la „23 
August". De data aceasta ma
joritatea participanților n-au 
fost atleți cunoscuți, ci ti
neri care se află undeva la 
început de drum către per
formanța sportivă. Sub cu
pola palatului atletismului 
au fost reuniți reprezentanți 
ai celor 8 sectoare bucureș- 
tene, într-o competiție orga
nizată de Comitetul muni
cipal al U.T.C. dotată cu 
Cupa congresului al IX-lea 
al Uniunii Tineretului ~ 
munist.

Concursul s-a bucurat 
o participare masivă și 
o organizare la înălțimea 
evenimentului. în afara com
petiției oficiale au luat par
te și o serie de atleți bucu-

Co-

de 
de 1

reșteni, care și-au verificat 
posibilitățile cu o săptămî- 
nă înaintea 
republicane pe teren acope
rit ale seniorilor.

Cîteva dintre rezultatele 
înscrise în foile de concurs : 
BĂIEȚI: 60 m: M. Lega
(sect I) 7,4 (în serii 7,3), M. 
Mitrea (IV) 7,5, C. Călin 
(IV) și C. Drăgămță (IV) 
7,5 : lungime: M. Lucaci 
(VII) 6,22, C. Drăgăniță 5,85, 
C. Călin 5,68 ; înălțime: Șt. 
Vasiloancă (VII) 1,68, M. Bu- 
ligă (VII) 1,60 ; greutate: 
Al. Drăghiță (IV) 10,89, D. 
Mîndruțeanu (VIII) 9,95; 
FETE: 60 m 5 Sm. Panait 
(VIII) 8,7, Ec. Teodorescu 
(IV) 9,0. El. Rîșniță (VIII) 

lungime: D. Cojocaru

campionatelor

m :

ATENȚIE LA SPADASINUL GABRIEL DINESCU!
Surprize, aproape pe toată 

linia, în campionatul Bucu- 
reștiului, al trăgătorilor aspi
ranți la categoria I și maeștri... 
Cea mai spectaculoasă a rea
lizat-o Gabriel Dinescu, în 
proba de spadă: după mai pu
țin de un an de pregătire, e- 
levul antrenorului C. Ciocîrlie 
a reușit 
tată în 
tori cu 
La 17 
(clasa 
promite o ascensiune 
noasă. Clasament: 
(Steaua) 4 v.;
3 v.; 3. Zanea 
Stancu (Univ.) 
lescu (Progr.) 
(CSS) 1 v.

A doua surpriză a fost în
registrată la sabie, probă în 
care experimentatul Gh. Gai- 
dariuc (CSS) n-a reușit de fel 
să se „vadă". S-a detașat, în 
schimb, tenacele Ion Petrică, 
foarte decis jn finală, unde l-a 
întrecut în baraj 
Waldmann. Clasament: 
trică (Șc.
Waldmann (CPMB) 4 v. d. b. : 
3. Panlelimoneseu (Șc. sp, 1) 
3 v. ; 4. Șerban (CPMB) 3 v.; 
5. Dobre (Viit.) 1 v. ; 6. Do- 
brotan (CPMB) 0 v.

să cîștige finala, dispu- 
compania unor trăgă- 

mulți ani de activitate, 
ani. Gabriel

a Xl-a, Liceul
Dinescu 
nr. 36) 
vertigi- 
Dinescu1.

2. Micu (IEFS) 
(Univ.) 3 v.; 4. 
2 V.; 5. Gavri- 
2 v.; 6. Voicu

(5—3) pe
1. Pe-

sp. 1) 4 v. d. b..

Un asalt de baraj a fost ne
cesar și pentru stabilirea câș
tigătorului probei de floretă 
băieți. A învins Gh. Niculescu, 
cu 5—4, după o dispută epui
zantă cu Al. Ionescu. Și aici 
este de consemnat o absență

Concursul republican de sală

D. HARADAU (SENIORI) ȘI T. MARCU
(JUNIORI) - PE PRIMUL LOC

surprinzătoare în turneul final: 
M. Chiș (IEFS).
1. Niculescu (CSS)
2. Ionescu (Univ.)
3. Be.jan (Progr.) 3

Clasament: 
4 v. d. b.; 
4 v. d. .b; 
v.; 4. Chi- 

șiu (Univ.) 2 v.; 5. Alcxe (Șc. 
sp. 1) 2 v.) 6. Taran (Viit.) 0 v.

Floretistele și-au desemnat 
cîștigătoarea în persoana unei 
trăgătoare care și-a îmbunătă
țit simțitor tehnica, Mariana 
Ostafi. O evoluție remarcabilă 
a avut și Doina Priscorniță. 
Clasament: 1. Mariana Ostafi 
(Viit.) 5 v.; 2. Doina Priscor
niță (IEFS) 3 V.) 3. Eva Palko 
(Progr.) 3 v.) 4. Florica Tu
dor (Steaua) 2 v.; 5. Aurora 
Crișu (Viit.) 2 v.; fi. Eva Ilics 
(IEFS) 0 v. (t. st.).

(VI) 4,53, A. Ștefănescu (IV) 
4,17, C. Enache (IV) 
înălțime: M. Ionescu 
1,30 ț greutate: D.
(IV) 9,65.

Și acum pe cei în 
concursului : seniori: 
A. Munteanu și Gh. Zamfi- 
rescu 
can 
6,9 • 
8,3 ; 
6,95’;
Petrescu - Mărășescu, 7,7 ; 
lungime: Maria Salamon
5,47. (Nicolae D. NICOLAE, 
coresp.).
• Pentru a participa la în

trecerile campionatelor repu
blicane de seniori din 13 și 
14 februarie concurenții tre
buie să fi realizat în 1970 
(aer liber) sau în 1971 (con
cursuri de sală) următoarele 
baremuri; SENIORI: 60

- 7,0 (sau 50 m — 5,9 
100 m — 10,8), 60 mg — 
(sau 50 mg — 7,5 sau

4,17 ; 
(VII) 
Lund

afara
60 m :

6,8 — record republi- 
egalat, D. Hidioșanu 
60 mg: Z. Sebestien 
lungime: D. Bădini 
senioare : 60 m : Aura 

Mărășescu, 
Maria

110 mg — 15,3), înălțime — 
1,91 ‘ '
triplu — 14,50 m, prăjină — 
4,20 m, greutate — 14,00 m ; 
senioare: 60 m 
m — 6,7 sau 100 
60 mg — 8,9 (50 
100 mg — 14,9), 
5,60 m, înălțime 
greutate — 12,00

• în cadrul unui concurs 
desfășurat 
sprinterul 
litehnica) 
cursei de 
rezultate :
(Lie. 4) 6,81 m ; 60 mg : Petcu 
8,3 ; 60 m f : Mariana Mi- 
hăilescu (C.F.R.) 8,2 : 60 mg : 
Gerda Kovacs (Lie. 4) 9.8 — 
rec. județean. (Emil GRO- 
ZESCU — coresp.).

m, lungime — 7,10 m,

— 7,8 (50
m — 12,5), 
mg 7,7 sau 
lungime —
— 1,55 m,

m.

la Timișoara 
Tamas Szabo (Po- 
a egalat recordul 
60 m cu 6,8 Alte 
lungime : N. Petcu

HUNEDOARA, 7 (prin tele
fon). în ultima zi a concursu
lui republican de sală, dispu
tat în sala Constructorul din 
localitate, au continuat întîl
nirile pentru stabilirea ocu- 
panților locurilor I—IV. Iată 
cum arată clasamentul gru
pei I juniori: I — T. Marcu 
(Steagul roșu Brașov), II — C. 
Curcă (Progresul BucJ, III — 
Gh. 'Miilfai (Sc. sp. Tg. Mu
reș), IV — A. Roșianu 
(Steaua). Clasamentul grupei 
I seniori: — D. 
(Steaua), II — 
(C.S.U. Construcții Buc.), III 
— I. Kerekeș (St. 
IV — V. Marcu 
Buc.). Din cauza 
de disputare a 
clasamentele grupelor secun
de ale juniorilor și seniori
lor vor fi publicate în numă
rul do marți al ziarului nos
tru. D:nt.re țoale meciurile 
disputate de-a lungul unei 
săptămîni, cel mai spectacu
los a fost acela dintre I. Sân
tei și 1. Kerekeș. Timp de 
trei ore și zece minute, cei 
doi tenismani au avut, pe 
rind, șansa de a-și adjudeca

Hărădău 
I. Sântei

roșu Bv.), 
(Dinamo 

orei tîrzii 
meciurilor,

victoria. Fină la urmă a cîș- 
tigat Sântei (5—7, 7—6, 7—5), 
care a dat dovadă de un plus 
de condiție fizică. Alte re
zultate înregistrate sîmbătă și 
duminică: C. Curcă — A. 
Roșianu 6—5, 5—6, 6—5, G. 
Ionescu — D. Breazu 6—5, 
6—5, R. Giurgiu — F. Manea 
6—4, 6—4, D. Hărădău — V. 
Marcu 7—6, 7—6, V. Sotiriu— 
Z. Nemeș 6—1, 6—4, R. Scheu- 
chenstein — I. Milian 6—2, 
6—2, G. Neacșu — D. Mo- 
canu 6—2, 6—4. Iată și cîteva 
rezultate din întîlnirile de 
dublu: Mocanu, Mirea — Io
nescu, Soare 6—2. 6—3, Hor
vath, Galamboș — Viziru, 
Hărădău 7—6, 6—7, 6—4. Ke- 
rekeș, Neacșu — Manea, 
Breazu 6—1, 6—0, Sântei, V. 
Marcu — Horvath, Galamboș 
6—3, 6—3, Nemeth, Almăjan— 
Mocanu. IMirea 6—4, 6—4. 
Kerekeș, Neacșu — Scheu- 
chenstein. Dragotă 6—2, 6—2, 
D. Hărădău. T. Marcu (cuplu! 
lotului nostru pentru „Cupa 
Galea") — Curcă, Roșia nu 
6—3, 6—3.

*S. IONESCU



PE AGENDA ACTUALITĂȚII • Ivan și Strîmbeanu sînt refăcuți ® Boșoteanu a devenit
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Ieri, în Giulești, echipa de tineret-rezerve a Rapidului a intilnit in meci de verificare pe 
divizionara C, Comerțul Alexandria. Giuleștenii au cîștigat partida cu scorul de 2—0 (1—0).

■ - -- -apărarea oaspeților respinge

cu), Frățilă (Iancu), Dobrin, 
Jercan (I). Ștefan).

A arbitrat foarte slab C. 
Tănase (Cîmpulung).

D. GRAUR
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In imaginea realizată de fotoreporterul nostru Theo Macarschi, 
un atac inițiat de către Apostol.

TRACTORUL BRASOV — 
PETROLUL PLOIEȘTI 

1-1 (1-1)

PROGRESUL BUCUREȘTI 
- DUNĂREA GIURGIU 

1-1 (1-0)

Terenul desfundat a 
luit un serios obstacol 
jucători. Totuși, de-a 
celor 90 de minute, s-a jucat 
într-un ritm vioi, cu multă 
risipă de energie, dar s.au 
creat puține faze la cele două 
porți. Jucătorii de la Progre
sul au controlat mai bine mij
locul terenului, au accelerat 
ritmul jocului atunci cînd au 
intrat în posesia balonului și 
au hărțuit în majoritatea 
timpului apărarea adversă. 
Echipa antrenată de Mîndru, 
Dunărea Giurgiu, a pus ac
centul în prima parte pe apă
rare, fiecare jucător luptînd 
mult pentru recuperarea balo
nului.

în repriza I, după cîteva 
ratări, bucureștenii au deschis 
scorul în min. 28, cînd Dum
bravă a executat foarte bine 
o lovitură liberă de la 18 m, 
făcînd inutil plonjonul 
Purcaru. în partea a 
Progresul a avut mai 
inițiativa, dar a ratat o 
ocazie prin M. Sandu, 
giu venii au egalat prin . .. 
nilă (min. 81). în ultimele 
minute, I. Dinu a fost scos 
de antrenori pentru încercare 
de lovire a adversarului. A 
arbitrat bine S. Mincă.

consti- 
pentru 
lungul

lui 
doua, 
mult 
bună 
Giur- 
Țigă-

PROGRESUL: Zamfir
(Manta, min. 46) —• V. Po
pescu, Măndoiu, Graina. Dum
bravă (A. Constantinescu, 
min. 46), Tănăsescu, D. Po
pescu (I. Dinu, min. 46), I. 
Sandu (Alecu, min. 61), D. 
Georgescu, Raksi (M. Sandu, 
min. 46), Matei (Năstase, 
min. 46).

DUNĂREA : Purcaru (Voi- 
nea. min. 65) — Iacob, Cojo
caru ‘ .
min. 63), Sandu (Ivan, min. 
76), Grădinaru, Leșeanu (Ți
gănită, min. 76). Mustață, 
Cristaclie (Popa, min, 76), 
Lungu (Manciu, min. 46).

Bălosu, Rădoi (Tudor,

deDupă două săptămîni 
pregătire la Predeal, echipa 
Petrolul a coborît ieri în 
Brașov, pentru a susține pri
mul meci din anul 1971. 
Tractorul a fost un partener 
excelent, ambițios. De altfel, 
pînă în prezent, brașovenii 
au mai multe partide de ve
rificare. Decalajul acesta din
tre stadiile . de pregătire ale 
celor două echipe a fost neu 
tralizat în mare măsură de di
ferența de nivel dintre o re
prezentantă a diviziei A și 
una din C. Rezultatul a fost 
stabilit în prima repriză de 
Dridea (min. 32), dintr-o cen
trare a lui Moraru și Humel- 
nicu (min. 40), dintr-un șut de 
la distanță. Nu numai scorul, 
dar și jocul a fost echilibrat. 
Pe un teren acoperit cu ză
padă mingea prindea viteză 
mare. Aceste condiții au de
terminat în parte aspectul 
alert al jocului, viteza combi
națiilor, precum și unele gre
șeli de ordin tehnic. Gazdele 
au folosit întregul lor lot, în 
timp ce Petrolul a aliniat 
două garnituri sensibil egale.

în prima repriză, antreno
rul Cernăianu a trimis în te
ren pe : M. Ionescu — Gru
ber, Bădin. Uncheașu, Mo
canii, Moraru, Iuhasz Grozea, 
Ciupltu, Dridea, Petruț, iar în 
a doua următoarea formație : 
Stelian — Constantinescu, 
Mierlut, Spiridon, N. Ionescu, 
Dincutâ, Crîngașu. Cotigă, 
Oprișan, Stroe, Ciucu. Au 
asistat la această întîlnire 
peste 1 000 de spectatori pe o 
vreme rece.

Remus BOGDAN

respuns sub aspectul pregătirii 
fizice. Elevii lui VI. Grosaru, 
mai avansați în pregătire, au 
abordat jocul cu mult elan, 
reușind să se impună în par
tea a doua, cînd au și înscris 
cele trei goluri prin Darie 
(min. 73 și 79) și Petrescu 
(min. 65). în acest joc cluje
nii au utilizat două formații, 
în prima parte au jucat : 
Ocea — Burîacu, Soos, Fanea, 
Roman, M. Bretan, Cojocaru, 
S. Bretan, Matei, O. Ionescu, 
Petrescu. în repriza a doua : 
Naghel — Hormat, Cojocaru, 
Dragomir, Vișan. Roman Te- 
gean, Sorin Bretan, P. Po
pescu, O. Ionescu, Petrescu.

La METROM BRAȘOV au 
jucat: Smeu (Szalad), — Ră- 
duț, Grecea (Staicu. min. 46), 
Ochea, Bădițoiu (Sișcă, min. 
46), Gabor (Petrescu, min. 46), 
Roman, Gane, Ferenț, Fur
nică (Cheresteș II, min. 75), 
Nicolae (Darie, min. 46).
C. GRUIA, coresp. principal

METROM BRASOV —
C.F.R. CLUJ 3-0 (0—0)

în ciuda timpului nefavora
bil, a terenului acoperit cu 
zăpadă, jocul a fost frumos, 
vioi, ambele echipe făcînd 
multă risipă de energie. Fe
roviarii clujeni, la primul lor 
joc din anul acesta, au

MUSCELUL CÎMPULUNG 
— F.C. ARGEȘ 0—4 (0—2)

CÎMPULUNG, 7 (prin te
lefon). Peste 4 000 de spec
tatori au ținut să fie pre- 
zenți la întîlnirea dintre 
F.C. Argeș și formația locală 
Mușcelul din campionatul 
județean.

Deși terenul a fost dificil 
(în prima repriză înghețat 
„tun", iar în cea de a doua... 
moale ca o cocă) partida a 
fost interesantă, cu multe 
faze spectaculoase, create, în 
special, de Dobrin...

Argeșenii s-au mișcat în 
general bine, dar valoarea 
modestă a adversarilor lor 
nu ne dă putința să apre
ciem, cu certitudine, posibi
litățile lor actuale.

Au înscris Radu (min. 20 
și 35) și Dobrin (min. 55 și 
89).

F.C. Argeș a aliniat ur
mătoarea formație (toate 
schimbările au fost efectua
te la pauză) : Nicttlescu (Ari
ciți — Crăciunescu, Oltea- 
nu, Vlad, Neculce (Jercan), 
Prepurgel (Ștefănescu), Roșu 
(M. Popescu), Radu (Dobres-

SPORTUL STUDENȚESC 
FLACĂRA ROȘIE 3-0 (2-0)

Ieri dimineață, pe stadionul 
Politehnica, Sportul studen
țesc a întîlnit, într-o partidă 
amicală, divizionara C Fla
căra roșie. Confirmînd forma 
bună arătată în ultimele me
ciuri de verificare, studenții 
au cîștigat cu 3—0 (2—0). în 
prima repriză au înscris 
Kraus și Pană, iar după pau
ză Sava. care și-a făcut rein
trarea după accidentul suferit 
în luna 
stadionul 
ora 15, 
va primi 
Craiova.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA — C.S.M. SIBIU 

3-1 (1—0)
CRAIOVA, 7 (prin telefon), 

în fața formației sibiene, stu
denții au avut o evoluție mai 
bună decît în meciul cu F.C. 
Caracal. Trecerea lui Niță ca 
vîrf de atac a dat un plus de 
agresivitate acțiunilor ofensi
ve realizate de gazde. Au în
scris i Bălan (min. 20), Niță 
(min. 73) și Ivan (min. 74), 
respectiv Stoicescu (min. 89). 
Universitatea a folosit urmă
torii jucători : Pilcă — Nicu- 
lescu, Smarandache (Bîtlan), 
Deselnicu, Lepădațu (Velea), 
Strîmbeanu (Boșoteanu). Ivan, 
Niță (Martinovici). Donose 
(Niță), Oblemenco, Bălan 
(Țarălungă). (V. POPOVICI, 
coresp.)

CRISUL ORADEA — 
A.S. ARMATA TG. MURES 

1—0 (1-0)
ORADEA. 7 (prin telefon). 

O utilă partidă de verificare 
între fruntașele celor două se
rii ale diviziei B. Gazdele au 
acționat mai decis în atac, 
iar oaspeții (din rîndurile că
rora au lipsit Caniaro, Don- 
doș și Ispas — accidentați) 
s-au apărat foarte bine (fun
dașul Czako a respins de trei 
ori de pe linia porții). Unicul 
gol a fost marcat de Neșu, 
în min. 28. (I. GHIȘA, coresp. 
principal)

GLORIA BISTRIȚA - 
JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)

După două săptămîni de 
pregătire fizică la Sîngiorz 
Băi, Gloria a susținut primul 
meci amical, întîinind Jiul, 
de care a dispus cu 1—0. prin 
golul marcat de Mureșan 
(min. 63). (I. TOMA, coresp.)

TEXTILA BUHUSI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

0-2 (0—0)
BUIIUȘI, 7 (prin 

Oaspeții au realizat 
prin golurile înscrise 
și Stîngaciu. De remarcat câ 
săptămîna trecută, cele două 
echipe s-au întîlnit la P. 
Neamț, unde textiliștii au cîș
tigat cu 1—0, (I. VIERU, co
resp.)

în alte meciuri : Olimpia 
Satu Mare — Rapid Satu 
Mare 14—2 (6—1) ; Someșul 
Satu Mare — Chimistul Baia 
Mare 2—1 (1—1) ; Metalurgis
tul Cugir — Aurul Zlatna 
4—0 (4—0) ; C.F.R. Sighișoara 
— Gaz metan Mediaș 
(1-0).

august. Joi, tot pe 
Politehnica, de la 

Sportul studențesc 
replica Universității

în biroul antrenorilor de 
fotbal de la stadionul Cen
tral din Craiova, atmosfera 
era încărcată. Cele două părți; 
antrenorii Universității 
gospodarii stadionului, 
susțineau cu tărie punctele 
de vedere. După replica a- 
cestora din urmă, ne-am dat 
seama despre ce era vorba. 
Cele cîteva zile mohorîte ale 
lui februarie, cu ploaie și 
ninsoare, au amintit tuturor 
că iarna n-a trecut încă. In
temperiile au pus în stare de 
alertă pe administratorii tere
nurilor de fotbal. într-o ase
menea situație se găseau și 
cei din Craiova.

— Aici, oricum, nu se poate. 
N-aveți unde. Pe „Central” 
este apă... Terenul cu zgură — 
știți cum e... N-a venit com
presorul și nu-i tăvălugit. 
Pista-i moale și trebuie s-o 
păstrăm pentru concursurile 
de atletism. Așa 
„Tineretului" vă 
Pe teren, ori pe 
găsește un loc 1

Șt. Coidum și Gh- Nuțescu 
au cedat. După cîteva minute, 
antrenorii și jucătorii Univer
sității au plecat spre fosta 
lor bază sportivă.

...„Tineretul" este încă în 
reparație : se lucrează la ves
tiare, la demolarea unei părți 
a peluzei. în tribune — cîțiva 
elevi de la „Frații Buzești", 
care, probabil, în pauza din
tre orele de matematică, fi
zică și chimie, au dorit să-i 
vadă pe studenți cum se pre
gătesc. Terenul mustește de 
apă. Pista e la fel, totuși pe 
o parte a ei, cea din spatele 
porții de la peluză, s-a găsit 
un loc unde s-a desfășurat 
antrenamentul. Spațiul redus 
a afectat, desigur, durata și 
calitatea unor exerciții. S-a 
lucrat numai cu balonul: pa
se, conducerea mingii, tras 
la poartă. în partea a doua 
a ședinței, lotul a fost îm
părțit în două și, pe teren, a 
avut loc un joc de 20 de mi
nute.

...Sîntem din nou în biroul

Și 
își

că, tot la 
antrenați, 
pistă... se

antrenorilor de la stadionul 
Central. Dialogul cu Șt. 
Coidum se leagă ușor-

— La Sinaia ați încheiat 
prima etapă de pregătire. La 
ce concluzii ați ajuns ? — în
trebăm pe Șt. Coidum.

— Am realizat multe lu
cruri bune — ne răspunde 
el — deoarece am avut con
diții optime de cazare, masă, 
precum și de antrenament. 
Relieful stațiunii este ideal 
pentru ce-am dorit să facem: 
pregătire fizică. în cele 16 
zile, de la 15 la 31 ianuarie, 
s-a lucrat intens. Am condus 
25 de ședințe. Un antrena
ment a ținut între 50 și 90 
de minute. S-au făcut crosuri 
de 3 pînă la 12 km, s-a aler
gat în pantă, acestea pentru 
ca fiecare jucător să aibă o 
bună rezistență generală și 
specifică. Un accent deosebit 
l-am pus pe forță. Pe lîngă 
alergările efectuate în pantă 
și săriturile la «oardă — cu 
o durată de 40 la 70 secun
de, în serii de 2 la 4 —, am 
transformat holul vilei 12 a 
complexului Cumpătul în... 
sală de forță. S-a lucrat cu 
extensoare, s-a făcut gimnas
tică la sol.

— Toți elevii dv. sînt în 
plenitudinea forțelor ?

— La ora aceasta — da. 
Să-i luăm pe fiecare : Ivan, 
complet refăcut după inter
venția chirurgicală, a lucrat 
cot la cot cu ceilalți ; colegul 
său de linie — Strîmbeanu 
a început pregătirea la 21 ia
nuarie și depune aceleași 
eforturi ca și cei care s-au 
antrenat de la 15 ianuarie- 
în schimb, Neagu și Mincă, 
reluînd pregătirile de-abia 
la 28 ianuarie, au încă un 
program deosebit de ceilalți 
și. doctorul Frînculescu îi su
praveghează în permanență.
- Ați
— Da, 

fost la 
Craiova, 
geaba. Dimpotrivă, a transpi
rat destul și a avut multe 
emoții. Motivul ? Și-a susți-

OBLEMENCO

telefon). 
victoria 
de Niță

omis un nume.
Boșoteanu. El n-a 

munte, a rămas la 
Acasă n-a stat de-

Cei doi învingători de la Rotterdam, Desmenez (stingă) și 
Gaudry (dreapta), felicitați de o cunoștință a noastră : Van 
Hanegem, atacantul lui Feijenoord. Ultimul din dreapta, an

trenorul federal francez Gaby Robert.

SPRE 0 CUPĂ EUROPEANĂ
A CONCURSURILOR ADIDAS" ?

„Concursurile Adidas", or
ganizate pentru tinerii care 
încep să se inițieze în teh
nica fotbalului, cuceresc tot 
mai multe țări din Europa. 
Născute în Franța, după cum 
afirmă „L’EQUIPE", ele au 
început să fie organizate trep
tat, în R. F. a Germaniei, 
Austria, Olanda. O întrecere 
după acest model a fost orga
nizată și la noi, anul trecut, 
din inițiativa ziarului „Spor
tul". Mai mult, aceste con
cursuri au depășit frontierele 
Europei ; sînt prezente acurp 
în Africa, mai precis în Ma
roc, și chiar în Japonia.V. CRISTESCU

PUTIN PROMIȚĂTORSTART
(Urmare âln pag. I)r*

i

O PARTIDĂ MARATON

PETROLUL Ploiești

principal).

FACILAVICTORIE

SURPRIZA LA BRAȘOV

a 
au

BĂIMĂRENII ÎN NOTA 
OBIȘNUITĂ

viu interes, 
PENICILINA

din București 
satisfăcător un 
(GH. CORCO-

Țiw— • VOL

nu atît datorită virtuților 
lor în joc, cît mai ales re
plicii inadmisibil de siabe a 
băcăuanilor. Această partidă 

arătat că ambele echipe 
carențe în pregătire.

Voleibaliștii de la EXPLO
RĂRI B. Mare, deținătorii 
lanternei, au înregistrat un 
nou eșec la scor sever în me
ciul de la Timișoara, cu 
POLITEHNICA. S-au remar
cat Coste, Tănăsescu și 
Weiss (P). Corect arbitrajul 
cuplului V. Arhire din Bra
șov și C. Pitaru din Sibiu. 
(I. STAN — coresp.).

LA DISCREȚIA GAZDELOR
De la un capăt la altul, 

meciul POLITEHNICA Ga
lați 
a fost dominat de gazde, 
superioare în toate compar
timentele și îndeosebi la 
blocaj. S-au remarcat Stere 
și Udișteanu de la învingă
tori. Au arbitrat corect V. 
Săndulescu și C. Nistor dm 
București. (FI. BALAIȘ — 
coresp.).

După ce, în tur, pierduse 
acasă meciul cu TRACTO
RUL, UNIREA TRICOLOR 
Brăila și-a luat o nesperată 
revanșă la Brașov. Succesul 
oaspeților a fost asigurat de 
blocajul foarte bun și de 
apărarea în linia a doua. 
Brașovenii au evoluat ine
gal. Remarcați i Ferariu,

Mănoiu (T), Ozun și Dumitru 
(U.T.). Arbitrii M. Albuț și 
Em. Costoiu 
au condus 
meci greu.
DEL — coresp.).

CLASAMENT

1. Steaua 11 ii 0 33: 2 22
2. Rapid 12 10 2 32:13 22
3. Politehnica Gl. 12 8 4 29:18 20
4. Dinamo 11 8 3 28:12 19
5. Polit. Tim. 12 6 6 22 :24 18
6. I.E.F.S. 12 5 7 25:23 17
7. Unirea Tricolor Br.

12 5 7 20:23 17
8. Viitorul Bc. 12 5 7 16:30 17
9. „U“ Cluj 12 4 8 20:29 16

10. Tractorul Bv. 12 4 8 17:27 16
11. Petrolul 12 4 8 15:26 16
12. Explorări B.M. 12 1 11 9:34 13

DE LA 2—0, LA. 2—3

Singura partidă feminină 
programată ieri în Capitală, 
MEDICINA — FARUL, a 
prilejuit un spectacol plă
cut, atît datorită jocului ce
lor două echipe, cît și răs
turnării de scor, imprevizi
bilă la începutul meciului. 
Constănțencele cu patru ju
nioare în sextetul de bază 
iau un start excelent, distan- 
țîndu-se grație unui atac 
deosebit de eficace și a unui 
blocaj bine organizat. De 
partea cealaltă studentele 
(fără Venera Zaharescu) nu 
reușesc să stăvilească „ava
lanșa" adversă, lăsînd iargi 
zone descoperite în linia de 
fund, sau bazîndu-și atacul 
doar pe forța și inspirația 
Evei Klein. De la 
de penetrație a 
constănțean scade, 
începe să-și spună cuvîntul 
și Medicina remontează 
2—1 și apoi 2—2 la seturi, 
în „secvența" decisivă echi
librul de forțe se instalea
ză pe teren, nici o echipă

2—0 forța 
atacului 
oboseala

nereușind să ia un avantaj 
decisiv: 7—7, 8—8, 12—12. 
Cîteva greșeli consecutive 
la preluare ale voleibaliste- • 
lor de la Farul și 3—2 pen
tru Medicina. Ne-au plăcut s 
Emilia Cernega (în mod spe
cial), Maria Matei, Angela 
Moroianu, Doina Biji de la 
Farul și Eva Klein de la 
Medicina. Foarte bun arbi
trajul prestat de N. Gălă- 
șanu și G. Nedelcu. 
(EM. F.).

Recent, a luat sfîrșit prima 
ediție din Olanda. Finala s-a 
desfășurat la cunoscutul cen
tru tehnic de la Zeist, unde 
s-au prezentat cei mai buni 
25 din cei 32 000 de tineri, 
între 10—16 ani, cîți au luat 
parte de la început. învingă
torii — Bosman (16 ani) și 
Jansen (13 ani) — au partici
pat apoi la o finală interna
țională, reunind concurenți 
din Franța,' Austria, Olanda, 
R. F. a Germaniei și din... 
Japonia, finală care a avut 
loc la Rotterdam, la mijlocul 
lunii trecute. Au ieșit învin
gători francezii Desmenez (13 
ani) și Gaudry (16 ani).

Dar nu acest rezultat inte
resează. ci faptul că aseme
nea reuniuni ale tinerilor 
care învață tehnica fotbalului 
prin aceste concursuri stimu
latoare încep să capete un ca
racter internațional, ceea ce 
a făcut pe unii specialiști 
străini să se gîndească la o 
Cupă europeană a „elevilor 
fotbalului", pusă sub egida 
unui for internațional, 
U.E.F.A. sau F.I.F.A. Este o 
idee excelentă ia care cei mai 
buni tineri fotbaliști români, 
remarcați recent în concursul 
similar organizat de ziarul 
nostru, ar putea lua parte.

„U“ CLUJ Șl U.T.A. AU PLECAT 
IN TURNEE PESTE HOTARE 

sfîrșitul săptămînii trecute, 
ouă echipe divizionare A, „U‘

Aproape două ore și ju
mătate a durat disputa din
tre UNIVERSITATEA Timi
șoara și DINAMO. Deși lip
site de aportul a trei titu
lare, gazdele au făcut un joc 
curajos, dar 
bucureștencelor 
în cele din urmă, 

remarcat:

experiența 
și-a spus, 

cuvîntul. 
S-au remarcat : M. Dobro- 
geanu, M. Dobîrtă, D. Coste 
(U), A. Constantinescu, FI. 
Bogdan, M. Popescu (D). Cu 
scăpări, arbitrajul cupluiui 
C. Pitaru din Sibiu și V. 
Arhire din Brașov. (P. AR
CAN — coresp.

Așteptată cu 
partida dintre 
și RAPID nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit și 
aceasta datorită în special 
oaspetelor care au dat o re
plică scăzută. Cele mai 
bune: A. Chirițescu, F. Itu, 
V. Bincheci de la învingă
toare, M. Baga și M. Szekel.V 
de la învinse. Au arbitrat V. 
Moraru și N. Bucșe din Cluj. 
(D. DIACONESCU — coresp. 
principal).

Blocajul voleibaliștilor de la Rapid respinge 
al Universității Cluj Foto ; Theo

un nou atac 
MACARSCHI ICLASAMENT

1. Penicilina 12 12 0 36: 2 24 7. C.S.M. Sibiu 12
2. Dinamo 12 10 2 31:10 22 8. C.P.B, 11
3. Rapid 12 10 2 32:15 22 6, Univ. Tim. 12
4. I.E.F.S. 11 8 3 24:18 19 10. Ceahlăul 12
5. Medicina 12 7 5 25:24 19 11. Univ. Craiova 12
6. Farul 12 5 7 24:26 17 12. Univ. Cluj 12

I

I

La sfirsitui săptămâni trecute, 
alte două echipe divizionare A, „U‘ 
Cluj și U.T.A., au părăsit (ara 
pentru a susține turnee peste ho
tare. Formația studențească a 
plecat, simbătă, in Albania, 
echipa arădeană, duminică

iar 
_________ __ in 

Grecia, unde întreprinde un tur
neu de 4 partide.

★
înainte de plecare, U.T.A. a 

susținut la Arad un joc de veri
ficare in compania echipei C.F.R. 
Timișoara, pe care a întrecut-o 
cu 4—1 (2—1). Scorul a fost, des
chis în min. 20. de Florian Dumi
trescu. Menținîndu-se în atac, 
echipa arădeană a fructificat din 
nou (în min. 32, prin Kun II). 
Două minute mai țîrziu. feroviarii 
timișoreni au redus din handi
cap. înscriind prin Floareș.

Imediat după pauză (min. 461, 
Dembrovschi a ridicat scorul la 
3—1. iar Șchiopu (min. 72) l-a 
pecetluit la 4—1.
ST. IACOB — coresp. principal

examenul de 
acum este inginer agronom.

— Ce veți mai face pînă 
la prima confruntare oficială?

— După cum ați văzut, de 
la înapoierea la Craiova, la 
toate ședințele lucrăm cu ba
lonul pentru perfecționarea 
tehnicii și a tacticii. Numărul 
antrenamentelor l-am redus 
la 5 pe săptămînă, însă pro
gramul cuprinde o serie de 
meciuri amicale.

— Cu ce echipe veți juca ?
— Printre altele, cu Spor

tul studențesc la Bucu
rești (11 februarie), cu Pro
gresul la București (14 fe
bruarie), cu Jiul Petroșani la 
Craiova (18 februarie), din 
nou cu C.S.M. Sibiu — de 
data aceasta la Sibiu (28 fe
bruarie) și cu Electroputere 
la Craiova (4 martie). Inten
ționăm să susținem jocuri 
de verificare și în zilele de 
21 și 25 februarie, însă pînă 
în prezent n-am găsit par
teneri. Noi încă îi căutăm.

— Pe ce loc v-ați propus 
să terminați campionatul ?

— Sperăm că ne vom cla
sa în primele trei locuri- Ca 
să realizăm acest obiectiv, 
care este atît al nostru, cît 
și al suporterilor Universită
ții, mai trebuie să facem 
ceva, și anume să îmbunătă
țim jocul înaintașilor. Oble
menco 
promis 
tivi în

și colegii lui 
că vor fi mai 
retur...

Pompiliu

ne-au 
produc-

VINTILA

0 întrebare pentru
antrenorii de la divizia Cț

PROMOVAȚI; MULȚI! 
DAR. Cili VOR JUCA?

Echipele de fotbal «înt 
în febra pregătirilor, țin 
țară sau în străinătate). 
Cine realizează acest lucru 
mal bine, vom vedea. Cert 
este faptul, de loc lipsit 
de importanță : în această 
iarnă, echipele noastre 
fruntașe au început pregă
tirile pentru noul sezon 
mult mai devreme ca in 
alți ani. Pînă și echipele 
de divizia C și-au scurtat 
vacanța. Șl aici, din pri
mele zile ale Iul ianuarie, 
au avut loc ședințe de a- 
naltză, controale medicale, 
planuri de pregătire și, 
chiar deplasări la munte. 
Ceea ce nu-i rău. Numai 
că aceste eforturi se cer 
a fi materializate prin spo
rirea calității fotbalului 
practicat în campionat 
care, știm, nu de puține 
ori a lăsat de dorit.

Altceva am vrea insă să 
punem acum în discuție. 
O dată cu reluarea pregă
tirilor, antrenorii au făcut 
cunoscute numeroase pro
movări în loturile pe tiare 
le pregătesc, includerea In 
rîndurile primei echipe a 
multor juniori, „din pepi
nieră proprie”. Avem și 
exemple : trei juniori pro
movați la C.I.L. Gherla, 
trei la Dacia Pitești, doi ia 
Petrolul Tîrgovlște, trei la 
Dunărea Calafat, nouă (9) 
la Voința București, trei la 
Independența Sibiu, trei la 
Olimpia Giurgiu. Șl lista 
ar putea continua.

întrebarea care se pune 
este : cîți dintre acești ju
niori vor juca în echipele 
respective in viitorul se
zon ? și în alți ani, cam 
în aceeași perioadă, aflam 
că au fost promovați ju
niori, că echipele de di
vizia c sînt adevărate pe
piniere pentru sportul de 
performanță. Dar. cînd a 
fost vorba de meciurile o- 
flciale, de puncte și locuri 
in clasament, antrenorii 
au uitat de „talentul", de 
„perspectiva” acestor bă
ieți șl au apelat la ju
cători cu experiență", tre- 
cuți prin diviziile A și B, 
care să salveze formația 
de la... retrogradare. Tine
retul a rămas pe banca 
rezervelor. Așa se explică 
faptul că atunci eind a 
vrut să convoace cil mai 
multe „speranțe" ia 'rialul 
pentru lotul de tineret 
antrenorul federal Cheor- 
ghe Ola a constatat că a- 
proape o treime din echi
pele de divizia C nu aveau 
trecut pe foile de arbitraj 
nici un jucător sub 21 de 
ani. Poate că anul acesla. 
situația nu se va mal re
peta, iar juniorii promovați 
acum vor fi pregătiți cu 
multă grijă în această pe
rioadă șl folosiți, apoi, la 
meciurile acestei divizii, 
menită, după cile știm, 
să... crească jucători. Să 
sperăm că așa va fi...

C. ALEXE

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la Concursul Pro
nosport nr. 6, etapa din 7 februa
rie 1971.

I. Bologna — Juventus 
II. Cagliari — Lazio 

ill. Catania — Lanerossi 
IV. Milan — Foggia
V. Napoli — Sampdoria 

VI. Roma — Internazlonale 
vil. Torino — Varese

1
1
x

6
X
1

VIU. Verona — Fiorentina
IX. Atalanta — Ternana 
X. Novara — Catanzaro

XI. Pisa —- Manlova 
XII. Regglna — Bar!

XIII. Taranto — Brescia

lei.

x
1
2
1
1 

X
Pla-Fond de premii 290.827 

ta premiilor la acest concurs se 
va face astfel : în Capitală de la 
12 febiuarie pînă la 21 martie 
a c., în țară de la 16 februarie 
pînă la 24 martie a.c.



Partizan Bjelovar-Steaua București 
în semifinalele C.C.E. la handbal

masculin
Cele două întîlniri (tur-retur)

Ieri dimineață a avut loc la Dortmund, 
la sediul federației vest-germane de handbal, 
tragerea la sorți a meciurilor pentru semi
finalele Cupei campionilor europeni la hand
bal masculin. V.f.L Gummersbach, actuala 
deținătoare a trofeului, va întîlni pe Sporting

se desfășoară pînă la 15 martie
Lisabona, iar Partizan Bjelovar va juca cu 
Steaua București.

Meciurile tur-retur vor trebui să se desfă
șoare pînă Ia 15 martie. Finala competiției 
este programată pentru 3 sau 4 aprilie la 
Westfalenhalle din Dortmund.

TURNEUL UNIVERSITAR DE TENIS DE MASĂ
(urmare din pag. II)

care 
ocu- 
tur- 
dis- 

Zoia

șite de jocul debordant al 
cuplului advers.

împotriva lui Pak Iun Ok, 
Carmen Crișan s-a acomodat 
mai repede cu maniera de 
joc a sportivei asiatice, reu
șind să puncteze mai des fi- 
nalurile de contraatac. In sfîr
șit, în partida „cheie**, cu 
Kim Cian Ai, Mihalca a iz
butit să se impună printr-un 
joc calm și hotărît.

întîlnirea de după amiază, 
România — U.R.S.S-, 
avea să stabilească pe 
pantele locurilor 1—2 în 
neul feminin, a fost la 
creția oaspetelor. Atît
Rudnova (cu Crișan) cît și 
Rita Pogosova (cu Mihalca) 
«-au aflat în largul lor. Mai 
sigură și rapidă în atac, Rud
nova a tranșat în favoarea 
ei duelurile de atacuri per
manente eu Crișan. Cîteva 
minute mai tîrziu, Rita Po
gosova, prin acțiuni purtînd 
amprenta agresivității a ter
minat învingătoare în între
cerea cu Mihalca, prea de
fensivă și cu o apărare in
suficient de fermă. Și me
ciul de dublu s-a desfășurat 
îh nota de superioritate a ju
cătoarelor sovietice.

Cea mai interesantă parti
dă masculină a întregului 
turneu s-a disputat între 
team-urile U.R.S.S. și Ceho
slovaciei. Au cîștigat jucă
torii sovietici, mai tehnici si 
de o Valoare generală mai. 
ridicată. Cel mai bun s-a do
vedit Stalislav Gomoskov 
(trei victorii), iar de la în
vinși, a ieșit în evidență la- 
roslav Kunz, candidat al țării 
sale pentru mondialele de la 
Nagoya.

După o zi de pauză, 
participanții vor face o

cînd 
ex-

cursie cu autocarele pe Valea 
Prahovei, marți, competiția va 
fi reluată, -cu meciurile probe
lor individuale

Rezultate tehnice, echipe fe
mei : U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei 3—0, 
R.P.D. ~ 
men Crișan
2— 1 (-18, 17. 12), 
Mihalca — Pak Iun 
(-16, 16, -13), Eleonora 
halca, Carmen Crișan — 
Iun Ok, Cia Kiun Mi 0—2 
(-21, -18), Carmen Crișan — 
Pak Iun Ok 2—1 (14, -19, 14), 
Eleonora Mihalca — Kim 
Cian Ai 2—0 (18. 14), Bulga
ria — R. F. a Germaniei
3— 1, ROMANIA — U.R.S.S.
0—3 : Carmen Crișan — Zoia 
Rudnova 0—2 (-14, -11), Ele
onora Mihalca — Rita Pogo- 
SQva 0—2 (-13. -18), Eleonora 
Mihalca, Carmen Crișan — 
Zoia Rudnova, Rita Pogosova 
0—2 (-19 -17). Clasament:
1. U.R.S.S. 8 p, 2. ROMÂNIA 
7 p, 3. R.P.D. Coreeană 6 p, 
4. Bulgaria 5 p, 5. R. F. a 
Germaniei 4 p.

Echipe bărbați: Turcia — 
Cuba 5—2, R. F. a Germaniei
— Italia 5—0, Ungaria — Is
rael 5—1, R. F. a Germaniei
— Israel 5—0, Italia — Tur
cia 5—3, Austria — Bulgaria 
5—2, Israel — Cuba 5—2, 
ROMANIA — Ungaria 5—3 : 
Doboși — Szalinger 2—1 (16, 
-15. 13), Antal — Marosffi 
0—2 (-18, -13), Giurgiucă — 
Gardos 2—0 (24, 15) Doboși
— Marosffi 2—1 (19, -15, 10). 
Giurgiucă — Szalinger 1—2 
(13, -20, -13), Antal — Gardos 
0—2 (-14, -19), Giurgiucă — 
Marosffi 2—0 (14, 16), Doboși
— Gardos 2—0 (16, 15), RO
MÂNIA — R. F. a Germaniei 
5—2 : Dumitriu — Kurz'țO—2 
(-15, -15), Doboși — Steidle

ROMANIA —
Coreeană 3—2 : Car- 

Kim Cian Ai 
Eleonora
Ok 1—2

Mi
Pak

2—1. (-6, 12, 16) Giurgiucă — 
Deffner 2—0 (18, 18), Doboși 
— Kurz 2—1 (-17. 10, 12).
Dumitriu — Deffner 0—2 
(-14, -15), Giurgiucă — Steidle 
2—0 (9, 11), Doboși — Steidle 
2—0 (18, 15), U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 5—3 : Vardanian — 
Benda 1—2, 
Tenczer 2—0, 
Kunz 1—2, 
Benda 2—0, 
Kunz - 0—2, 
Tenczer 2—0, 
Kunz 2—1. 
Benda 2—0.
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 
Austria, 4. Bulgaria, 5. RO
MANIA 6. R. F. a Germaniei, 
7. Ungaria. 8. Israel, 9. Italia, 
10. Turcia, 11. Cuba, 12. 
Malta.

Gomoskov
Strelnikov 

Gomoskov 
Vardanian 
Strelnikov
Gomoskov 

Strelnikov 
Clasament:

Pe podiumul de premiere de la Hallenstadion din Ziirich, 
primele trei clasate în proba feminină: Zsuzsa Almassy (lo
cul 2), Beatrix Schuba (locul 1) și Rita Trapanese (locul 3). 

Telefoto: A.P.—AGERPRES

Finiș in întrecerea continentală
a „artiștilor gheții•t//

La Helsinki

Nina Statkevici a cucerit și titlul
de campioană mondială

la patinaj viteză
Ieri au luat sfîrșit la Hel

sinki campionatele mondiale 
de patinaj viteză feminin. 
Confirmînd forma excelentă 
manifestată în întregul sezon, 
patinatoarea sovietică Nina 
Statkevici a reeditat succesul 
de la europene, cucerind și 
titlul suprem. Iată ultimele 
rezultate i

1000 m : 1. Diana Holum 
(S.U.A.) 1:33,0, 2. Stien Kaiser 
(Olanda) 1:33,7 3. Nina Stat
kevici (U.R.S.S.) 1:34,0 ;

1 500 m : 1. Nina Statkevici 
(U.R.S.S.) 2:23,2, 2. Stien Kai
ser (Olanda) 2:24,9, 3. Diana 
Holum (S.U.A.) 2:25.6 ;

3 009 m : 1. Stien Kaiser 
(Olanda) 4:57,5 2. Ans Schut 
(Olanda) 4:57,7, 3. Nina Stat
kevici (U.R.S.S.) 4:59,2 ;

Clasament general: 1. NINA 
STATKEVICI (U.R.S.S.) 
191,400 p. 2. Stien Kaiser 
(Olanda) 193,433 p, 3. Ludmila 
Titova (U.R.S.S.) 195,883 p.

în C.C.E. la volei Seminin

ORA SFERTURILOR DE FINALA

PAGINA Șl CONTRAPAGINA
Deși toate cele șase spații de 

Joc continuau să fie luminate 
deopotrivă, conul de umbră 
se lărgea treptat, interesul 
spectatorilor concentrindu-se, 
după un firesc tur de orizont, 
asupra meselor 3 și 4. Aci se 
disputau jocurile ce aveau să 
desemneze echipele cîștigătoa- 
re. Peste ambele plutea vag 
chemarea îndepărtatei Nagoya.

Cînd Maria Alexandru, pi
votul echipei noastre națio
nale, intra in sala Floreasca, 
Nora și Pușa încheiaseră deja 
partida cu redutabilele Rud
nova șl Pogosova. Studentele 
noastre pierduseră, probabil, 
mai repede flecît se aștepta 
Maria. Mai repede șl mai ușor 
dectt se așteptau șl cei din 
sală, chiar dacă unii dintre el 
știau că azi Carmen Crișan 
are' examen de chimie la fa
cultate. ȘI mai îndepărtată 
ml s-a părut aseară Nagoya.

La masa 4, meciul vedetă 
U.R.S.S. — Cehoslovacia,

Gomoskov și Kunz Ia timonă. 
Joc In viteză, de continuă 
mișcare șl contre rapide și în 
care capcanele mingii împuș
cate apăreau șl se evitau In 
fracțiuni de secundă. Realis
mul jocului modern In acțiu
ne. Și alături, la masa 5, de 
parcă timpul pedant ar fi ți
nut să ne ofere, comparativ, 
două epoci ale istoriei tenisu
lui de masă, partida Harlap 
(Israel) — Infante (Cuba), eu 
mișcări au ralenti, cu mingi 
tăiate ce descriau volute gra
țioase, fluturi Imbătați de lu
mină. Romantismul tenisului 
de masă. Pagină și contrapa
gină, ilustrate frumos de niște 
tineri îndrăgostiți de frumuse
țea acestui sport.

Și luminile rampei au pălit 
pentru a se reaprinde, apoi, 
Ia festivitatea de premtere a 
celor mai bune echipe. S-a 
terminat, însă, doar primul

Paul SLAVESCU

® Beatrix Schuba, ultima laureată a CE. de patinaj artistic 

® Tinerii patinatori români, Beatrice Huștiu și Gheorghe Fazecaș, 
in real progres

Fără să fi arătat nici un 
moment strălucirea predece
soarelor sale, patinatoarea 
austriacă Beatrix Schuba și-a 
înscris numele pe lista cam
pioanelor europene, evoluind 
sîmbătă seara la Hellen- 
stadion din Ziirich în limi
tele unei tehnici satisfăcă
toare, dar niciodată grefată 
pe avînt sau inspirație. Pa
lidă urmașă a Gabrielei 
Seyfert, Hannei Maskova, 
Reginei Heitzer și a tuturor 
celor care au precedat-o, 
conștiincioasa „Trixi" ră
mîne incontestabil un „feno
men” al 
unde în 
convinsese 
corde note 
mers pînă 
întîlnit la 
rie).

In urma 
se situează 
Almassy, o 
justifică speranțele puse în 
ea încă de acum patru ani, 
la Ljubljana, cînd urca pen
tru prima oară pe podiumul 
„europenelor”. în schimb, au 
impresionat alte cîteva re
velații, ca elvețianca Char
lotte Walter și, mai ales, mi
cuța Sonja Morgenstern, 
compatrioata incomparabilei 
Gaby, pe care o imită în a- 
doptarea (unică) a unei să-

rituri triple, ceea ce i-a per
mis și un salt la nu mai pu
țin de 4 locuri in clasamen
tul general.

Dar și in partea mediană 
a clasamentului s-au produs

figurilor impuse, 
zilele precedente 
pe arbitri să-i a- 
ridicate, care au 
la 5,00 (fapt rar 
proba obligato-

Clasament final, în proba indi
viduală - • ■ - - ■
Schuba 
Zsuzsa
2628.5 p : 3. Rita Trapanese (Ita
lia) 23—2617.2 p; 4. Sonia Morgen
stern (R.D.G.) 39—25'5,2 p; S.
Charlotte Waiter (Elveția) 47—
2420.6 p: 6. Patricia Dodd (Anglin) 
50—2510.2 n: 7. Christine Frraih 
(R.D.G.) 68—2476.3 p; 8. Elena A- 
leksandrova (U.R.S.S.) 76—2158,1 
p: 9. Eileen Zillmer (R.F.G.) 77— 
2456.9 p; 10. Ludmila Bezakova 
(Cehoslovacia) 90—2420.3 p; 11. 
Jean Scott (Anglia) 99—2397 p: 
12. Marina Tltova (U.R.S.S.) 160— 
2367,1 p; 13. Judith Bayer (R.F.G.) 
115—2331.2 p; 14. Liana Drahova 
/Cehoslovacia) 129—2250,6 p; 15. 
Anita Johansson (Suedia) 139— 
2190.4 p: 16. Cinzia Frosio (Ttalia 
146—2104.8 p: 17. BEATRICE IIUȘ- 
TIU (Romanța) 151—2166.5 p: 18. 
Sonja Balun (Austria) 156—2145.6 
p: 19. Diane Deleeuw (Olanda) 
17’—2082.2 p: 20. Marie-CIaude 
Bierre (Franța) 176—2026,5 p; 21. 
Kirsten Frikke (Danemarca) 192— 
1919.4; 22. Helena Gazvoda 
goslavia) 195—1893,4 p.

feminină : 1. Beatrix
(Austria) 9—2709.2; 2.

Almassy (Ungaria) 22—

a promovat de la locul 20 la 
17, arătîndu-se superioară în 
proba liberelor față de opt 
concurente: Drahova, Jo
hansson, Frosio, Balun, De- 
leeuw, Bierre, Frikke, Gaz- 
voda. Păcat că tînăra noastră 
patinatoare nu este încă tot 
atît de stăpînă și pe figurile 
impuse, 
celează 
român 
care — 
numărul precedent al ziaru
lui nostru — a obținut cel 
mai bun rezultat (locul 18 
din 22 de participanți) de la 
debutul său 
continentală, 
Garmisch.

Evident, 
misari ai 
nesc s-au 
progres, îndreptățind spe
ranța într-o comportare și 
mai bună la viitoarele edi
ții. Pentru care, tinerețea și 
talentul lor sint o certă ga
ranție.

La acest capitol ex- 
în schimb campionul 
Gheorghe Fazekaș, 
așa cum arătam în

în competiția 
în 1969, la

doi tineri e-cei
patinajului romă- 
dovedit în real 

îndreptățind

Rodu VOIA

în ediția 1970—1971 a „Cu
pei campionilor europeni** la 
volei feminin s-au înscris 20 
de formații de club. în pre
liminariile competiției au 
fost programate două întîl
niri. care au opus echipele 
Fini Modena și Hapoel Tel 
Aviv, respectiv Blau Gelb 
Viena și Panathlnaikos A- 
tena. Campioana Italiei s-a 
calificat, învingînd cu 3—1 
în ambele întîlniri, susținute 
— prin acord — la Modena, 
în fața reprezentantelor Israe
lului. Cealaltă dispută preli
minară a dat cîștig de cauz.ă, 
cum era de așteptat, jucătoa
relor vieneze, învingătoare de 
două ori cu 3—0.

în optimi, Wisla Cracovia 
a învins de două ori cu 3—0 
pe campioana Danemarcei, 
Aarhus Copenhaga; Bekker- 
Veld 
tigat 
cu 
Si 
punctaveraj mai bun: 89—88), 
Tatran Braga, Levski-Spar- 
tak Sofia, Dozsa Buda
pesta și Dinafno Moscova au 
obținut calificarea fără a ceda 
vreun set " “
pelor Kolej Ankara, Blau 
Gelb Viena, 
pellier 
pectiv V.C.
Leipzig s-a retras din com
petiție, așa că Uni Basel s-a 
calificat în sferturi, iar Pe
nicilina Iași a depășit opti-

Heerlen (Olanda) a cîș- 
surprinzător

Fini Modena
0—3, dair

în fața

duelul
(3—0 

cu

echi-

Mont- 
res-

P.T.T.
Marsilia și 

Hannover. S.6

mile prin forfaitul campioa
nei Portugaliei, Benfica Li
sabona. Prin urmare, în sfer
turile de finală, în curs de 
desfășurare, s-au calificat 
formațiile: Wisla Cracovia, 
Bekkerveld Heerlen. Uni Ba
sel, Tatran Praga, Dozsa Bu
dapesta, Penicilina Iași, Lev- 
ski-Spartak și Dinamo Mos
cova.

După cum a fost alcătuită 
schema 
au fost programate partidele 
Wisla — Bekkerveld, Uni Ba
sel — Tatran, Dozsa — 
Levski-Spartak și Peni
cilina — Dinamo Moscova.

Fără îndoială, echipele
Wisla și Dozsa au jocuri mai 
ușoare, fiind mari favorite.
Campioanele Polonie! se pot 
considera deja calificate in 
semifinală, întrucît olandezele 
nu pot împinge surpriza mai 
departe de această fază. De 
asemenea, budapestanele care 
formează nucleul de bază al 
naționalei maghiare, sînt e- 
vident superioare sofio- 
telor. Așa că nu pot 
lipsi — credem — din se
mifinale. Echipele campioa
ne ale Cehoslovaciei și Elve
ției au susținut deja meciu
rile soldate cu calificarea 
echipei Tatran Praga în se
mifinale: 3—0, 3—0. Cea mai 
echilibrată întîlnire este, cu 
siguranță, cea dintre Dinamo 
Moscova și Penicilina Iași.

Aurelian BREBEANU *

C.C.E., în sferturi

noii campioane 
maghiara Zsuzsa 
învinsă care nu

CAMPIONATE • CAMPIONATE © CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
ninsegna (Inter) și Prati (Mi
lan) cu cîte 14 goluri urmați 
de Savoldi (Bologna) cu 10 g, 
Domenghini (Cagliari) și Cle-

ITALIA : Invincibila
Milan...

schimbări spectaculoase,
după proba de figuri libere. 
Una dintre performere este 
și reprezentanta țării noas
tre. Evoluind cu deosebită 
dezinvoltură, Beatrice Huștiu

A trecut etapa a XVII-a și 
fruntașa clasamentului, Milan, 
continuă să fie neînvinsă în 
actualul campionat. Ieri, echi
pa lui Rivera n-a depus un e- 
fort prea mare pentru a trece 
și de Foggia (2—0), mărin- 
du-și astfel avantajul față de 
principalele adversare din cla
sament, Intemazionale și Na
poli, care au pierdut cîte un 
punct. Etapa de ieri a înre
gistrat patru scoruri egale, 
dar n-a consemnat nici e sur
priză. După șase eșecuri, Ca
gliari a cîștigat în fine pe 
teren propriu în fața 
alo, eu toate că Riva 
făcut încă reintrarea 
tnația sardă.

Iată rezultatele și 
golurilor I Bologna—Juventus
1— 0 (Perani), Cagliari—Lazio
2— 1 (Domenghini și Burgne- 
ra, respectiv Chinaglia) Ca
tania—Lanerossi Vicenza 1—1 
(Bonfanti, respectiv Santin)— 
meciul s-a jucat pe.teren neu
tru, la Messina; Milan—Foggia 
2—0 (Rivera din 11 m și Be- 
netti), 
0—0, 
0—0, 
(Cereser din. 11 m. Doici au
togol, Pulici, respectiv Nutti), 
Verona—Fiorentina 1—1 (Cle
rici, respectiv 
clasate :

lui La- 
nu și-a 
în for-

autorii

Napoli—Sampdoria 
Roma—Internazionate 
Torino—Varese 3—1

Vitaii). Primele

3. Milan 17 11 6 0 38—12 28
2. Inter 17 10 4 3 25—18 24
3. Napoli 17 9 fi 2 15— 8 24
4. Bologna 17 6 S 3 20—13 20
5. Juventus 17 8 3 6 20—15 19

în clasamentul golgeterilor,
puține schimbări : conduc Bo-

GIANNI RIVERA, căpitanul 
echipei neînvinse

rici (Verona) cîte 7 g, Bettega 
(Juventus) și Villa (Milan) 
cîte 6 g etc.

ANGLIA : Leeds 
învinsă acasă

cu

a dispus cu 1—0 de Manches
ter City. Leeds mai păstrează 
un avans de 3 puncte, dar 
Arsenal are un joc mai • pu
țin. Cum a pierdut Leeds? 
Cei 42 000 de spectatori de pe 
Eiland Road au asistat la un 
joc câre i-a deziluzionat. Lip
sa lui Jackie Charlton s-a 
făcut din nou resimțită. Uni
cul gol a fost înscris în min. 
2, de Toshack, din penalty, 
în urma unui henț comis de 
un apărător al gazdelor.

Arsenal a dispus de Man
chester City, prin golul mar
cat de Radford, care a reluat 
o centrare a lui Simpson. în 
fine, West Ham United, în 
care a reapărut Bobby 
Moore, a suferit din nou • 
grea înfrîngere pe teren pro
priu (1—4 cu Derby County) 
și rămîne în zona retrogra
dării. Alte rezultate i Black
pool — Wolverhampton 0—2 ; 
Crystal Palace—Ipswich 1—0 ; 
Everton—Huddersfield 2—1 ; 
Manchester United-Tottenham 
2—1 ; Newcastle—Chelsea
0—1 ; Nottingham ’ 
Southampton 2—0 ;
Coventry 2—1; West 
wich—Burnley 1—0.

Primele clasate i

terminat Ia egalitate în de
plasare, Ia Hanovra. Bayern 
Munchen și-a amînat mecinl 
cu Borussia Dortmund, deoa
rece cu cîteva zile înainte, în 
urma unui incendiu, tribuna 
principală a stadionului a ars. 
Iată rezultatele :

F.C. . Koln— M.S.V. Duis
burg 2—1, Hannover 96— Bo- 
rusia Monchengladbach 1—1, 
Schalke 04—V.f.B. Stuttgart 
2—1, F.C. Kalserslautern-Rot 
Weiss Essen 5—2, Arminia 
Bielefeld—Eintracht Frank
furt 1—0, Werder Bremen— 
Eintracht Braunschweig 2—0, 
Offenbacher Kickers—Ham
burger S.V. 3—3.

Primele clasate i
1. Bor, MOnehengHdbach

20 11 I 1 42-U 20
2. Bayern Mflnchen

19 11 7 1 »t-l« 29 
3 Schalke 04 to 11 < t 27—is is 
S. Elntr. Braunschweig

20 10 3 7 30—20 23
S. Hertha 19 S S S 29—22 22

Alte rezultate

1. Leeds United
2. Arsenal
3. Tottenham

28 18
27 17
26 12

7
6
8

Forest—
Stoke— 

; Brom

3
4
6

47—20
4S—21
39—24

13
41)
32

Continuîndu-și turneul in 
Peru, echipa iugoslavă Velej 
Mostar a jucat la Lima cu o 
selecționată locală. Scorul a 
fost egal 2—2 (2—1). Golu
rile oaspeților au fost înscrise 
de Bajevici (min. 36 și 43).

★

Etapa a 28-a a înregistrat 
cîteva evenimente de primă 
importanță. Liderul autoritar 
Leeds United a suferit o în- 
frîngere neașteptată pe teren 
propriu din partea echipei 
F.C. Liverpool (0—1), în timp 
ce Arsenal, a doua clasată,

R. F. A GERMANIEI :
Bayern Munchen 

și-a amînat meciul 
cu Borussia Dortmund

La Split, reprezentativa Po
loniei a învins divizionara 
din localitate cu 3—0 prin 
golurile marcate de Dejna în 
min. 3 și Lubanski în min. 
27 și 54.

REYNALDO BROWN SARE 2,20 m LA ÎNĂLȚIME
în prima zi a concursului 

internațional atletic de sală 
de la Toronto (Canada), spor
tivul american Dick Railsback 
a terminat învingător în pro
ba de săritură cu prăjina cu 
5,18 m. Pe locul doi, cu ace
lași rezultat (5,18 m), s-a cla
sat 
John 
locul

Cu 
s-a încheiat proba de săritură

suedezul Isaksson, iar 
Penne! (S.U.A.) a ocupat 
trei cu 5.03 m.
un rezultat foarte bun

în înălțime cîștigată de ame
ricanul Reynaldo Brown cu 
performanța de 2,20 m.

în cursa de 50 yarz.i, victo
ria a revenit sprinterului ame
rican Washington cronometrat 
în 5,2.

în concursul feminin, cea 
mai bună performanță a fost 
înregistrată de M. Neufville 
(Jamaica) învingătoare în pro
ba de 300 yarz.i cu timpul de 
35.7,

Etapa a 20-a nu a adus nici 
modificare în clasamentulo

echipelor fruntașe. Nici una 
din formațiile gazde nu a 
fost învinsă, iar liderul Bo
russia Monchengladbach a

★

în turneul
Montevideo, 
pe Nacional cu 2—0, 
golurile marcate de Petkovici 
și Spencer.

pentagonal de la 
Penarol a învins 

prin

Slalomul special al Kandahar-ului, contxnd pentru „Cupa 
Mondială", desfășurat ieri la Milrren (Elveția), pe o pîrtie 
cu 06fporți (175 m diferență de nivel) a revenit francezului 
Jean Noel Augert cu timpul de 100,30. Au urmat: 2. Tyller 
Palmer (S.U.A.) 100,73, 3. Patrick Russel (Franța) 102,51, 
4. Dick Chafes (S.U.A.) 103,15, 5. Max Rieger (R.F. a Ger
maniei) 104,97, 6, Walter Tresch (Elveția) 105,51, In clasa
mentul „Cupei Mondiale" conduce Gustavo Thoenl (Italia) 
cu 110 p, urmat de J. N. Augert 107 p, H. Duvillard (Franța) 
103 p, F. Russel 100 p, B. Orcel (Franța) 03 p și K. Schranz 

(Austria) 57 p.
în foto : primii clasați în slalomul de ieri — de la stingă 
la dreapta — Tyller Palmer, J. N. Augert și Patrick Russel.

U.R.S.S. Șl FINLANDA ÎNVINGĂTOARE
LA EUROPENELE SCHIORILOR JUNIORI

NESSELWANG, 7 (prin tele
fon). Ieri au luat sfîrșit în 
stațiunea Nesselwang din Alpii 
Ba variei (R.F.G.) campionatele 
europene de fond ale schiori
lor juniori, 
probelor de

La băieți 
U.R.S.S. (1 
fost urmată 
vegiei (1 h 
landei (1 h 
(3x5 km) titlul de campioană a 
Europei a revenit Finlandei 
(55:19,9); locurile următoare au 
fost ocupate de R.D. Germană 
(55:30,2) și U.R.S.S. (55:46,3). 
Echipa de junioare a țării 
noastre a avut o comportare 
bună ocupi nd locul 8 (1 h 
00:56,4) și întrecind' formațiile 
Cehoslovaciei. Italiei, Bulgariei, 
Franței și Iugoslaviei. în dis
cuția avută aseară cu antreno
rul St. Stoiculescu am aflat și 
locurile ocupate de junioarele

prin disputarea 
ștafetă.
a învins echipa 
h 33:16,8), care a 

de echipa Nor- 
33:30,0) și a Fin- 
33:01.3). La fele

noastre în proba individuală (5 
km) cîștigată de finlandeza Mi- 
leka Kuntola în 17:25,7: Elena 
Bășa s-a clasat pe locul 21 
(19:25,7). Rodica Clinciu pe lo
cul 35 (20:25,0) și Juliana Pața 
pe locul 40 (20:48,3). Și acesle 
rezultate sint mulțumitoare 
căci în timp ce majoritatea 
concurentelor clasate pe pri
mele locuri sint. in ultimul an 
de juniorat, fondistele noastre 
vor mai concura încă 2 și 3 
ani în această categorie,

Melbourne: GRAHAM WINDEATT 4:07,8PE 400 mLIBER
Aflați în formă foarte bună, 

înotătorii australieni continuă 
să-și îmbunătățească recordu
rile naționale. în cea de-a 
doua zi a campionatelor Aus
traliei, ce se desfășoară la

Melbourne Graham Windeatt 
a parcurs 400 m liber în 
4:07,8 (rec.), iar Brad Cooper 
a înotai distanța de 200 m 
spate în 2:12,2 (rec.). Alte re
zultate excelente î Mike Wen-

den 54,0 — 100 m liber; 
Shane Gould 60,3 — 100 m 
liber; Sue Funch 67,7 —
100 m delfin : Karen Moras 
9:16,4 — 800 m liber.

GIMNAȘTII SOVIETICI
EVOLUEAZĂ IN S.U.A.

NEW YORK, 7 (Agerpres). 
— La University Park (Pen
nsylvania) a avut loc prima 
evoluție a gimnaștilor sovie
tici aflați într-un turneu în 
S.U.A. în întrecerea mascu
lină, care i-a opus selecționata 
Universității Pennsylvania, 
sportivii sovietici au cîștigat 
cu 225,90—221.95. în clasa
mentul Individual, pe primul 
loc s-a clasat V. Klimenko 
cu 57,70 p. Disputa feminină 
dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și S.U.A., desfășurată în ace
lași oraș a revenit gimnaste
lor sovietice cu 151,25—148,90,

A MURIT HANS BAUMANN.
PREȘEDINTELE F.I.H.

Ieri a încetat din viață, in urma 
unui atac de cord, Hans Bau
mann, in virată de 65 de ani, care 
a deținut din 1950 funcția de pre
ședinte ai Federației internațio
nale de handbal.

TELEX * TELEX • TELEX
In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde in Bulgaria, e- 
chipa de hochei pe gheață Știința 
București a întîlnlt selecționata 
orașului Sofia. Au învins gazdele 
cu scorul de 6—2 (2—0. 3—2, 1—0).

Cunoscuta atletă Karin Balzer 
(R.D.G.) a stabilit cea mal bună 
performanță mondială de sală In 
proba de 60 m garduri cu timpul 
de 8,0 secunde. Rezultatul a fost 
înregistrat cu prilejul unui con
curs desfășurat in orașul Halle.

In ultima zl a concursului inter
național universitar de schi, de 
la Val d’Isere. s-au desfășurat 
probele de coborire. La masculin, 
victoria a revenit sportivului aus
triac Ilans Tesar, Iar la feminin 
schioare! austriece Beriha Edels- 
brunner.

Tenlsmanti! australian Rod Laver 
a obținut a 9-a victorie In seria 
concursurilor jucătorilor profesio
niști, invingindu-J la New York 
pe olandezul Tom Okker cu 8—1. 
6—I, 6—3, în 71 de minute.

In concursul internațional de că
lărie dip Berlinul Occidental, pro
ba de obstacole a revenit campio
nului vest-german Hartwig steen- 
ken.■
Campionul european de box la 
cat. ușoară, francezul Rene Ro
que, Iși va pune titlul în joc in 
fața pugllistulul turc Kamacl 
Meciul se va disputa la 16 mar
tie la Viena.
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