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Sîrbu (Sp. stu-
dențesc) a rămas în 
urmă după greși
ta interceptare a 
balonului, iar Nea- 
gu (Univ. Craiova) 
profită de ocazia 
neașteptată și pion- 

Vasile — ieșit din

„U“ CLUJ — 
SEL. TIRANA

1-1 (0-1)
în cel de al doilea joc sus

ținut în Albania, echipa „U“ 
Cluj a întîlnit selecționata o- 
rașului Tirana.

Meciul, desfășurat în fața 
a 30 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—1). Punctul cu 
care studenții au obținut ega- 
larea â fost înscris de Mun- 
teanu II în min. 87.

,,U“ Cluj va susține urmă
torul joc vineri la Durres.

De la trimisul nostru special In Brazilia

SÎMBĂTĂ LA RIO:

RAPID - VASCO DA GAMA
jpnul lui Ion
poartă — va fi inutil, nemaiputînd
împiedica deschiderea scorului. 
(Fază din meciul Universitatea
Craiova — Sportul studențesc, 
disputat ieri în Ciulești ; citiți a- 
mănunte în pagina a 3-a).

Foto: Theo MACARSCHI

♦ Astă noapte Rapidiștii au 
suportat asaltul lui F.C. Gremio
♦ Spicuiri din presa braziliană
♦ Noul program al echipei

feroviare
PORTO ALEGRE, 11 (prin 

telefon) .După evoluția bună 
și egalul realizat în compa
nia lui F.C. International, 
fotbaliștii de la Rapid sînt 
priviți acum ou mult inte
res de către amatorii de fot
bal de aici. De altfel, ziarele 
din Porto Alegre au publicat 
a doua zi după meci cronici 
și comentarii favorabile la 
adresa comportării Rapidului. 
Dar. despre aceasta vom re
veni în încheierea corespon
denței noastre.

Acum (n.r. — convorbirea a 
avut loc joi la prinz), aten
ția fotbaliștilor români, a în
tregii delegații, se îndreaptă 
spre partida cu F.C. Gremio, 
la ora actuală una dintre 
cele mai în formă echipe din. 
'Brazilia.

După cum se știe, jocul se 
va desfășura joi, ora 19 (n.n. 
'— 24, ora Bucureștiului), în 
deschiderea cuplajului pe 
care-1 va găzdui stadionul 
B'eira-Rio, „Bijuteria. eu 
100 000 de locuri" — cum 
e denumit, aici stadionul cu 
cel mai bun gazon din în
treaga Brazilie. Programul 
serii este următorul : ora 19 : 
Gremio-Rapid ; ora 21 : In- 
ternacional-T.S.K.A. Sofia

Rapidiștii își pun mari 
speranțe în această partidă, 
mai ales că în centrul liniei 
de atac va debuta în tur
neul brazilian internaționalul 
Neagu. Dar. iată formația 
probabilă ce va da replica 
lui Gremio : Răducanu — 
Pop, Lupescu, Niță. Codrca, 
Dinu, Dumitru. Năsturescu. 
Marin Stelian, Neagu, Codrea- 
nu

DINAMO BUCUREȘTI A TERMINAT LA EGALITATE
CU F.C. CORITIBA: 1-1 (0-1)

Autorul golului dinamovist — Dumitrachc
RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). — Echipa de fot

bal Dinamo București a susținut cel de-al 7-lea meci 
al turneului său sud-american, jucînd cu formația 
braziliană F. C. Coritiba.

Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1, după ce gaz
dele au condus'cu 1—0 la pauză prin golul marcat de 
Marcos, în. minutul 21. Dinamoviștii bucureșteni au do
minat în partea a doua a meciului, reușind să egaleze în 
minutul 86, în urma golului marcat dc Dumitrache. Din 
cele 7 meciuri susținute pînă acum, Dinamo a cîștigat 4, a 
pierdut 2, iar unul l-a terminat la egalitate.

Desigur, pe cititorii ziaru
lui nostru îi interesează si 
programul care îl vor avea 
în continuare fotbaliștii ro
mâni. Sîmbătă seara, Rapid 
va evolua la Rio de Janeiro, 
unde va juca o partidă 
extrem de dificilă în compa
nia cunoscutei echipe Vasco

da Gama. Apoi, 
viitoare, marți și 
vineri), giuleștenii 
ține ultimele două

săptămîna 
joi (sau 
vor sus- 
jocuri, la

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
mân și-a continuat lucrările 
în ziua de 11 februarie a.c.

Plenara a analizat rezulta
tele îndeplinirii planului de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
în perioada 1966—1970. Comi
tetul Central constată cu sa
tisfacție că planul cincinal a 
fost realizat cu succes, po
porul român obținind in 
această perioadă realizări re
marcabile în toate domeniile 
activității economice și social- 
culturale. Plenara dă o înaltă 
apreciere muncii creatoare, 
pline de abnegație și devota
ment desfășurate in acești ani 
de muncitori, țărani și inte
lectuali, de toți oamenii mun
cii, fără deosebire de națio
nalitate, pentru realizarea și 
depășirea planului de stat, 
pentru înflorirea patriei, pen
tru progresul societății noas
tre socialiste, și le adresează 
cele mai calde felicitări.

Succesele dobîndite în aceas
tă perioadă pun baze trainice 
activității poporului nostru 
pentru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare multilatera
lă a societății socialiste elabo
rat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Comitetul Central cheamă 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, activul de 
partid și de stat, pe toți oa
menii muncii să și închine 
întreaga energie și capacitate 
creatoare realizării acestui 
măreț program, dezvoltării ne
contenite a industriei, agri
culturii, comerțului, științei și 
culturii, ridicării pe o treap
tă calitativ superioară a în
tregii activități economice și 
sociale, asigurînd astfel îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor de viață materială și 
spirituală a poporului, mersul 
înainte pe drumul civilizației 
socialiste a patriei noastre

Plenara a aprobat Comu
nicatul cu privire la îndepli

nirea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România in perioa
da 1966—1970, comunicat care 
se dă publicității.

Plenara a dezbătut raportul 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor cu 
privire la activitatea desfășu
rată de sindicate și sarcinile 
ce Ie revin acestora în 
etapa aetuală a construc
ției socialiste. Subliniind 
rezultatele pozitive obținute 
de organele și organizațiile 
sindicale, plenara a relevat 
totodată neajunsurile și defi
ciențele din activitatea aces
tora. Au fost făcute recoman
dări pentru perfecționarea in 
continuare a activității sindi
catelor în sensul: dezvoltării 
democrației muncitorești, al 
asigurării participării clasei 
muncitoare, a tuturor salaria- 
(ilor la conducerea întreprin-

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele republicane ale atleților seniori

8 ALERGĂTORI, TOȚI CU 6,8 s, 
ASPIRĂ LA TITLUL DE CAMPION PE 60 m

Sala din parcul „23 August" 
va fi gazda campionatelor re
publicane ale atleților seniori. 
La întrecerile de sîmbătă și 
duminică vor lua parte, cu unele 
excepții, impuse de accidente, 
cei mai buții atleți ai țării. 
Clou-ul competiției va fi indis
cutabil cursa sprinterilor pe 
60 m la startul căreia vor fi 
prezenți toți recordmanii pro
bei. Și nu sînt puțini !... In 
fapt, această probă va 
prilejui o dispută aprigă 
intre reprezentanții a 3 cen
tre : București (Zamfirescu, 
Muntcanu. Mitrofan). Timișoara 
(Szabo. Tobias, Vosminschi) și 
Cluj (Sărucan, Darvas) toți cu 
6,8 secunde în acest sezon.

Dat fiind acest evident echi
libru de forțe și ținind seama 
de scurtimea cursei, ar fi de 
dorit, pentru exactitate, ca 

F.R.A. să utilizeze la campiona
tele republicane aparatul Tclesid 
de înregistrarea sosirilor.

întrecerile campionatelor în
cep sîmbătă la ora 16.00 și con
tinuă duminică de la 9,30.

• Ieri, la „23 August", în ca
drul unui concurs de juniori or
ganizat ele asociația Viitorul,

TURNEUL 
FEMININ 

DE BASCHET 
DE LA BRAȘOV

BRAȘOV 11 (prin telefon). 
In sala Tractorul din locali
tate au început întrecerile ți
nui interesant turneu de bas
chet feminin dotat cu „Cupa 
Voința", la care participă Sep- 
temvri Bankia Sofia, Sparta- 
cus Budapesta, Voința Bucu
rești și Voința Brașov.

In prima partidă a turneu
lui, baschetbalistele de .la 
Septemvri au învins la mare 
luptă pe Spartacus Budapesta 
cu 42—39 (21—22). Conduse 
la pauză, jucătoarele din So
fia s-au dovedit mai calme 
în final, cîștigînd pe merit. 
Cele mai bune de pe teren: 
Makoveeva 10, Jankova 10 de 
la învingătoare, respectiv Kiss 
Ț4 de la învinse.

Meciul vedetă a opus cele 
două formații românești. Vo
ința Brașov, net superioară, 
a întrecut pe Voința Bucu
rești cu 50—35 (31—11).

Turneul continuă vineri cu 
meciurile Voința Brașov— 
Spartacus și Voința Bucu
rești—Septemvri.

V. SECAREANU coresp.

Zn fotografie, Sandu Mi
trofan, unul dintre favo- 
riții cursei de 60 m

STUDENT SI SPORTIV LA I.E.F.S
țwtt&ehi'

0 CONDIȚIE ATRAGATOARE
Recent la clubul sportiv I.E.F.S. au avut loc lucrările conferinței 

clubului, la care a fost analizată munca desfășurată in anul precedent. 
Totodată s-au fixat jaloanele activității dc viitor și au fost alese 
noile organe de conducere. Ca președinte de onoare a fost reales 

prof. unlv. dr. LEON TEOBORESCU. rectorul I.E.F.S. iar ea pre
ședinte prof. unlv. dr. MIHAI EPURAM, prorector al I.E.F .S La tu ra- 

rile plenarei an participat reprezentantul Ministerului învățămintului 
— consilier ALEXANDRU FORTU, președintele C.M.E.F.S. bucuroșii — 
TUDOR VASILE, cadre din conducerea institutului, studenți, anticnou, 
profesori.

Printre cluburile sportive de 
mare performanță din Capitală se 
numără, de mai mulți ani, și

Ihillabt avea dreptate...
I
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nfr-un articol publicat in „Abboltempo", Sir Edmund 
Hillary — cuceritorul Everestului — făcea o declara
ție surprinzătoare : ^performanțele extraordinare, de 
mare rezistentă,, se realizează mult mai rar de către 
bărboti si femei deosebit de bine dezvoltați, ci, în 
niaioriiate, de către oameni cu capacități fizice 

medii, CARE SÎNT ÎNSĂ MINAȚI DE O INTENSA FORȚA 
INTERIOARA, DE VOINȚA EXEMPLARA". își susținea 
această afirmație cu puternice argumente. Reținem unul : 
o femeie de statură mică, mai în vîrstă, îi transportase 
de la Katmandu la Khumjung o povară peste stînci și 
crevase. La sfîrsitul etapei de 17 zile cîntărise atît femeia, 
cît si povara. Femeia avea greutatea de 25 kg, iar ba
gajul pe care-l puriase 26. Ea nu sosise niciodată prinți e 
ultimii la sfîrsitul fiecărei etape de marș.

Așadar, cel mai important lucru este mobilizarea erer- 
giei interioare, capabilă să transforme trupul într-un in
strument adecvat spiritului. Gîndurile m-ou dus la Sylvain 
Saudan, schiorul care nu a avut niciodată performantele 
lui Kiliy, dar care s-a încumetat să coboare pe schiuri 
Eiger-ul și Culoarul Spencer — un „patinoar vertical de 
55 grade — între doi pereți stîncoși de talia Caraimanu- 
lui, precum și la Valeri Brumei, care după 32 de operațn 
la un picior obordează sezonul preolimpic cu o săritură 
recentă de 2,16 m, manifestîndu-și hotărirea de a ogura 
printre olimpicii de la Munchen.

De cîte ori sportivi excelent dotați din punct de vedere 
fizic și tehnic capotează pe linia de sosire, nu pentru că 
nu ar mai fi avut resurse, ci fiindcă nu reușesc să se în
vingă în primul rînd

Am urmărit recent 
la Sinaia. Făceau de 
cuie. Nu i-am văzut, 
la Vîrful cu Dor.

Desigur, dorim ca sportivii noștri să fie puternici, sprin
teni, îndemînatici, cît mai tehnici. Uneori scăpăm din 
vedere esențialul : capacitatea lor psihică- Cum să le 
formăm un spirit curajos și neclintit, pînă la ce cofă se 
ridică dorința lor de a învinge, cum să le călim carac
terul, cum să-i facem să-și păstreze liniștea și să se stă- 
pînească în clipe grele, devenind mai rezistenți ? lată 
întrebări pe care ar trebui să le punem înaintea multor 
altora.

Tn anul în care handbalistele noastre deveneau cam
pioane mondiale, antrenorul lor le obliga să urce în ritm 
susținut, prin zăpadă adîncă, ponta de slalom din Poiana. 
Nu o dată, de două ori. De zeci de ori 1 Corneanu, Popa 
fac același lucru în fiecare cn cu luptătorii și canotorii 
lor. Numai pentru rezistența fizică ? Cîtuși de puțin. Mai 
curînd pentru a-i pune față în față cu ei înșiși in clipe 
mai puțin plăcute.

Hillary avea dreptate : „dacă mersul este îngreuiat si 
aerul se rarefiază, cînd rezervele.de forță sînt epuizate 
și vîrful este încă departe, atunci nu-i ajută omului nici 

fier

pe ei înșiși ?
o grupa de sportivi, antrenîndu-se 

toate. Nu le lipseau nici pantofii cu 
însâ, niciodată urcind pe ios pînă

I
I 
I

I
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și vîrful este încă departe, atunci nu-i ajută omului 
Torța, nici îndemînarea, ci numai și numai voința de 
îndreptată spre realizarea țelului care nu dă astîmpăr tru
pului epuizat".

Oare în arena sportivă lucrurile nu-s aidoma ?
Ion MATEI

L

clubul I.E.F.S. Aparent, ca orga
nizare, muncă, rezultate, acest 
club este aidoma celorlalte : o 
Instituție sportivă care prin mun
că onestă, conștiincioasă, crește 
talentele sportive, pregătindu-lc 
pentru performanțe și mari re
corduri. Și totuși, clubul sportiv 
I.E.F.S., prezintă o notă deosebi
tă, particulară, în ansamblul vie
ții noastre sportive.

La noi, studentul in educație 
fizică .se înareaptă spre Institu
tul ales în urma unei 
interioare, dar devine
după ce învinge barierele 
cursului de 
aglomerația

ind, tînărul sportiv are un con
tact permanent, nemijlbcit cu în
vățătura, care devine condiția 
sine qua non a existenței sale, 
în plus, obligațiile teoretice sînt 
completate „armonic" cu o mul 

•titudine de cerințe practice, va
riate și de intensități diferite, 
conform planului de învățămînt.

Dincolo de acestea, începe an
trenamentul pentru sportul de 
performanță practicat, trudă zi’- 
nică pentru fiecare punct înscris, 
pentru fiecare centimetru sau ze
cime de secundă. Severitatea re 
gimului de viată, nevoia perma
nentă de îmbunătățire, certitudi
nea că se poate face mai mul’- 
caracterizează pe sportivul stu
dent de la I.E.F.S. Munca mo
destă se însoțește cu onestitatea, 
iar rezultatele bune sau foarte 
bune nu au popularizarea de

Lovin a parcurs 60 mg în 9,5 s. 
Ambele sînt noi recorduri repu
blicane de juniori II.

brăileanul Victor Grigore a a- 
runcat greutatea (6 kg) Ia 11.18 
m, iar bucureșteanca Beatrice

mondiale de tenis 
care va avea loc 
(Japonia), între 28 
7 aprilie, trezește

42 DE TARI ÎNSCRISE 
(plnă acum) LA MONDIALELE 

DE TENIS DE MASĂ
Cea de-a 31-a ediție a cam

pionatelor 
de masă 
la Nagoya 
martie și 
un mare interes pretutindeni. 
Pînă acum organizatorii au 
primit înscrierea a 42 de 
țări, reprezentînd cinci con
tinente : Europa, Asia, Ame
rica, Australia și Africa.

TURNEUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR DE TENIS DE MASA

SPORTIVII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI ÎN
A

TOATE PROBELE

Stefan DIMA 
Teodor ROIBU

chemări 
student 

con-
admitere, rigorile și 
acestuia. Student fi (Continuare in pag. a 3-a)

Aceeași atmosferă. entuziastă 
care a caracterizat acum o 
săptămînă ziua inaugurală a 

adevărat festival al tc- 
de masă universitar, 
domnit apoi pe par- 

tuturor celor șase zile 
a cunoscut și 

ieri reuniunea finală din sala 
Floreasca. Cei mai buni dintre 
reprezentanții celor 14 țări și-au 
disputat partidele decisive pen
tru desemnarea ciștigătorilor

acestui 
nisuȚui 
care a 
cursul 
ale întrecerilor, 

reuniunea

probelor individuale. Competiția 
s-a încheiat cu victoria pe toa
tă liniă a sportivilor sovietici.

Multipla campioană europea
nă, Zoia Rudnova (U.R.S.S.) și 
colegul ei Stanislav Gomoskov 
au deținut capul de afiș pe 
tabelul premianților. Ei au ieșit 
învingători 
care au 
monstrind 
clasă.

O adevăi revelație a con-

in toate probele la 
luat startul. de

clin nou înalta lor
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C. COMARNISCHI

participanți la taberele alpine ® 600 de schiori la Predea1 „Cupa U. A.S. R.

stituit însă și evoluția sovieticei 
Bella Anisimova, calificată în 
trei finale. Cu un joc com
plet, simțitor îmbunătățit față 
de precedentele sale apariții și 
extrem de ambițioasă, Anisimo
va a lăsat o excelentă impresie 
publicului.

Și cehoslovacul laroslav Kunz 
s-a arătat ca un jucător 
și valoros, marcind doar 
căderi in final.

în ultima zi. dar numai 
neața, s-au aflat în jurul 
tunghiurilor verzi și reprezen
tanții sportivi ai studenților ro
mâni. Ei au concurat la cea 
din urmă probă programată, 
cea de dublu mixt. Trei perechi 
românești au pătruns in sfertu
rile de finală, dar s-au oprit 
aici, superioritatea adversarilor 
fiind evidentă. Astfel, sportivii 
noștri au trebuit să se mulțu
mească cu un singur loc onora
bil (III) la individuale, obținut 
incă de miercuri, prin cuplul 
Eleonora Mihalca — Carmen 
Crișan. la dublu fete.

iar acum, cîteva amănunte 
despre finale.

Simplu bărbați : Gomoskov 
Kunz (Cehoslovacia) 3—2 

, —5, 17. —12, 20). Meci de 
mare spectacol, cu contraatacuri 
permanente, cu dese încheieri 
decisive. In primele patru seturi, 
cei doi competitori s-au arătat 
egali. In cel de al cincilea, spre 
sfirșit se părea că jucătorul 
cehoslovac va scăpa în ciștigă- 
țor : 17—15. Dar Gomoskov are 
o revenire puternică, recupe
rează și chiar se detașează : 
20—18. Iată însă câ nici Kunz 
nu consideră partida pierdută și 
prin două atacuri restabilește 
egalitatea : 20—20. Mai calm și 
hotărit, sportivul sovietic reu
șește să se impună.

Simplu femei : Zoia Rudnova 
— Bella Anisimova 3—1 (—12, 
19, 21, 15). Am avut impresia

dotat 
unele

dimi- 
drep-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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pe Clabucet.
Intre 15 și 24 februarie 

studenții se află din nou în 
vacanță. Este „runda" a doua 
a vacanței, prima 
du-se la sfirșitul 
cembrie a anului 
cest moment de
este binevenit, acum după o 
intensă sesiune de examene. 
Ce va însemna însă această 
nouă rundă a vacanței uni
versitare ?

consumin- 
lunit de- 

trecut. A- 
destindere

in zilele de 21, 22 și
Ca de obicei, o perioadă 

de relaxare activă, în cadrul 
căreia secția sport-turism 
U.A.S.R., in colaborare 
Ministerul Învățământului 
C.C. al U.T.C., inițiază 
suită de acțiuni destinate
facă cit mai interesante, mai 
atractive, momentele vacan- 

. ței. Aflindu-ne în plin sezon 
de iarnă, evident că ponderea

a 
cu

o 
să

23 lebruare
activităților va viza sportu
rile caracteristice acestei 
perioade. In acest sens se 
preconizează organizarea u- 
nor tabere alpine care vor 
cuprinde peste 3 000 de stu
denți și studente din toate 
centrele universitare ale ță
rii. In total vor funcționa un 
număr de 27 de tabere, am
plasate in cele mai pitorești

zone geografice ale țării, pe 
Valea Prahovei (Sinaia. Pre
deal. Bușteni, Plrîul rece etc.) 
nordul Moldovei (cabanele 
Rarău, Deia, stațiunea Vatra 
Bornei), în munții Apuseni 
(Stîna de vale), în Semenic 
și Cibin (Păltiniș), laBorșași 
Izvoarele. Vrem să subliniem 
faptul că în toate aceste 
puncte de popas ale studenți
lor, pregătirile sînt încheiate, 
gazdele așteptîndu-și înce- 
pînd de. duminică seara oas
peții dragi.

In aceste tabere accentul 
se va pune pe inițierea în 
tainele schiului. Organizatorii 
speră ca cel puțin 4 ore pe 
zi participanții la taberele 
alpine să și le petreacă pe 
pirtil.

De bună seamă, o parte din 
studenți cunosc secretele schi
ului. Pentru aceștia dirlgui-

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ SE INTENSIFICĂ

ETAPELE JUDEȚENE
♦ Concurs internațional în Bucegi ® Concursuri de sărituri 

la Poiana Brașov APROPO 18 RECORDMANI NAȚIONALI LA STARTUL

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

HUNEDOARA
auPiftiile cjin masivul Straja 

găzduit de curind etapa jude
țeană a campionatului republi
can de «chi rezervată juniorilor
I și II. Au participat concurenți 
de la Școala sportiv® Petroșani, 
asociația sportivă Minerul Lu- 
peni și Paringul Petroșani.

Dovedind o netă superioritate, 
schiorii de la Școala sportivă 
Petroșani au ciștigat toate ti
tlurile de campioni județeni pe 
1971. Iată cîștigătorii probe

lor : SLALOM URIAȘ. Junioare 
miei : Vergilia Coman ; junioare 
mari : Gabriela Leib ; juniori
II : Vasile Coman ; juniori I : 
Aurel Costinas. SLALOM 
SPECIAL. junioare II : 
Gabriela Leib: junioare I : Dag- 
mar Miiller ; juniori II : Zoltan 
Toth: juniori I : Aurel Costinaș; 
CQRORtRE, junioare II : Ga
briela Leib : junioare 1 : Angela 
Mșnole : juniori II : Vasile Co
man : juniori I : Zoltan Toth ; 
FOND 3 RM. junioare II : Ma
ria Sandu : 5 km junioare I : 
Florica Medrea ; 5 km juniori 
II : Vaier Mlrcea : 10 km ju
niori I : Mircea Vaier.

Ștafetele 3X5 km fete și 3X5 
km la băieți au revenit, de ase
menea. sportivilor de la Școala 
sportivă

Iată cîștigătorii : ȘCOLI GENE
RALE, slalom fete : Inge Filipi 
(Șc. gen 3 Sibiu); băieți : Martin 
Ferenczi (Șc. gen. 16 Sibiu) ; 
fond fete (1,5 km) ; Wanda Pla- 
tor (Șc. gen. 9 Sibiu), băieți (3 
km) : Peter Mathes (Șc. gen. 15 
Sibiu).

LICEE ȘI ȘCOLI PROFESIO
NALE, slalom fete : Anelise Fa- 
britius (Lie. Gh. Lazăr Sibiu) ; 
băieți ; Werner Klemer (Lie. 2 
Sibiu) ; fond fete (3 km) : Ane- 
marie Munteanu (Șc. gen. 21 
Sibiu) ; băieți (5 km) : Mircea 
Damian (Centru coop. Sibiu).

Duminică, tot pe pîrtiile din 
Păltiniș se dispută faza județea
nă a campionatului republican 
(probe alpine și fond) pentru 
copii, juniori și seniori.

Ilie IONESCU 
coresp. principal

CLUJ
Prevăzătoare, comisia jude

țeană de schi Cluj a organizat 
campionatul județean de schi, 
profitind de ultima pată de ză-

Cîțiva centimetri de zăpadă nouă, la care zilele acestea se 
pot adăuga alții, au constituit un stimulent deosebit pentru 
intensificarea activității competiționaie a schiorilor. Ca ur
mare, șîmbătă și duminică, pe lîngă fazele județene ale cam
pionatelor care vor continua să anime mai toate piftiile din 
țară, se vor organiza și citeva competiții ale schiorilor 
fruntași.

Cea mai importantă întrecere va fi găzduită tot de pîrtiile 
din Bucegi unde, șîmbătă și duminică, se va disputa „CUPA 
16 FEBRUARIE", concurs organizat de comisia sport și tu
rism U.G.S.R., în colaborare eu comisia județeană de schi 
PrahoVa, Programul va euprinde un slalom special și probe 
individuale de fond (sîmbătă), un slalom uriaș și probe de 
ștafetă (duminieă). La întrecere vor lua parte alături de cele 
două selecționate ale U.G.S.R. și echipele cluburilor fruntașe 
din Brașov, Sinaia, București și o echipă de schiori din 
Italia.

Tot în Bucegi. Ia Piatra Arșă,

tii fruntași (seniori și tineret).
O bogată activitate competițională va anima pîrtiile din 

Poiana Brașov. La loc de frunte se situează primele două 
întreceri din acest sezon ale săritorilor (sîmbătă ora 1® ?*  du
minică ora 12) în cadrul „CUPEI POIANA". Duminică dimi
neața (ora 10), tot la Poiana Brașov vor avea loc și două în
treceri populare la startul cărora pot să se prezinte toți ama
torii de schi : „CUPA 16 FEBRUARIE — FULGUL DE ZA- 
PADA" și CONCURSUL COPIILOR. Pentru insignele ..Fulgul 
de zăpadă" sînt prevăzute o probă de eoborîre și una de fond 
(3 km pentru băieți șl 1,5 km pentru fete), iar pentru copii 
o probă de slalom.

o echipă de schiori din

Tot în Bucegi. Ia Piatra Arșă, se va disputa duminică 
,Cupa Dinamo", competiție în care vor fi angrenați biatloniș-

rr

DE SALA

DE LA

23 AUGUST"!

actuală. în Capitală, 
parcul „23 August"

La ora 
sala din . 
este singura rezervată activi
tății atletice. Zi de zi. din 
zori și pînă seara tîrziu (cit 
o pauză de o oră și jumătate, 
la prînz) în această sală se 
antrenează sau participă la 
concursuri nenumărați atleți. 
de la nivelul începătorilor 
pînă la cel al lotului olimpic. 
Datorită măsurilor luate a- 
ceastă bază sportivă se pre
zintă în general la un nivel 
corespunzător necesităților. 
Și totuși din eînd în cînd se 
constată că anumite lucruri nu 
sînt tocmai în regulă. Iată ci
teva dintre acestea, pe care 
ie aducem la cunoștință 
I.E.A.B.S.. proprietara sălii :

CAMPIONATELOR DE
în leg»tur® cu întrecerile cam

pionatelor republicane ale senio
rilor un anume fapt se cere con; 
semnat. Din cei 20 recordmani 
si corecordmani naționali 18 vor 
fi prezențl acum în concurs. Sin
gurele absențe, Iolanda Balaș, 
care a abandonat activitatea com
petițională și Viorica Viscopolea- 
nu, accidentată.

Iată " ' *
durilor

60 m

mg«o 
înălțime 
Prăjină 
Lungime 
Triplu 
Greut.

acum lista la zt a recor- 
țârii în probele de sală :

6,8 C-tin Rizon
6.8 Gh. Zamtirescu
6.8 sandu Mitrofan
6.8 Alex. Munteanu
6,8 Tamas Szabo
6,8 Eml! Tobias
6,8 M. Vosmlnschi 

V. Sărucan 
Ad. Darvaș 
N. Terța 
Șerban Ioan 
Dinu Piștalu 

Sărucan

6,8
6,8
7.9

2.17
5,01
7,79 V.

16.62 Carol Corbu
16,77 Adrian Gagea

Senioare

60 m 7.6 El. Monoranu
6.7 val. Bufanu
8,4 Val. Bufanu

1,86 Iolanda Balaș
6,56 V. VIscopoleanu 1970

15,81 Ana Sălăgean 1968

SALĂ

Petroșani.
S, BALOI-coresp.

• După orele de pregătire 
a sportivilor pista trebuie re
făcută cu atenție prin utili
zarea zilnică a compresorului 
mecanic și nu numai prin ni
velat si măturat, cum șe pro
cedează în mod obișnuit.

MUREȘ

de trei zile 
Mureș), pe

la Stînceni 
pirtia Cio- 
(jud. Har-

Timp 
(județul 
botani. și la Toplița 
ghita) s-au desfășurat întrece
rile etapei județene a campio
natului republican de schi Ia 
probele alpine și fond pentru 
seniori și juniori. Au participat 
41 concurenți din Tg. Mureș 
<A.S. Comerțul. A.S. Sănătatea. 
C.S.U. Medicina. Liceul Bolyai) 
și Reghin (A.S. Sănătatea și A.S. 
Liceul).

Organizarea concursului a 
fost excelentă, condițiile de ză
padă bune, reușindu-se. in sfir- 
șit. să se organizeze și pe terito
riul județului noștri) un con
cur» de schj de amploare. O 
bună comportare au avut-o 
schiorii de la Comerțul Tg. Mu
reș (antrenor : Alexandru Rech), 
care au dominat întrecerile, cel 
de Ia Liceul și Sănătatea Re
ghin, Liceul Bolyai Tg. Mureș. 
Iată campionii : CORORÎRE. 
seniori : Rama Islai (Comerțul 
Tg. Mureș) : juniori I : Zoltan 
Varga (Comerțyl) ; juniori II : 
Andrei “ 
SLALOM
Zsombor Mathe 

Tg. Mureș) 
Varga ‘ 
Mirceg 
Mures) 
seniori 
na Tg. .....__ , , ____  . .....
tan Varga (Comerțul) ; juniori 
TI : Mircea Buchlea (Lie. Bolyai 
Tg. Mureș) ; FOND, șeniqri ; 
Arcadiu Gydrfi (Sănătatea Tg. 
Mureș) : juniori I : Florea Radu 
(Lie. Reghin) ; juniori II : 
Cornel Visinescu (Lie. Re
ghin) ; Junioare I : Elena Ne
clintit (Liceu! Reghin) : junioa
re II: Elena Man (Lie. Reghin) ; 
ȘTAFETA 3x5 km seniori: 
Combinata Comertul-Sănățatea 
Tg. .Mureș (Radu. Szabo. Gvftr- 
fi) : seniori I î Liceul Reghin 
(Man. ‘Vișineșcu, Sabău).

Ion PAUȘ 
corespondent

Bălnsz (Comerțul) ;
URIAȘ. seniori : 

(Lie. Bolyai 
; juniori I ; Zoltan 

(Comerțul) : juniori II : 
Bucblea (Lie. Bolyai Tg. 
; SLALOM SPECIAL, 
: Ladislau Vojt (Medici- 
Mures) : juniori I : Zoi--

curent, frig și antre- 
răceli, contracturi, în- 

musculare ale atle-

absolut necesar să in-

Vtrful cu Dor a fost in iarna 
preferat al schiorilor, lată-i pe 

slalom...

de pe 
Băișoara. Zăpada 

i a Împiedicat or- 
reală a valorilor 

clasamentul pe

aceasta — de nevoie — locul 
cei mai mici la startul unui 
uriaș

60 mg 
înălțime 
Lungime 
Greut.

Cîte din aceste recorduri vor fi 
corectate sîmbătă și duminică în

Întrecerile (lin sala de la ;,23 AU"

DINU P1ȘTALU

CROSURI...

SIBIU
Faza Județeană a campiona

tului național școlar (probe al
pine și fond) s*a  disputat pe 
pîrtfile de la Păltiniș, benefi
ciind de zăpadă bună și timp 
frumos. La start au fost pre- 
zenți 90 de concurenți elevi din 
Cisnădie. Biertan, Săliște, Jina, 
Mediaș și Sibiu care și-au dis
putat titlurile de campioni ju
dețeni ai școlilor generale și ai 
liceelor și școlilor profesionale.

• întrucît instalația de aer 
condiționat este folosită cînd 
ți cînd, pentru aerisirea sălii 
se deschid mai multe geamuri, 
fapt care provoacă. în mod 
firesc, 
nează 
tinderi 
ților.

Este
tervină de urgență conducerea 
I.E.A.B.S. și să impună mă
surile organizatorice absolut 
trebuincioase, cu atît mai 
mult cu cît pentru prestațiile 
efectuate se plătesc sume în
semnate drept chirie.

La Constanța a avut Ioc 
recent competiția de cros 
„CUPA LITORALULUI" afla
tă la a doua ediție. Au luat 
startul sportivi de la Lie. 4 
Galați, Prahova Ploiești, Șc. 
Sp. Ploiești, Dobrogea Nouă, 
Farul și Șc. Sportivă Con
stanța, Metalul Bufcurești și 
Rafinorul Ploiești. Competiția 
a avut loc pe un frumos tra
seu (iarbă și nisip) ales pe 
plaja Modern din localitate.

Iată acum numele cîștigă- 
torilor celor 9 probe : juniori 
III — 2000 m St. Vasiloglu 
(Dobrogea Nouă), juniori II 
— 3000 m AI. Ivan (Metalul), 
juniori I — 4000 m A. Dines- 
cu (Șc. Sp. Constanța), se
niori — 8000 m Gh. Barbu 
(Farul); junioare III — 1000 

Lucreția Carp (Șc. Sp.

n» 
ju-

C-ța), junioare II — 1200
Paula Ionescu (Metalul), 

1500 m Paula Toa- 
Galați), senioare 
Rafira Fița (Lie.

nioare I — 
der (Lie. 4 
— 2000 m
4 Galați).

în ciuda 
rabll (frig 
întrecerile au 
frumos succes.

• Duminică 
Ploiești, în incinta hipodro
mului, un cros pentru juniori 
organizat de Liceu] nr. 1 I. Ii. 
Caragiale. Și-au anunțat par
ticiparea alergător^ din Bra
șov,

• 
mat, 
curs 
bul Rapid și dotat cu „Cupa 
16 Februarie".

timpului nefavo- 
vînt puternic) 
cunoscut unȘi

va avea loc la

București și Ploiești, 
în Capitală este progra
de asemenea, un con- 

de cros organizat de clu-

padă pentru concurs 
pirtia ~ ‘ 
umedă nu 
donarea i
schiorilor în ---------

probe și categorii de virstă. Și 
de data aceasta s-au impus 
schiorii de Ia ,.U” și Voința 
Cluj, două cluburi puternice, 
cu veche tradiție în această dis
ciplină. Felicitări merită și schio
rii de la centrul de schi Băișoara, 
care au avut o comportare bună. 
Numai lipsa experienței con
cursurilor „tari“ a făcut ca par
ticiparea lor să nu se soldeze 
și cu citeva titluri de campioni 
județeni. A fost și o surpriză 
neplăcută : nici un fondist clu
jean. S-au prezentat doar cite 
doi la juniori mari de la aso
ciațiile Sticla și Voința din Tur
da. Iată campionii : SLALOM 
URIAȘ, seniori : Kacso Laszlo

(Voința Cluj) ; senioare : Geor- 
geta Băncilă (,.U“ Cluj) ; juniori 
marl : Arpad Kacso (Voința 

Cluj) ; juniori mici : Csaba Por
tic (Voința Cluj) ; junioare miei: 
Doina Mureșan (Centrul Cluj) ; 
SLALOM SPECIAL, seniori : 
Alexandru Dan („U“ Cluj) ; se
nioare t Georgeta Băncilă („U" 
Cluj) ; juniori mari : Wolfgang 
Schmidt („U“ Cluj) ; junioare 
miei : Zsuzsanna Fazakas (Voin
ța Cluj) ; juniori mici : Cszaba 
Portik (Voința Cluj) ; COBO- 
RÎRE, seniori : Laszlo Kacso 
(Voința Cluj) ; senioare : Geor. 
geta Băncilă (,.U“ Cluj)ț 
juniori mari : Arpad Ka
cso (Voința Cluj) : junioare 

mici : Doina Mureșan (Centrul 
Cluj) ; Juniori mici : Csaba 
Portik 
juniori 
(Sticla 
Rodi ca

pă întreagă de talia lui Dina
mo Moscova

Ce a scos în evidență acest 
insucces al campioanei țării ?

După insuccesul Penicilinei in C. C. E.
4

CARENȚE TEHNICO-TACTICE CU CARACTER GENERAL
Fără îndoială. în partida 

Penicilina Iași-Dinamo Mos
cova era de, așteptat ca for
mația lui Ghivi Ahvledia.ni 
să demonstreze înaltele ei 
capacități de joc și să confir
me faima de care se bucură 
între echipele europene de 
ciub. însă, avînd în vedere 

rezultatele obținute în ulti-

(Voînța Cluj). FOND : 
mari : Alexandru Gagiu 
Turda) ; junioare mari : 
Licsko (Voința Turda).

Dumitru SOLOMFI
corespondent

Lajos Jozsef : ,.Dacă ro
mâncele ar fi țintit marginile 
terenului și 
centrat tirul 
loc, ele ar 
mai multe.

nu și-ar Ii con- 
exclusiv pe mij- 

fi putut obține

BULETINUL ZĂPEZII
Institutul meteorologic 

ne-a comunicat ieri urmă
toarele date privind grosi
mea stratului de zăpadă 
în principalele locuri care 
interesează pe schiori : 
Predeal 12 cm, Brașov 7 
cm, Păltiniș — Sibiu 12 
cm. Sinaia (Cota 1 500) 30

cm, Fundata 20 cm, Se- 
menlc 51 cm, Cuntu 45 
cm. Rarău 46 cm, Vlădea- 
sa 5 cm, Băișoara 14 cm, 
Vatra Dornei 4 cm.

Pentru următoarele zile 
se anunță vreme frumoasă 
cu temperatura în creștere.

de campioanele
pe

ma vreme
. țării noastre, se spera, 
bună dreptate, ca ieșencele 
să albă o comportare bună. 
Presupunerile s-au adeverit 
însă numai în parte : mosco
vitele au realizat un joc 
excepțional, în timp ce gaz
dele nu s-au regăsit pe în
treg parcursul partidei.

Care au fost cauzele 
tei slabe comportări a Peni
cilinei ? După părerea noaș- 
tră, româncele și-au 
șansele, datorită. în primul

aces-

irosit

Intre buturi...

GINDURI LA ÎNCEPUT DE SEZON...
Teste cîteva zile ne reîntîlnim 

cu rugbyul. Ne oferi acest pri
lej competiția dotată cu 
de iarnă", 
campionatului, 
primelor 
ceput de 
să aștern 
gînduri, ale 
cu pasiune 
l-a dedicat 
din viață.

Vreau să 
gur aspect 
cum jucăm . ____  ....__
ideea, unanim acceptată, că noi 
românii ne Ducurăm de multâ 
admirație pentru puterea de 
luptă de care știm să dăm do
vadă. Este într-adevăr un atu 
gi nostru. Dar este ei suficient?

Unele succese de prestigiu ob
ținute în anii precedwnți au fost 
rezultatul acestei puteri de luptă. 
Ele n-au arătat însă adevărata 
frumusețe a rugbyplui. Sub acest 

de
Fi
re-
arm

..Cupa 
preludiu la returul 

Acum. Înaintea 
a unqi 
șimt 

hirtie

meciuri, 
sezon, 

pe 
unui om care 

acest sport, 
cei mai frumoși ani

mă refer la un șin- 
și anume la aceia 
rugby Plec de la

fn- 
nevola 

Citeva 
a Iubit 
căruia

aspect un’ asemenea sistem 
joc a reprezentat un fiasco, 
dndcă, așa cum trebuie să 
cunoaștem sincer, noi nu
jucat întotdeauna rugby, împie-

0 încercare

VIZITIU

decindu-i șl pe adversari să rea
lizeze un astfel de obiectiv.

Faptele vorbesc de la sine. 
Au trecut mal bine de două de
cenii de cînd n-am mal reușit 
să înscriem o încercare francezi- 
lor, după un atac clasic, pe linia 
de treisferturi. ci doar încercări 
întîmplătoare sau avantaje reali
zate din lovituri de picior. Este 
mult prea puțin pentru a ne 
impune pe conisinent, deși acest 
lucru îl dorim din inimă cu 
toții.

Geneza acestui „sistem" de jpc 
trebuie căutată, după părerea 
mea. in felul cum s-au obișnuit 
echipele noastre să acționeze in 
cele două puncte fixe — grămada 
ordonată si jocul în margine. 
Cind o echină se află în atac, 
în terenul advers, clștigă balonul 
în grămadă, dar în loc să-l trans
mită imediat liniei de traisfer- 
turi — pentru a iniția acțiuni — 
îl reține în linia a IlI-a a gră
mezii, secunde întregi, pentru a 
surprinde un adversar în afară 
din Joc șl a beneficia astfel de 
o lovitură de pedeapsă, nu mal 
poate fi vorba de spectacol De 
asemenea, la jocul în margine, 
cind se execută o aruncare 
lungă, prtnzătorul. în loc să 
transmită balonul liniei de trel- 
sferturi, se întoarce cu înceti
nitorul ațtertlndu-șl coechipierii 
pentru a face o grămadă des
chisă și prin acest procedeu 
dtnd posibilitate adversarilor să 
blocheze atacul larăți avem de 
a face cu un spectacol ratat.

Indiferent de noutățile interve
nite în decursul anilor în tehnica

rugbyului, un lucru rămîne etern 
șl universal valabil: necesitatea 
cunoașterii desăvîrșlte a tehni
cii pasei.
îdeea de 
anulată, 
exemplu 
cunoaște . ___ . .
ceastă tehnică elementară..

în vara anului trecut, la me
ciul dintre selecționata secundă 
a țării noastre și echipa Sin 
Tarbes. orice atac al XV-lul 
gazdă, pe linia de treisferturi, a 
reprezentat un pericol pentru 
...propriul ei teren de țintă da
torită transmiterii greșite a pa
selor. Atacuri inițiate de pe loc, 
pase cu adversari la intercepții, 
lovituri de picior inoportune, in 
fine aproape întreaga gamă a 
unui sistem antljoc...

Socot că pentru a se realiza 
și in fapte o cotitură valorică, 
cei care răspund de destinele 
rugby ului au datoria să impună 
antrenorilor orientarea către Jo
cul deschis (și implicit specta
culos) fără a mai urmări eu ori
ce preț rezultatul. Se știe doar 
că dacă se respectă legile stricte 
ale jocului, nici rezultatele nu 
se lasă așteptate.

Este evident că 
meciuri-spectaool ne 
cert vechile poziții 
recîștdga spectatorii, 
tivi excelent dotați. ... _  ..
înfăptuiască un asemenea dezi
derat Putem fi. deci, optimiști.
Virgil (Cîșu) ANASTASIADE 

fost căpitan al echipei naționale 
de rugby

Altfel — ab Initio — 
spectacol sportiv va fi 
Voi folosi un sjngur 
de felul cum nu se 
(sau nu se aplică) a-

• La Brașov au început în
trecerile unei utile compe
tiții destinată juniorilor, la 
care participă echipele: Șc. 
prof. Brașovia, C.F.R. 1. 
C.F.R, 2, Șc. prof. Auto și 
Precizia Săcele. în prima e- 
tapă s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 
Șc. prof. Brașovia 
2—Sc. prof, auto

• Consfătuirea 
antrenorilor și arbitrilor, care 
va avea loc în zilele de 4 și 
5 martie, va dezbate proble
me legate de concepția de 
joc ce trebuie adoptată pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a calității partide
lor și probleme organizato
rice.

C.F.R. 1—
6—0. C.F.R. 
24—0.
comună a

• După cîte sîntem infor
mați. lotul de juniori al 
Bucureștiului are în perspec
tivă perfectarea unui joc a- 
mical cu reprezentativa simi
lară a orașului Sofia.

anul 1971 în
carc vor tre

să uităm 
t mult decît

Pentru juniori, 
seanmă anul în 
bui să ne 
insuccesele, mai -------
supărătoare, din perioada tre
cută. In scopul de a afla 
care este stadiul actual de 
pregătire al lotului național 
de juniori ne-am adresat prof. 
N. VIZITIU, unul dintre an
trenorii reprezentativei :

— Antrenamentele le-am re
luat după 15 ianuarie, punind 
accent, într-o primă etapă, pe 
dezvoltarea fizică generală Și 
apoi pe pregătirea fizică spe
cifică. Etapa următoare, care 
debutează cu jocurile din «Cu
pa tinereții4*,  are ca scop 
verificarea și consolidarea e- 
chipei. Ținind cont de condi
țiile nu prea favorabile avute 
pentru antrenamente consider 
că stadiul actual este mai 
mult decît bun. Faptul că s-a 
realizat o pregătire fizică ge
nerală și specifică corespun
zătoare, în aceeași măsură și 
tehnico-tactică, cred în posi
bilitatea ca la competițiile in
ternaționale să avem o com
portare bună, care să ne rea
biliteze după insuccesele ani
lor trecuțl.

n RUNDA1* A DOUA
(Urmare din pag. 1)

i

torii vacanței organizează o 
tabără centralizată la Pre
deal, in vecinătatea cunoscu
tei pîrtii a Clăbucetului. Aici 
vor fi circa 600 de studenți 
și studente din rîndul cărora 
se vor selecționa participan
ta la „Cupa U.A.8.R.", 

competiție devenită tradițio
nală, programată în această 
stațiune în zilele de 21, 32 
și 23 februarie. Finala 
ret mi la start 250 de concu
renți. băieți și fete, care 
vor disputa intiietatea 
probe de slalom special și 
riaș. precum și in probe 
fond.

Pentru 
participa 
amintite, 
serie de 
care amintim: campionatul de

iși 
In 
u- 
de

studențiî ce nu vor 
la taberele alpine 
se preconizează o 

alte acțiuni dintre

numai prin 
vom recu- 
șt ne vom 
Avem spor- 
capabllj sS

• Pentru recrutarea de noi 
cavaleri ai fluierului și pen
tru împrospătarea cunoștin
țelor arbitrilor. Ia sediul 
C.M.B.E.F.S. vor începe în 
ziua de 16 februarie cursuri 
speciale destinate începători
lor și avansaților.

A VACANȚEI DE IARNĂ STUDENȚEȘTI
șah, cu faza finală in sta
țiunea Sinaia, o competiție 
de tenis de masă dotată cu 
trofeul „Sportul studențesc".

Șahul, disciplină cu o largă 
răspindire în riadul stnden- 
țimii, va polariza atenția a 
mii și mii de tineri pe în
treaga perioadă a vacanței, 
90 dintre cei mai 
șahiști studenți îșî vor de
semna campionii anului 1971. 
Anticipăm o întrecere de ca
litate și perspectiva de a ve
dea apărînd din mijlocul lor 
un nou... Florin Gheorghiu!

întrecerile de tenis de 
masă se vor desfășura pînă 
la nivelul centrelor universi
tare Se mizează pe o parti
cipare record, cu atît mai 
mult cu cit condițiile de or
ganizare ale acestei acțiuni 
sportive au un caracter deo
sebit.

reputați

Pentru fiecare centru uni
versitar sînt prevăzute și alte 
numeroase acțiuni vizînd 
atletismul (Cluj, Timișoara 
Oradea), patinajul, voleiul 
baschetul, handbalul, judo-ul, 
care vor echivala cu adevă
rate campionate studențești 
cu caracter local și în care 
vor fi angrenați mii de par- 
ticipanți. Firește că rămine 
în sarcina organizatorilor a- 
cestor competiții de a asigu
ra un cadru corespunzător 
desfășurării concursurilor 
Este de așteptat și de do
rit, cum s-a intimplat și in 
alte ocazii, ca colaborarea 
dintre U.A.S.R și C.J.E.F.S. 
să fie cît mai bogată și mai 
rodnică, pe plan tehnic in 
mod special.

Si încă un ultim detaliu. 
Organizatorii vacanței inten
ționează să întocmească un

rînd, primirilor defectuoase 
ale serviciului (e adevărat, 
puternic, dificil și plasat), 
fapt care a dus la pierderea 
multor puncte din serviciu, 
precum și la construirea gre
oaie a propriilor acțiuni de 
atac. De aceea, ofensiva ie- 
șencelor, efectuată în gene
ral la distanță de fileu, a 
fost stăvilită de cele mai 
multe ori, fie de blocajul 
înglt și corect al dinamovis- 
telor, fie de apărarea lor bine 
organizată în linia a doua. 
Pe de altă parte, 
tul celor două ri
dicătoare Viorica 
Bincheci și Ana 
Chirițescu, a fost 
minim, 
tund ■ 
ărlle 
tite, 
vena 
lor 
de utilizat, ceea 
ce 
mult din eficaci
tate.

Spuneam în a- 
vancronica meciu
lui că singurul 
mijloc prin care 
ieș ancele pot să 
se impună este 
jocul în viteză cu 
combinații la fi
leu. Ei bine, ele
vele lui N. Roi
bescu au abando
nat din start a- 
ceastă idee, an- 
grenîndu-se în- 
tr-un joc cumin
te, „normal", care 
convenea dinamo- 
vistelor. în între
gul meci, Penici
lina a creat o sin
gură fază purtînd 
caracteristicile jo- 

a eon- 
pe plan

Și a- 
surprins

exactitate în angrenajul echi
pei.

în concluzie, nu putem 
spune că echipa ieșeană nu

Nlcu Roibescu : stmi dau 
seama abia acum că era ha
zardat să crezi și încă pre
matur să lupți 
egal cu această 
cat volei care 
Moscova".

de la egal la 
mașină de ju- 
este Dinamo

randamen-

Ghivi Ahvledlani : „tn e- 
chipa română sînt jucătoare 
de mare perspectivă. Cu cît 
mai degrabă vor ajunge însă 
să Joace într-o sală mai mate, 
cu atît mal 
gresa“.

repede vor pro-

a luptat tot 
Dimpotrivă, 
gurul mare

timpul meciului. 
Este poate sin- 
merit al ei. în-

a, Chiar a- 
cînd prelu- 
erau Izbu- 

acestea ser- 
tirăgătoare- 

mingi greu

a diminuat

cui u i ce 
saerat-o 
național.
tunci a 
total nepregătită 
echipa sovietică. Păcat că nu 
s-a perseverat în utilizarea 
paselor scurte, mai ales cînd 
primirea serviciului se efec
tua corect. Referindu-ne la 
Dinamo Moscova, cam-

Aurelian BREBEANU

FĂRĂ SENZAJ1E

Florentina Itu atacă viguros una 
puținele pase bune care i-au fost servite. 

Foto : G. PAUL-Iași

Multe lucruri care trebuie să 
dea de gîndit tehnicienilor 
noștri: faptul că jucătoarele 
românce (unele chiar din Io
tul național) nu 
perfect procedeele 
faptul că 
citară, că 
schemele 
adecvate, 
versar, imposibilitatea găsi
rii unor soluții corespunză
toare la diversele replici alt! 
adversarilor etc.

stăpîneșe 
tehnice, 

talia lor este deți
nu pot să aplice 
taetice cele mai 
în funcție de ad-

< Ambele echipe au părăsit 
iert lașul. îndreptîndu-se spre 
Moscova. unde susțin dumini
că partida retur.

europe-pioana cluburilor
ne, trebuie să recunoaștem 
că ea este o formație aproape 
desăvîrșită, dispunînd de ju
cătoare robuste, puternice, 
care stăpînesc toate secretele 
voleiului și se încadrează cu

să, nu a știut — repetăm — 
să utilizeze arma a cărei efica
citate îi garantase nenu
mărate succese. Remarcabilă 
a fost. în acest context, doar 
evoluția Florentinei Itu, care 
a dovedit că rămîne o jucă
toare de înaltă clasă, indife
rent de adversarul care-i stă 
în față. Sprijinită doar ara
reori de celelalte coechipiere 
(Căunei, Dobreseu. Nan), ea 
nu putea să lupte cu o echi-

Fetele de la Penicilina Iași 
au încercat să reediteze, pe 
planul voleiului feminin, 
senzația europeană a meciu
lui de fotbal U.T.A. — Feije- 
noord. Și nu au reușit, Cînd 
a aflat de tragerea la sorți, 
celebrul antrenor gruzin Ah- 
vjediani a întrebat (ca și co
legul său austriac Happel 
despre Arad) : unde se gă
sește lașul ? A aflat cu sur
prindere că este vorba de un 
oraș mare, apoi, la prim» 
noastră întîlnire în Piat» 
Unirii, ne-a iscodit dacă e 
de-a binelea adevărat că e- 
chipa asta provincială învinge 
pe Rapid, ba chiar și pe Di 
namo București. Și cascada 
Iui de mirări nu a încetai 
decît in sala Voința, mărun
tă cît o sală de gimnastică 
de liceu, în care s-a inghe 
suit tot lașul sportiv, fără să 
mai socotim pe cei rămași 
fortuit pe-afară. obligați să 
se mulțumească a urmări Ia 
aparatele cu tranzistori co
mentariul radiofonic al crai
nicului local. Ilisei. Dacă ar 
fi fost după' echipament — 
deopotrivă alb-albastru — 
aproape că nu le-ai fi puiuț 
distinge pe jucătoarele celor 
două echipe. Zveltele român
ce de o parte, mai puțin ra
pide decît s-a lăudat antre
norul Roibescu a le fi pregă
tit; de cealaltă parte — solide 
le dinamoviste moscovite, pu
ternice. sigure pe interven
ții. acoperind foarte bine te
renul. rezistente. Aceste tră
sături au decis rezultatul în 
final, pentru că puterea de 
sacrificiu a jucătoarelor a 
fost. în fond, asemănătoa
re. (vib)

SIMBATA GALA IN GIULEȘTI
clasament și să desemneze a- 
cele centre universitare care 
vor manifesta cel mai mare 
interes pentru buna desfă
șurare a numeroaselor acți
uni din această „recreație" 
studențească. Principalul cri
teriu în ierarhizare îl va 
constitui numărul de studenți 
participant la competițiile 
de masă și. fiind vorba de 
iarnă, la întrecerile de schi. 
Nădăjduim că asemenea ori
ginale întreceri vor polariza 
atenția factorilor de răspun
dere din fiecare centru uni
versitar, cărora li se oferă 
un bun prilej de a scoate în 
relief spiritul de organizare, 
competența, entuziasmul.

Așadar, de luni studenții 
din întreaga tară se vor a- 
fla în a doua „rundă" a va
canței de iarnă.
urăm o 
rezultate 
trecerile 
grena în

Sîmbătă 13 februarie, cu 
începere de la orele 18.30, va 
avea loc în sala Giulești o 
interesantă gală de box. Vor 
urca în ring pugiliști din 
cluburile Steaua, Metalul, 
Progresul, C.S. Școlar și Ra
pid, precum și din asociațiile 
sportive Energia. I.D.E.B. și 
I.C.M.I. Gala programează

PUOILIȘTI ROMÂNI
LA LEIPZIG

le

meciuri 
rii la 
de juniori.

în vederea participă- 
campionatul național

ÎNTÎLNIREA DE TINERET

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

odihnă 
cit mai 
la care
această

Tuturor 
plăcută și 

bune în
se vor an- 
perioadă.

in-

Federația română de box a 
hotărîț să trimită la turneul 
internațional de la Leipzig 
(1—5 martie) pe următorii 
pugiliști : Petre Ganea, Con
stantin Gruiescu, Gabriel Po- 
metcu. Constantin Stanef, 
Gheorghe Ene și Tudor Nico- 
lae.

Sîmbătă și duminică va 
avea loc la Hunedoara în- 
tîlnirea internațională amica
lă de tenis dintre reprezenta
tivele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Oaspe
ții — cîștigători ai mai mul
tor ediții ale Cupei Galea — 
au deplasat următor lot : Jan 
Bedan, Jan Pisecky, Jan Sim- 
bera și Tomas Vrba. Repre
zentativa noastră este alcătu
ită din jucătorii Traian Mar- 
cu. Dumitru Hărădău, Viorel 
Sotiriu, Gabriel Neacșu șf 
Petre Almăjan — toți compo
nent ai lotului pentru Cupa 
Galea Antrenorul echipei 
este Ion Racoviță.
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SPORT CLUB BACĂU URCĂ SI COBOARĂ
La orizont J. O. de la Munchen • 2-0 cu Tripoli și

La J.O. postbelice, fotbaliștii români au fost prezență doar 
in 1952, la Helsinki, și in 1964, la Tokio. Au acum in față 
perspectiva, tot mai apropiată, a Miinchenului. Și in pofida 
unor p&reri care găseau inutil efortul de participare pe con
siderentul ca o echipă poate aduce cel mult o medalie, ca 
orice luptător, atlet sau boxer, sau il minimalizau prin argu
mentul absenței de la Olimpiadă a primelor echipe din lume, 
Comitetul federal, in consens cu Comitetul Olimpic Român, a 
inclus in planul său participarea echipei de fotbal olimpice a 
României in preliminarii, fixând ca obiectiv al performanței 
calificarea in turneul final al

SUCCESOARE, DAR NU

DEPENDENTĂ
Drumul fiind trasat, 

toamna trecută Comitetul fe
deral a indicat și „punctele 
fixe de control" pe la care 
trebuie să treacă candidații 
viitoarei olimpiade, inclusiv 
cei dpi antrenori ai lotului, 
Valentin Stăneseu și Victor 
Stănoulescu : promovarea ti
neretului, dar nu ca un scop 
in aine. înfoueit o reprezen
tare reală la această presti
gioasă competiție a întregii 
lumi sportive nu poate fi 
concepută fără jucătorii ex
perimentați ; un program de 
•ine stătător, care să îmbine 
pregătirea la cluburi cu cea 
de la lot și în care să fi
gureze, periodic, jocuri de 
pregătire și verificare. Can
didații ajunși astfel la ca
pătul primei etape urmau 
să alcătuiască lotul olimpic, 
preconizat a fi, din punct de 
vedere valoric, succesorul pri
mei reprezentative. Hotărire 

.ne a și determinat ferul de 
specialitate să renunțe pen
tru perioada preolimpică la 
selecționata B a țării.

în virtutea rolului prepon
derent al echipei naționale, 
angrenată și ea într-o com
petiția d® răsunet — campio
natul european — poarta lo
tului olimpic a rămas, însă, 
•mereu deschisă spre prima re
prezentativă a țării, lăsînd 
impresia de provizorat. Așa 
îpqîț precizarea făcută de 
președintele colegiului cen
tral al antrenorilor, Em. Vogi 

’— la o recentă analiză în ca- 
drul aoestui organism a pla
nului de pregătire a lotului 
eMenpie — ni se pare abso
lut necesară pentru viitorul 
apropiat: „Doar in extremis 

v* * ațăi recurge •» pertur
bare*  lotului olimpic pentru 
necesitățile echipei reprezen
tative. $i olimpicii au un țel 
onorant al performanței !“

țar* *« bucură sporțivii din alte 
cluburi, situația pare paradoxal*, 
dacă ne gindim că acești sportivi 
studenți. prestează un efort de 
v-Sință și o cantitate de muncă 
uneori dublă față de sportivii 
celorlalte cluburi. De aceea, lipsa 
unei popularizări corespunzătoare, 
a uner forme de încurajare per
manentă și inteligentă, s-a făcut 
resimțită în nevoia morală de în
demn a acestora. Cerință fireas
că. nevoia de îndemn în sport 
poate fi comparată cu nevoia de 
frumos a omului, din toate tițnpu- 
rije. Ce altceva pot reprezenta 
pentru eultura trecutului princi
piile „kâloXagathos", ..mens sana 
in corpora sano“ șl altele, care au 
fost săpate în piatra timpului și 
a amintirii ?

Student la I.E.F.S., și sportiv 
de performanță al clubului 
I.fc.F.s., iată o carte de vizită 
rivnită de mulți adolescenți șl 
tineri, o aspirație (mărturisită în 
scrisorile către redacțiile presei 
pentru tineret sau. de cele mai 
multe ori nemărturisită) a mul
tor elevi din ultimele clase de li
ceu. care numără cel puțin tot 
atiția viitori sportivi, cit numără 
poeți, pictori și compozitori Îm
preună.

AZI SPORTIVI FRUNTAȘI 
— MTINE PROFESORI

S Pe canavaua activităților com- 
petiționale de nivel național, cu- 

clubului sportiv I.E.F.S. 
stnt purtate de » echipe divizio
nare A (două de baschet, cîte 
una. lă handbal și polo, trei la 
scrimă, două de volei) 7“_r 
și de sportivii din cele I! se * 
individuale (gimnastică ‘
băieți și tete, gimnastică artistică, 
judo seniors și juniori, patinaj

t 

eferindu-se la 
,,șchimbul“ pregătit 
„U“-uluj, antrenorul 
„tineretului**,  Vasile 
Băluțiu, declara deu- 

năxi: „U“ poate avea un somn 
liniștit, lipsit de grija zilei 
de mâine**.

Era o asigurare r— $1 o an
ticipație, totodată — la care-1 
conduseseră attt poziția de 

(lider deținută (1*  mijlocul 
campionatului) de către echi
pa sa, cît și importantul con
tingent de copii și juniori in- 
struiți astăzi în centrul spe
cial ce funcționează aici.

— Marea majoritate a ju
cătorilor de la „tineret**  sîr.t 
promovați de la juniorii no
ștri, elemente pe care le cu
nosc foarte bine, pentru că 
am lucrat cu ei încă din „pri
mară**  (n.r. Centrul de copii 
și juniori) — ne informează 
antrenorul Băluțiu. Promovări 
spectaculoase n-am realizat, 
încă, dar cîțiva dintre elevii 
mei — printre care i-ăș numi 
pe . Munteanu II. Mareșanși 
F'ăvaski — anunță apropiate 
debutuji ce se vor fate, cu 
^siguranță, simțite. Cît priveș- 
(te... viitorul II. intenționez 
promovarea a trei jucători 
care vor forma un fel de co
loană vertebrală a echipei: un 
fundaș central — Matei, un 
mijlocaș — Furnea si un îna
intaș — Adrian Cuca.
( — Pentru că rezultatul în Nușa DEMIAN

(Urmării dm pnp J)

membrilor

ia
după

judo 
cîteva 
cuce-

au ui'cat pe culmile

21 FEBRUARIE: CONCURS 
EXCEPTIONAL PRONO- 

EXPRES

Echipa 
I.E.F.S. 
minute 
rirea titlului de cam
pioană republicană 
pe anul 1970 la fi
nalele formațiilor 
de seniori care au 
avut loc la Cluj

STUDENT Și SPORTIV LA I. E. E. S

precum

sporii â

J.O. de la Munchen.

VALENTIN STĂNESCU 
văzut de Al. CLENCIU
MULȚI CHEMAȚI, 

PUȚINI ALEȘI !

Chiar dacă Valentin Stănes- 
cu a blamat comportarea sub 
așteptări, indolența unor ju
cători convocați la trialuri, 
sau a atins cealaltă extremă, 
afirmînd că olimpicii români 
vizează chiar o medalie, cert 
a fost, in perioada scursă 
pînă acum, că mulți jucători 
au fost chemați la lot, dar 
puțini au corespuns. Pe sub 
ochii critici ai antrenorilor și 
publicului s-au perindat, nici 
mai mult nici mai puțin, df- 
eit 33 de fotbaliști, aproxima
tiv a cincea parte dintre ti
tularii primei divizii ! Dar 
poate mai grăitor decit 
eeastă cifră este faptul că 
în cele 4 partide de verifi
care susținute între 24 sep
tembrie și 10 noiembrie — 
nici o formație aliniată n-a 
semănat cu celelalte. Ba mal 
mult. în două dintre aceste 
jocuri, s-au schimbat la pau
ză 7 jucători, iar la Sofia, 
împotriva primei reprezenta
tive bulgare, fundaș central 
a evoluat... Cheran. Datorită 
acestor numeroase mutări de 
pioni, însuși antrenorul prin
cipal al lotului, Valentin Stă- 

a-

sine — scorul —, nu este, 
pentru „tineret rezerve“, un 
scop în sine, întrecerea spor
tiv*  pare lipsită <Ie interes, 
fără sare și piper. Vă consi
derați, din acest punct de ve
dere, intr-o situație ingrată ? 
f — Numai în teorie rezulta
tul nu interesează, fiindcă in 
teren el rămîne, oricum, ele
mentul în jurul căruia se in- 
vîrte tot interesul. Și este 

Antrenorul V. Bălutiu

UNIVERSITATEA CLUJ
FĂRĂ GRIJA

ZILEI DE MÎINE

foarte bine că jucătorii sîr.t 
sensibili la rezultai, pentru că 
asta îi dinamizează, îi ambi
ționează, îi invită, implicit, la 
o pregătire de calitate.

— Primul loc, pe care-1 de
țineți înaintea returului, pare 
să nu fie doar o grație mo
mentană a Fortunei, din mo
ment ce și in campionatul

care dincolo de 
lucrări practi- 
în laboratoare, 
prieteni nedes- 
de masă și de 
pasiunii antre-

seniori, juniori și copil, tir. schi, 
sărituri) totalizînd un număr de 
382 de studenți sportivi. Intr-o 
atmosferă de emulație spirituală 
și sportivă, studenții — reprezen
tanți ai clubului I.E.F.S., poartă 
în mesajul activității lor aspira
țiile spre mai bine, ale generați
ilor de absolvenți I.E.F.S. în cei 
49 de ani de activitate ai acestui 
institut de învățămînt superior 
pentru educație fizică Și sport.

Formula organizatorică a clubu
lui îmbracă structurile ferme, 
academice, reprezentate de cate
drele I.E.F.S.-ului, care sînt — în 
majoritate — și antrenori la echi
pele șau secțiile clubului. Compe
tența științifică și nivelul ridicat 
al măiestriei sportive sînt coor
donatele definitorii ale activității 
acestor cadre, 
prelegeri, cursuri, 
ce, pe stadion sau 
redevin antrenori, 
părți ți ai sportului 
performanță. Cînd .
norului îi răspund pe aceeași 
lungime de undă entuziasmul și 
dragostea pentru muncă a stu
dentului sportiv — rezultatele nu 
întîrzie să apară.

Să trecem în revistă la acest 
bilanț anual, cîteva dintre ele :

Studenta Rodica Văduva — du
blă campioană balcanică la scri
mă, pregătită de antrenorul Ja
cques Istrate — primește pe lin
gă medalii și flori, felicitările co
legilor din institut, ale profesori
lor, prietenilor și spectatorilor. 
Stea de primă mărime, ea stră
lucește de promisiune pentru a- 
nul 1971 și următorii.

Studentului Ion Herman — du
blu campion naț:onal la judo i se 
adaugă o adevăfată „garnitură" 
de campioni naționali, cum sînt : 

Tătărăscu, 
Stan, Lu- 

Sabin Lucea, Bazin 
Sorin Arjoca, Marin 
cian Ghiță și ștefan Vodă, care, 
antrenați de lectorul Dumitru Hî- 
tru și asistentul Ion Hantău —

nescu, a simțit nevoia unei 
justificări: „Selecția — iată 
primul nostru obiectiv. For
marea unei echipe cere timp 
îndelungat**.  Nu ne putem, 
însă, abține întrebarea : dar 
cît anume ?

TNTREBÎNDU-L PE V. STĂ
NESCU, NE-A RĂSPUNS

A. NICULESCU!

De altfel, această problemă 
a fost pusă șt la amintita șe
dință a biroului colegiului 
central al antrenorilor, pe 
marginea planului de pregă
tire a lotului pe anul în curs, 
expus de Cornel Drăgușin. în
locuitorul Iui Victor Stăncu- 
lescu. Și răspunsul preconi
zat cu acest prilej, plecîn- 
du-se I® constatarea că 
triaturile din toamnă n-au o- 
ferit decit puține certitudini, 
a fost: fixarea rapidă a for
mației probabile. Trebuie să 
se mizeze, în acest stadiu, pe 
posibilitățile de adaptare ale 
jucătorilor, in vederea unei 
rapide omogenizări. F,m. Vogi 
a și particularizat-o la cuplu
rile de bază ale formației : 
fundașii centrali și mijlocașii.

Cu următorii 22 de jucă
tori : CONSTANTINESCU,
GHIȚA (portari), CHERAN. 
IVANCESCU și CODRF.A, 
VIGU (fundași de margine). 
BADIN, OLTEANU și VLAD, 
STOICESCU (fundași centrali), 
SALCEANU, PESCARU și 
COJOCARU, DINCUȚA (mij
locași), NĂSTURESCU, PANA 
și FL. DUMITRESCU, 
GYORFI (extreme), CARA- 
MAN, CUPERMAN și O- 
PREA. LUPULESCU (atacanți 
centrali), antrenorii 
Stănescu și Cornel 
pășesc acum in 
preliminare, cel cu 
tativa Albaniei 
biecțjvul nr.
sezon.

Mergîndu-se 
acțiuni ale colectivului de teh
nicieni (observarea jucători
lor propuși, întocmirea fișe
lor medico-sportive și a gra
ficului comportării acestora în 
campionat, documentarea a- 
supra echipei adverse — V. 
Stănescu a vizionat meciul 
Polonia —- Albania din C.E., 
iar C. Drăgușin a însoțit e- 
chipa „U“ Cluj în turneul de 
pregătire din Albania) și cele 
ale echipei (patru convocări , 
la lot: I — 15—17 martie. 
București : verificarea sănă
tății și pregătirii jucătorilor.

Valentin
Drăgușin 
meciurile 
reprezen- 

constituind o- 
1 al acestui

în paralel cu

trecut ați ocupat unul din 
primele fotolii — locul II. 
Cum priviți de la înălțimea 
poziției pe care o dețineți, 
(situația surorii mai mari — 
„U“ aflată, acum, dincolo de 
zona liniștită ? Și, mai ales, 
cum o ajutați ?

— Fiind acum și secund la 
jechipa mare, am ajuns sâ-i 
cunosc toate intimitățile, incit 
știu bine unde trebuie să pun 

umărul- în consecință, am di
rijat jocul „tinerilor**  după 
formula ..primilor'*  și m-am 
străduit să creez fiecărui ti
tular de la A o „copie'*  în 
formația secundă, îneît orice 
[defect/une survenită în echi
pa lui Remus Cîmpeanu să 
•poată fi pe loc remediată, ast- 
dal ca sistemul să nu sufere

____  măiestriei 
sportive. în galena campionilor 
țării trebuie să mai amintim de 
Iuditlia Țdmdri, la schi — an
trenată de lectorul Vasile Cîrsto- 
cea, de echipa campioană de ar
mă standard — antrenată de lec
torul Teodor Paladescu, asisten
tul Mircea Baia și antrenorul Ste- 
lian Papură.

Și patinajul artistic se află în 
atenția sportivilor clubului
I.E.F.S. mărturie fiind campio
nii naționali Letiția Pâcuraru, Dan 
Săveanu pregătiți de asistentul 
Radu Ionian.

înconjurate cu atenție și sim
patie sînt și echipele de handbal 
fete, baschet fete angajate în 
lupta pentru titlul de campioană 
națională.

Activitatea de performanță a 
sportivilor studenți, se împletește 
cu învățătura pentru viitoarea ca
rieră de profesor de educație fi
zică.

un turneu de 2 
în Iugoslavia sau 

între 10 și 16 mai. 
martie va fi, deci, pe- 
cristalizării. „La 31 

nu trebuie să mai e-

joc cu o echipă de „A“ ; 
II — 29—31 martie, joc la 
București cu un adversar din 
R.F.G. sau Iugoslavia — tra
tative avansate cu Borussia 
Mdnchengladbach ; III — 5—7 
aprilie, Galați : meci cu o 
echipă din străinătate și IV 
— 12—18 aprilie, Galați, ul
timele pregătiri și recupera
rea jucătorilor în vederea 
partidei oficiale), se urmă
rește ca prima manșă cu Al
bania, din 18 aprilie — care 
se va disputa în orașul du
nărean — să decidă, în 
bună măsură, calificarea e- 
chipei României, știindu-se că 
echipa adversă este foarte pe
riculoasă pe teren propriu, 
în vederea returului (26 mai. 
Tirana) s-a preconizat, deo- 

■ camdatâ, 
jocuri, 
R.F.G.,

Luna 
rioada 
martie 
xiste in suspensie decit ma
ximum două posturi din e- 
chipă“ — opinează antreno
rul federal Angelo Niculescu, 
răspunzînd. astfel, în locul 
lui Valentin Stănescu. „în *-  
prilie să poală fi folosită for
mația preconizată pentru jo
cul din Albania".

Deși presa daneză acredi
tează un viitor meci prelimi
nar Danemarca — România, 
presupunînd deci eliminarea 
Elveției și Albaniei, noi cre
dem că abordarea cu seriozi
tate a primelor partide, an
corarea în realitatea imediată 
și nu intr-un viitor îndepăr
tat, constituie o dovadă de lu
ciditate.

Adică, primul „punct**  cîș- 
tigat de olimpici, după o 
toamnă secetoasă.

Paul SLAVESCU

MECIURI DE VERIFICARE
U“ CRAIOVA-SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (1-0)

într-adevăr, 
putem avea 

februarie, 
alunecos, te-

A fost frig, 
dar ce pretenții 
pentru o zi de 
Iată de ce, deși 
renul din Ciulești a (ost ex
celent și a oferit condiții 
dintre cele mai bune pentru 

și să nu aibă 'nevofo de mu- 
(tații.

— O întrebare adresată 
„secundului**  de la... prima 
cum sc pregătește echipa ?
( — Din '49, cînd am fost le- 
fgitimat, cunosc „U“-ul, echi
pă pe care — cu excepția ani
lor 58—61, cînd am jucat la 
Arieșul Turda — am servit-o 
continuu fie ca jucător, fie 
ca antrenor. în nici un an, 
(însă, n-am în ti In it intensitatea 
cu care lucrează acum băie
ții, interesul demonstrat în 
pregătire. Domină o atmos
feră de preocupare și serio- 
jzitate imprimată, în special, 
fde veteranii Cîmpeanu, Adam, 
Anca.

— Pentru retur, se anunță 
vreo împrospătare ?

— Doi dintre fiii rătăcitori 
— Szdke și Grăjdeanu — 
s-au întors acasă șl s-au pus 
pe lucru serios, dorind să be- 
toneze, în retur, linia de fund 
a echipei.

La antrenamente și-a făcut 
apariția și Petru Emil cate, 
cu toate kilogramele în plus, 
dovedește o abilitate tactică 
ce ne uimește.

Revenirea veteranilor nu va 
stopa, insă, și nu va amina, 
nicidecum, intrareu în scenă 
a tineretului care dovedește 
vocație.

NOUTATI, PERSPECTIVE 
Șl ANGAJAMENTE

Ce mai știm, încă, despre clu
bul sportiv I.E.F.S. ?

La această întrebare a adus 
răspunsul recenta conferință a 
clubului, la care au participai dis
tinse personalități ale vieții noas
tre universitare, sociale și spor
tive, cadre didactice, antrenori, 
sportivi fruntași. Proiectul de mă
suri întocmit în vederea îmbună- 
țirii activității clubului pe anul 
Î971, dovedește realismul și entu
ziasmul conducerii clubului pre
cum și al sportivilor, hotărîrea 
lor de a obține performanțe mai 
ridicate pe plan național și in
ternațional, prin perfecționarea 
activității lor planificate la toate 
nivelele. Anul 1971. anul marii 
sărbători a semicentenarului Par
tidului Comunist Român va nu
măra printre realizările care vot 
cinsti glorioasa aniversare și vie-
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Pt AGENDA ACTIIAHTATII
CE E NOU IN

0-3 cu Ansar (Beirut)
TABĂRA PROGRESULUI

goluri au fost reali- 
Băhtță, în minutele

folosit următoarea

BEIRUT, II (prin telefon), 
în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Liban, echipa 
Sport Club Bacău e susținut 
marți un meci amical la Tri
poli, cu formația cu același 
nume. După un joc de uzură, 
din cauza terenului moale, 
îmbibat de apă peste măsură, 
băcăuanii au terminat învin
gători eu scorul de 2—0(1—0). 
Ambele 
zate de
30 ș' 87. Antrenorul C. Rădu- 
lescu a
formație : Ghiță — Kiss, Si- 
năuceanu, Velicu, Comănescu, 
Medelcu, Hrițcu, Sorin Avram, 
Băluță, Volmer (min. 70 Ca- 
targiu), Florea. Dembrovschi 
nu a fost utilizat în acest joc, 
pentru a fi menajat.

★
în meciul disputat joi cu 

echipa Ansar, băcăuanii au 
jucat slab, au fost nervoși 
și lipsiți de vigoare. La în
ceput au dominat, dar Ghiță 
șl Sinăuceanu au greșit fla
grant la primul gol. moment 
după care întreaga echipă a 
evoluat crispată șf lipsită de 
luciditate. înaintașii au ra-

RAPID-VASCO DA GAMA
(IPrmare din pap. t)

Camplnes și Curitiba. Asta 
ca o primă variantă pentru 
că mai există o propunere 
ca Rapid să susțină două me
ciuri — cu alte echipe — la 
Campos (orașul celebrului 
Didi), localitate de lingă Rio. 
La 21 februarie. Rapid va 
părăsi Brazilia și, probabil, 
se va opri în Spania pentru 
uri meci cu F.C. Saragossa.

Din presa apărută la Por
to Alegre am spicuit cîteva 
aprecieri referitoare la me
ciul Internacional-Rapid. Ia- 
tă-le: DIAR1Q DE NOTICI- 
AS: ,,International a reușit 
cu greu să obțină un egal, 
grație unui 11 metri transfor
mat de Valmir. Năsturescu a 

desfășurarea meciului Uni
versitatea Craiova — Sportul 
studențesc. Fotbaliștii s-au 
simțit în largul lor. S-a jucat 
într-un ritm vioi, s-au con
struit faze frumoase, echipele 
au fost preocupate de reali
zarea unor acțiuni ofensive 
mai consistente. Și au reușit. 
Meciul s-a încheiat cu victoria 
echipei de divizia A, Univer
sitatea, la scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Neagu (min. 25) și Donose 
(min. 53). întîlnirea a fost 
însă echilibrată, în primele 
20 de minute consemnînd 
chiar o ușoară superioritate 
a studenților din Capitală. 
Golurile se datorează în prin
cipal unor greșeli ale apără
torilor bucureșteni. întîi, Șîr- 
bu a trimis lui Neagu și a- 
cesta l-a scos cu dibăcie 
dintre buturi pe I. Vasile, 
mareînd din apropiere. A 
doua oară, la capătul unei 
frumoase acțiuni, Țarălungă 
a centrat, apărătorii adverși 
s-au plasat greșit și Donose 
a reluat cu latul. Alte faze 
âu fost mai frumoase, dar 
ele nu s-au încheiat cu go
luri. în min 20, de pildă, 
după o combinație reușită,

CEAHLĂUL P. NEĂMJ

VICTORIA ROMAN

2-0 (0—0)
Un reușit joc de verificare 

pentru ambele formații. Go
lurile au fost realizate de 
Contardo (min. 52) și Stîn- 
gaciu (min. 61). (C. Nemțeanu 
— coresp).

toriile sportive 
clubului I.E.F.S.

De asemenea, demn de remar
cat este obiectivul propus în ve
derea realizării acestor perfor
manțe anume, stabilirea la fie
care colectiv pe secții de club, a 
unei probleme de cercetare știin
țifică cu aplicativitate directă în 
procesul de instruire.

Toate măsurile prevăzute în 
proiectul de hotărîre exprimă sen
timentele de recunoștință față de 
partidul nostru. angajamentul 
ferm al studenților și al cadre
lor didactice, de a ridica neînce
tat prestigiul de care se bucură 
Institutul de Educație Fizică și 
Sport.

Acordînd sportivilor studenți de 
la clubul I.E.F.S. încrederea noas
tră și asigurarea simpatiei pe 
care au trezit-o în rîndurile ma
relui public iubitor de sport, le 
urăm în noul 
competlțională, 
mari succese. 

an de activitate 
numeroase și

tat enorm, iar portarul gaz
delor a apărat excepțional. 
Antrenorul C. Răduleacu cre
de că principala cauză a a- 
cestei severe înfrîngeri ;0—3, 
după ce la pauză scorul era 
0-*-l)  o reprezintă modul ne
corespunzător în care jucă
torii săi au înțeles să-și 
treacă ziua liberă, pe 
ie-a acordat-o în ajunul 
tidei.

Duminică. Sport Club
cău va susține ultimul meci 
al turneului, cu echipa 
S.A.F.A. (Beirut).

pe- 
care 
par

Ba-

inițiative, acțiuni
Comisie de fotbal a muni

cipiului București șî-a propus 
citeva acțiuni deosebit de utile 
pentru activitatea fotbalistic*  
viitoare. Iată unele dintre aces
tea, ce ver fi realizate in eursul 
acestui sezon :

• Vineri. 12 februarie, de Ia 
era 18,30, in sala Dinamo, cu

„11 metri".
„Suporterii 

(n.n. — marea 
lui Internacional) 
îneîntați de pasele 
rapide ale europe- 
care i-au susținut 
In repriza a doua, 
lui Inter s-au as-

fost jucătorul nr. 1 al parti
dei, tmpresionind prin cali
tățile sale tehnice și fizice. 
Arbitrul a condus slab par
tida. N-a fost 
ZERO HORA: 
lui Gremio 
rivală a 
au fost 
scurte Și. 
pilor, pe 
Călduros, 
înaintașii 
cuns între jucătorii Rapidu
lui, care au dominat jocul". 
FOLHA DA TARDE (spicuim 
două titluri dintr-o cronică 
de 3 pagini) : „Inter" a avut 
nevoie de un 11 m imaginar 
pentru a egala".,. „O bund 
echipă, Rapid, a fost supă
rată de arbitrul Gallas".

ar fi 
teren

Fiică
Sma-

Lepădatu 
Strîmbeanu, Ivsn 

oteanu), Martinovici, Nea- 
(Donose), Obldmenco,

Martinovici a șutat în bar*.  
Meciul a avut și un moment 
ce nu se încadrează în no
țiunea de... verificare. în 
min. 80, la o minge înaltă, 
CiornoavM l-a faultat pe Sma- 
randache, acesta a lovit cu 
piciorul cînd se afla jos, 
bueureșteanul a simulat că 
ripostează și arbitrul, văzîn- 
du-1 l-a eliminat, deși 
trebuit să-1 scoată din 
ți pe craiovean.

UNIVERSITATEA : 
(Papuc) — Niculescu, 
randache, Bîtlan, 
(Velea), " ’ " 
I 
b 
Țarălungă (Hîrșoveanu).

SPORTUL STUDENȚESC: I, 
Vqsile — Gall (Ionescu), d. 
Nicolae. Sîrbu, Rădulescu, 
Jamaischi, Mihalache 
mian), Bujor, Kraus, 
(Pană), Ciornoavă.

(Da- 
Duțan

c. ALEXE

PROGRESUL BUCUREȘTI—T.M.B. 2-0 (2-0)
Ieri după-amiază, pe tere

nul din str. dr. Staicovici, 
Progresul a susținut un nou 
joc de verificare, avînd de 
astă dată ca sparing-partener 
pe divizionara C — T.M.B. 
(fost Sportul muncitoresc). 
Ca și în ultima partidă, tere
nul de zgură, pe alocuri des
fundat, a constituit un obsta
col în buna desfășurare a 
acțiunilor. în prima parte, 
jucătorii de la Progresul au 
acționat mai bine, dominînd 
în majoritatea timpului, șu
tind mai des la poartă și în-

POLITEHNICA IAȘI - 
NICOLINA IAȘI 2-0 (2-0)

în prima parte. Politehnica 
deslășurat un joc combi- 

nativ și înaintașii săi au șu
tat mult la poartă. Tn aceas
tă repriză, studenții au mar
cat și cele două, goluri ’ prin 
Lupulescu și Cupwman. (D. 
Diaconescu — coresp. princi
pal).

LOTO • PRONOSPORT

La 21 februarie, Admini
strația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează primul con
curs excepțional Pronoexpres 
din acest an, Ia care se atri
buie o bogată listă de cîști- 
guri

•
408
cum

Autoturisme MOSKVICI 
cu • radio și rulotă, pre- 
și FIAT 850 :
EXCURSII in U.R.S.S. 

pe itinerarul : Moscova — 
Minsk — Vilnius — Riga — 
Tallin — Leningrad •— Kiev 
(durata ecu. 18 zile) și în 
Austria (durata cca. 8 zile) ;

• Numeroase cîștiguri în 
bani de valoare variabilă și 
fixă.

• A fost fixată data precisă 
a plecării Progresului în Liban 
și Siria — 15 februar!*.

• Florian Marinesou, operat 
recent de menise, a reîn«*pu»  
pregătirile. Duminică a jucat 
în formația de tineret-rezerve 
a Progresului. Toți cei cu care 
«m vorbit duminică dimineața 
ta stăflion au afirmat cS Fl- 
Marifteseu se antrenează cu 
maximă seriozitate, vrîrui să-»i 
recucerească locul de fundaș 
dreapta în prima garnitură a 
bancarilor.

sprijinul Colegiului municipal 
de arbitri, se va *r«Mita  O 
ședință de lucru. în cadrul că
reia se va prelucra regulamen
tul de joc, îndeosebi capitolele 
„atacul la om", „jocul nsrtare- 
lul", „greșeli și incorectitudini**.  
apeWndu-»e lă filme realizate 
la Campionatul Mondial din 
Mexic. Comentariile vor ti fă
cute de cunoscutul arbitru Chi- 
rise Manușaride. Sînt invitați 
să ia parte jucătorii echipelor 
din diviziile B ți C. precum ai 
juniorii care setiveat» în cam» 
'pionattrt republican.

• între 20 februarie Si W 
martie se v» organiza un cura 
de observatori, ce urmează a*  
activez» pe lingă comisi*  muni
cipală si comisia de competiții

1 - - - ---------- < * fi
cipșiă și comisia de con 
a F.R.F. Se preconizează 
angrenați în această important*  
acțiune foști cavaleri ai fluieru
lui, sau cei că se pregătesc s*  
se retragă din activitate In 
urma depășirii limitei de virată.

• De la i martie va începe 
un curs de arbitri, cart va dura 
3 luni. Vor fi admiși tineri cu 
vîrsta intre 18 șl 26 de ani, îar 
cu dispensă foștii jucători din 
campionatele republicane.

• în ziua de 24 februarie. în
sala I.P.G.G., arbitrii republi
cani din București var avea de 
trecut o probă de Ioc ușoară •, 
reexaminarea anual#. .1

ETAPA A ll-a A r.CUPEI
SILVIU PUE$TEAHF

Ieri. în patru orașe din județul Brașov, s-au desfășurat lnlraoa- 
rile etapei a If-a din cadrul „Cupei silviu Ploeșteanu*'.  T»t*  re
zultatele : « BRASOV : Țraetdrul 
- Carpațl «~». ♦ FAOAMAS : Chimia — Coloram Codlea ș—e 
(3—6). Au marcat : Loncear («Unsa, 42), usahița (mtn. 75J- Tenltfi (mtn. «2) m Naghi (min, U, autogol). • ZĂRNB6TI : Torpedo — Metrom Brașov P—9. A ORAțVU VICTORIA : Chimi» — steagul roșu («narat) 2—1 (2—8). Au tn- 
aoria : Dumltreaeu (min. 12. 17),respectiv R*duț*  (mln, IS).

tn alte meciuri de verificare t Chimia Rm. Vilcea — F.C. Argeș 
(tineret) 1—a (O—#); Gloria Bistriț*  — A,(. Armata Tg. Mwreș 
2-1 (2-0): Chimistul «. Mare — Minerul B. Mare 0—S (0-^): Petrolul Feroemail (camp, jude
țean) 4—t (2—0). Au marcat Me- raru, Dincuțâ, BȘdtn șl un auto
gol. Divizionarii A s-au mișca*  destul de bine, deși dimineața au ♦fectuat antrenament tn sail.Petrolul a folosit urmltdrti lucitori : Stellan — Gruber, Badin. 
Uneheașu (Mocanu), Mocanu (tc. Tonescu). luhas (Dineuț*),  Mora rit (Crlngațu), Groze*  (Cotiga), Dridea. Ciupitu.-Petruț. (FJ. Albn. coresp.).

scriind două goluri în urma 
unor faze frumoase. în repri
za secundă, antrenorii P. Mol- 
doveanu și L. Colceriu au 
operat mai multe schimbări 
în formație, introdueînd pe 
teren cîteva elemente tinere. 
Fizionomia jocului a rămas 
aceeași, divizionarii A avînd 
inițiativa, însă finalizarea a 
lăsat de dorit. Pe tot par
cursul meciului, echipa antre
nată de A. Constantineseu, 
T.M.B., a jucat cu ambiție și 
s-a apărat cu mu|t calm, 
excepție făcînd Cîti, care în 
urma unui gest nesportiv a 
fost eliminat. Autorii goluri- . 
lor : I. Sandu (min. 12) și D. 
Georgescu (min. 20).

A arbitrat bine G. Micloț. 
Iată jucătorii folosiți de 

antrenorii Progresului, în 
partida de ieri : Gherghef 
(min. 46 — Zamfir) — V Po
pescu. Măudoiu, Grama, Dum
bravă, Tănăsescu (min. 46 — 
I. Dinu), D. Popescu (min. 
46 — Filipescu), 1. Sandu, ». 
Georgescu (min.
du), Nastase 
Raksi), Matei.

46— M. San-
(min. 46 —

V. POMHUU

Pentru acordarea tuturor 
acestor cîștiguri se efectuea
ză 5 extrageri de cîte 8 nu
mere din 45. în total se vor 
extrage 40 de numere.

La acest concurs se poate 
participa cu variante de 3 
lei, 6 lei ți 15 lei.

Cu variantele de 15 lei pu
teți participa la toate extra
gerile cu șanse mari de cîț- 
tig.

Biletele s-au pus în vîn- 
zare la toate agențiile Loto- 
Pronosprt.
• Tragerea Loto de astăzi 

va fi televizată în direct din 
Studioul de Televiziune c*  
începere de la ora 19,10.

Tragerea va fi transmisă 
și prin radio, pe programul I, 
în jurul orei 19,15.

fit' .—
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ÎNCHEIEREA lucrărilor
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare , din pag. 1)

derilor și instituțiilor, a în
tregii societăți socialiste; spo
ririi rolului sindicatelor în 
soluționarea problemelor so
ciale ale cefor ce muncesc, 
precum și in educația socia
listă a maselor. Plenara a in
dicat măsuri pentru democra
tizarea structurii organizato
rice și a conducerii activității 
sindicale, pentru perfecționa
rea stilului și metodelor de 
nuncă ale sindicatelor.

Plenara a recomandat ca 
tceste probleme să fie larg 
iezbătute de către oamenii 
muncii și să fie puse apoi 
'n dezbaterea apropiatului 
Congres ai Uniunii Generale a 
Sindicatelor. în legătură cu 
aceasta este necesar să se 
elaboreze un nou statut, pre
cum și o nouă lege a sindi
catelor din Republica Socia
listă România

Plenara a aprobat măsurile 
luate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R, in legătură 
cu îmbunătățirea organizării 
și conducerii activității de co
merț exterior. Analizind pro
iectul legii cu privire la ac
tivitatea de comerț exterior, 

■ de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-știintifi- 
că a Republicii Socialiste Ro
mânia. ea a hotărît ca acesta 
jsă fie publicat și dezbătut, 
iar după aceea supus adop
tării Marii Adunări Naționale,

Comitetul Centra] a adoptat 
Hotărirea cu privire la per
fecționarea pregătirii cadrelor 
de partid, de stat și ale orga
nizațiilor de masă in proble
mele conducerii activității 
economice și sociale, hotărire 
care va fi dată publicității.

De asemenea, a fost aprobat 
proiectul legii privind perfec
tionarea continuă a pregătirii 
profesionale a salariaților din 
unitățile socialiste dc stat, 
hotărindu-se ca acesta să fie 
publicat și dezbătut in presă 
și apoi supus adoptării Ma
rii Adunări Naționale

Plenara a aprobat informă
rile Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui, la compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatura 
organelor de partid și de stat.

Plenara a hotărît să mo-

Statu- 
micșo- 
partid. 
rcdac-

pentru 
stabi-

la

re- 
ta- 
de

difice articolul 57 al 
tului P.C.R. în sensul 
rării cotizațiilor de 
Articolul respectiv se 
tează astfel:

„Cotizațiile lunare 
membrii de partid se
lese pe baza salariului tari
far, în felul următor:

Cei cu un salariu tarifar 
pînă la 1500 Iei plătesc 0,50 
Ia sută; de la 1501 lei la
2 000 plătesc 0,75 la sută ; de 
Ia 2 001 Iei Ia 2 500 plătesc 
-1 Ia sută ; de la 2 501 lei Ia
3 500 plătesc 1,50 Ia sută ; 
peste 3 501 Iei plătesc 2 
sută.

Pentru cei care nu sînt 
tribuiți pe baza salariului 
rifar — țărani, oameni
literatură și artă, lucrători din 
unitățile cooperației mește
șugărești și alții — cotele de 
mai sus se vor aplica la ve
niturile de bază realizate".

Aplicarea 
se va face 
a.c.

Plenara 
trai a 
Generale a Sindicatelor și 

Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist să 
reducă la rîndul lor cotiza
țiile pe care le plătesc mem
brii acestor organizații.

în legătură cu necesitatea 
ridicării continue a nivelului 
muncii de partid în condu
cerea tuturor domeniilor con
strucției socialiste, Plenara 
Comitetului Central a apro
bat măsurile cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îm
bunătățirea activității orga
nelor de partid și de stat.

Plenara a decis să se re
nunțe Ia funcția de secretar 
cu problemele agrare atit la 
Comitetul 
comitetele 
tid.

Plenara 
măsuri pentru mai buna func
ționare 
tive ale 
atrăgind totodată în 
acestora 
de tovarăși care lucrează in 
organele locale de partid.

Plenara a hotărît:
— Alegerea tovarășului Ma

nea Mănescu în Prezidiul 
Permanent al Comitetului

acestei hotărîri 
de la 1 februarie

Comitetului Cen- 
recomandat Uniunii 

a

Central cît și Ia 
județene de par-

a luat o serie <le

a organelor execu- 
Comitetului Central, 

munca 
un număr mai mare

Central al Partidului 
nist Român.

— Recomandarea 
tovarășului Virgil 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., în 
funcția de președinte al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România, tn legătură cu 
aceasta, tovarășul Virgil Tro
fin a fost eliberat din func
ția de secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, recomandîn- 
du-se totodată eliberarea sa 
din funcția de președinte al 
Uniunii Naționale 
ralivelor Agricole 
ducție.

— Recomandarea 
rii tovarășului Florian Dă- 
nălache din funcția de pre
ședinte al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
care urinează să primească 
însărcinări pe linie de stat.

— Alegerea tovarășului Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, în 
funcția de secretar al C.C. 
a| P.C.R., recomandîndu-se e- 
liberarea sa din funcțiile de 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. și ministru pentru 
problemele tineretului.

— Alegerea ca membri su- 
pleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a to
varășilor : Constantin Băbă- 
lău — prim-secretar al Co 
miletului județean de partid 
Dolj, Mihai Telescu — prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Timiș, Io
sif Uglar — prim-secretar al 
Comitetului județean de Par
tid Satu Mare, Richard Win
ter — prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Sibiu.

In cursul desfășurării ple
narei au luat cuvîntul : 
Gheorghe Năstase, Gheorghe 
Necula, Mircea Malița, Carol 
Kiraly, Petre Dănică, Vasile 
Malinschi, Gheorghe Tănase, 
Barbu Zaharescu, Trandafir 
Cocîrlă, Victor Ionescii, Si- 
mion Dobrovici, Gheorghe 
Vasilichi. Gheorghe Muntea- 
nu, Petre Bunea. Nicotae 
Mănescu, Suzana Gîdea, Re
mus Bucșe, Ion Ursu, Marin 
Enache, Tiberiu Grecu.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a vorbit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comu

alegeril 
Trofin,

a Coope 
de Pro

eliberă-

„Săptămina preolimpică“ de la Sapporo NOI SUCCESE

Annie Famose la a 2-a victorie
TOKIO, 11 (Agerpres). — 

A cincea zi a „Săptămînii 
preolimpice" de la Sapporo 
a cuprins întreceri de schi, 
biatlon și hochei pe gheață. 
Numeroși spectatori au urmă
rit proba de slalom uriaș fe
mei, disputată pe muntele 
-Teine. Victoria a revenit cu
noscutei schioare franceze 
Annie Famose, care cîștigase 
cu cîteva zile în urmă și 
proba de coborîre. învingă- 
toarea a fost cronometrată cu 
timpul de 1:29,56, fiind ur
mată în clasament de Roși 
Mittermeier (R.F.G.) (1:29,97) 
și Jocelyne Perillat (Franța) 
1:30,24. Aceeași ordine fusese 
înregistrată și în proba do 
coborîre.

Cursa feminină de fond pe 
distanța de 5 km s-a înche
iat cu succesul schioarei so• 
vietice Alevtina 
17:25,41, secundată 
deza Marjatta 
17:28,34. Pe locul
sit Galina Kulakova (U.R.S.S.) 
17:37,39.

Reprezentanții U.R.S.S. au 
dominat și proba individuală 
de biatlon, ocupînd primele 
2 locuri. învingător 
Viktor. Mamatov cu. timpul 
de lh 16:11,99 (1 minut pena
lizare), urmat de Rinnat Sa
fin lh 16:28,36 (2 minute pe-

nalizare) și Heinz - Dieter 
Speer (R.D. Germană) lh 
18:57,58 (4 minute penalizare).

în turneul de hochei pe 
gheață, care se dispută într-o 
singură grupă de 5 echipe, 
reprezentativa Japoniei a în
trecut cu 7—5 (3—1, 3—2, 
1—2) selecționata Honshu.

Proba feminină din cadrul 
concursului de patinaj artis
tic a revenit sportivei ame
ricane Julie Holm cu 1540 
p. Ea a fost urmată de Ya- 
mashita (Japonia) cu 1458 p 
și Dorothy Hamill (S.U.A.) 
1461,2 p.

ALE GIMNAȘTILOR SOVIETICI

la un 
Phila- 
selec- 

indivi-

Olunina 
de finlan- 
Kajosmaa 

trei a so-

a fost

ÎNTRECERI
ATLETICE

LA PRAGA

Echipele de gimnastică ale
U.R.S.S. au participat 
concurs desfășurat la 
delphia în compania 
ționafelor S.U.A. La
dual compus masculin, pe 
primul loc s-a clasat Viktor 
Klimenko (U.R.S.S.) cu 57,75 
puncte, iar la feminin, Lud
mila Turișceva (U.R.S.S.) cu 
38,90 p.

BRIGITTE RADBERG
Șl HANS ALSER - CAMPIONI
INTERNATIONAL! DE JENIS
DE MASĂ Al R.D. GERMANE

totZoia Rudnova s-a detașat pe

sova (U.R.S.S.) 3—0 (15, 12, 16), 
locurile 3—4 : Rita Pogosova — 
Cia Kyun Mi 3—2 (—17, 21, 12, 
—9. 16).Dublu bărbați, locurile 3—4 : 
Vardanian, Erentuk (U.R.S.S.) 
— Kunz, Benda (Cehoslovacia) 
3—1 (—16, 9, 19, 19). Semifina
lele s-au jucat miercuri.

De asemenea, semifinalele și 
meciurile pentru locurile 3—4 
la proba de dublu femei 
avut loc tot miercuri.

în cadrul unui concurs inter
național atletic de sală desfășu
rat la Praga. Snejana Hrepevnik 
(Iugoslavia) a ciștigat proba de 
săritură in înălțime cu rezulta
tul de 1,84 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat atletele ceho
slovace Marta Kostlanova și Ja
roslava Valentova. ambele cu 
1,76 m. Concurenta româncă, 
Virgina Bonei, a ocupat locul 
șapte, cu 1,70 m. Proba similară 
masculină s-a încheiat cu victo
ria iugoslavului 
care a trecut 
înălțată la 2,14 
zultat (2,14 m)
sportivii cehoslovaci Vladimir 
Maly și Rudolf Baudis.

Branko Vivot, 
peste ștacheta 
m. Același re- 
1-au obținut și

KERRY PEARCE-8:27,2

au PE DOUĂ MILE!

(Urmare din pag. 1)
la un moment dat că vom fi 
martorii unei mari surprize. 
Anisimova a cîștigat distanțat 
primul set și a pierdut la limi
tă pe celelalte douâ. Dar, stăpî- 
nâ pe sine și foarte precisă pe 
loviturile ofensive, Rudnova a 
ciștigat dificil dar sigur.

Celelalte finale n-au avut is
toric. învingătorii impunîndu-se 
net. Rezultate : dublu bărbați : 
Gomoskov, Strelnikov — Schlu
ter, Weinmann (Austria) 3—0 
(18. 17, 18). dublu femei : Rud- 
nova, Pogosova — Eremenko, 
Anisimova 3—0, (17, 20, 15),
dublu mixt : Rudnova, Gomos
kov — Anisimova, Erentuk 
3—0 (13, 17. 16).

NĂSTASE

Pe pistele olimpice, schioara franceză Annie Famose (fn foto
grafie) marchează o puternică revenire

La 21 februarie

PRIMA PARTIDĂ PARTIZAN BJELOVAR—STEAUA
St DISPUTĂ U KARLOVAC

parcursul competiției. 
Foto : TH. MACARSCHI
Alte rezultate :
Dublu mixt, semifinale :

Rudnova, Gomoskov (U.R.S.S.) 
Vardanian 
Anisimova,

Erentuk (U.R.S.S.) — Pogosova, 
Strelnikov (U.R.S.S.) 3—1, locu
rile 3—4 : Pogosova. Strelnikov
— Eremenko, Vardanian 3—2
(—17, —16. 12. 15. 14).

Simplu bărbați, semifinale : 
Gomoskov (U.R.S.S.) — Varda
nian (U.R.S.S.) 3-1 (19, 14,
—17, 14), Kunz _(Cehoslovacia)
— Strelnikov 
18. —19, 17). 
Strelnikov — 
(8, 11. 5).

Simplu femei, semifinale : 
Zoia Rudnova (U.R.S.S.) —

Cia Kyun Mi (R.P.D. Coreeană) 
3—0 (16, 19, 14), Bella Anisi
mova (U.R.S.S.) — Rita Pogo

— Eremenko,
(U.R.S.S.) 3—1,

(U.R.S.S.) 3-1 (6, 
locurile
Vardanian

3—4 :
3—0

surclasează pe ORANTES
Tenismanul român conduce in clasamentul 

S. U. A.circuitului ,,indoor“ din

Ilie Năstase demonstrează ace
eași excelentă dispoziție de joc 
și in partidele turneului pentru 
„Cupa Vanderbilt", care continuă 
la Hawthorne (New Jersey, 
S.U.A.). Jucătorul român a dis
pus la scor categoric de noua stea 
a tenisului spaniol, Manuel O- 
rantes. In întilnirea lor din opti
mile de finală ale probei de sim
plu, Năstase a ciștigat cu 6—2, 
6—2. Alte rezultate ; Franulovici 
(Iugoslavia) — Gisbert (Spania) 
6—4, 6—2; Graebner (S.U.A.) —
MacManus (S.U.A.) 6—3, 7—6;
Koch (Brazilia) — Stockton 
(S.U.A.) 6—3, 6—4; Gorman
(S.U.A.) — Connors (S.U.A.) 7—6,

6—1; Rahim (Pakistan) — Loyo 
Mayo (Mexic) 7—6, 6—4 ~
ne — Santana 6—4, 6—4 
— Sdelfsen 6—4, 6—4.

Osbor- 
Richey

de laRezultatele întrecerilor 
Hawthorne și New York contează, 
în clasamentul circuitului de 7 
turnee pe teren acoperit, dotat cu 
„Premiul Gilclte“. Primul loc 
este ocupat pînă acum de file 
Năstase (România?, care — după 
victoriile sale de !a Richmond și 
Omaha — totalizează 24 puncte, 
fiind urmat de Koch — 18 p. Ri
chey — 17 p. Gorman și Fillol — 
12 p, Graebner șj MacManus 8 
P etc.

Declarații
ing. MIROSLAV TOMAS- 

CIN (Cehoslovacia): „Orga
nizatoric — un succes evi
dent. Ca nivel tehnic — pes
te așteptări. De aceea, con
sider că inițiativa forului uni
versitar român s-a dovedit 
deosebit de utilă și cred că 
ideea poate fi valorificată 
printr-un campionat mondial 
studențesc. Intr-un aseme
nea cadru cred că și partici
parea s-ar lărgi, echipele Ja
poniei și R. P. Chineze, de 
pildă, mărind cota valorică 
a unei asemenea competiții".

RENATO DE AGUERO 
(Cuba) : „Pentru tinerii și 
neexperimentații noștri jucă
tori de tenis de masă, turne
ul universitar de la Bucu
rești, la care au întîlnit pa
lete de prim rang, a consti
tuit o adevărată școală".

HERMAN TZVI (Israel) : 
„S-a vădit experiența și os
pitalitatea organizației 
dențești din România, 
putut fi satisfăcuți cu toții, 
concurenți și oficiali. Indife
rent de decalajul dintre con
curenți, începutul de la 
București îl consider a fi de 
bun augur pentru un cam
pionat mondial studențesc".

YUN MU RYUL (R.P.D. 
Coreeană) : „Succesul acestui 
turneu dovedește că organi
zatorii s-au pregătit temeinic. 
Cred că această inițiativă 
trebuie continuată".

GHEORGHE DOCA (vice
președinte al Comitetului e- 
xecutiv U.A.S.R.) : „Relie
farea ideii că sportul este 
un. important mijloc de cu
noaștere, prilejuind întreceri 
prietenești, dar și schimburi 
utile de opinii pe planul ri
dicării nivelului sportului u- 
niversitar, al extinderii aces
tei sfere — iată țelul care a 
animat U.A.S.R. atunci cînd 
a inițiat această competiție 
sub egida F.l.S.U. Și întru- 
cît, după părerea tuturor, 
primul turneu studențesc in
ternațional de tenis 
să a fost o reușită 
nostru studențesc a 
toți participanții un 
rit de colaborare — noi 
vedem continuat în viitor, cu 
un caracter ofical".

In concursul atletic de sală 
de la Seattle, australianul 
Kerry Pearce a alergat dis
tanța de două mile în 8:27,2 
— cea mai bun.ă performan
ță mondială pe teren acope
rit. Proba de aruncarea greu
tății a revenit lui Feuerbach 
cu 19,91 m, iar în cursa de 
600 y pe primul loc s-a cla
sat polonezul Badenski, cu 
1:11,1.

stu- 
Am

de ma- 
— forul 
găsit la 

real spi
ll

Partida tur din cadrul semifi
nalei Cupei campionilor euro
peni la handbal masculin, opu- 
nînd echipele Partizan Bjelovar

SERIA LUI IGNIS

șf Steaua București, se va dis
puta in orașul Karlovac, situat la 
50 km de Zagreb. Capacitatea 
sălii din această localitate este de 
4 000 de locuri.

După cum se știe, primul meci 
este programat la 21 februarie, 
returul urmînd să aibă loc în 
București la 26 februarie.

In localitatea Cottbus s-au în
cheiat campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R.D. Ger
mane. La această competiție au 
luat parte și cinci juniori români: 
Lidia Ilie, Ana Lunțeanu, Miliai 
Bobocică, Cornel Popovlci și 
Gheorghe Naftali.

REZULTATE, echipe femei, tu
rul I : Ungaria — România (juni
oare) 3—0: Hernadi — Ilie 2—0. 
Lottaler — Lunțeanu 2—1, Her
nadi, Lottaler — Uie, Lunțeanu 
2—1, finala : R.D. Germană — 
Suedia 3—1, echipe bărbați : tur 
preliminar : R.D. Germană (ju
niori) — România (juniori) 5—2: 
Thiel — Bobocică 0—2, Drescher
— Popovlci 2—0, Vater — Naftali 
0—2, Drescher — Bobocică 2—o, 
Thiel — Naftali 2—0, Vater — Po
povic! 2—0, Drescher — Naftali
2— 1, finala : Iugoslavia — Ceho
slovacia 5—1, dublu mixt, turul I: 
Lunțeanu, Bobocică ■ 
Bessert 3—0, Phleger,
— Ilie, Popovicl 3—1, 
Straus. Auerswald — 
Bobocică 3—0, finala : 
Bengtsson (Suedia) ■
Orlowski (Cehoslovacia) 3—1, 
simplu femei, turul I : Lunțeanu
— Stiegler 3—0, Ilie — Scherzer
3— 1, turul II : Stephan — Lun-
țeanu 3—0, Hovestadt — Ilie 3—0, 
finala : Radberg (Suedia) — Loc*  
taler (Ungaria) 3—1, simplu băr
bați, turul I : Raue — Naftali 
3—2, Bobocică — Rlechter 3_ 1,
Thiel — Popovlci 3—2, turul II : 
Ries — Bobocică 3—0, finala : Al
ger (Suedia) — Korpa (Iugosla
via) 3—1, dublu bărbați, turul I ; 
Decker, Schulz — Bobocică, Po
povic! 3—1, finala : Bengtsson,' 
Persson (Suedia) — Turai, Ore 
lowski (Cehoslovacia) 3—0, dublu 
femei, turul I : Ilie Lunțeanu — 
Kremnik, Pfleger 3—0, turul II : 
Andersson, Radberg — Ilie, Lun« 
țeanu 3—1, finala : Hovestadt,
Stephan — Pau-knerova, Grofova 
(Cehoslovacia) 3—2.
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— Stiegler, 
, Golibrzucn 
, turul II I

Lunțeanu, 
: Andersson,
— Grofova,

CONTINUĂ
Continuînd seria succeselor, 

Ignis Varese a învins și pe 
Olimpia Ljubljana cu 85—68 
(28—31), într-un meci contînd 
pentru C.C.E. la 
masculin. în cadrul 
grupe, la Antibes, 
locală Olympique a 
fața Slaviei Fraga cu 91—97 
(47—55). în sfîrșit, la Nea- 
pole, Fides Partenope a cîști
gat și cel de-al doilea meci 
cu Legia Varșovia, la scorul 
de 96—73 (42—32). calificîn- 
du-se pentru semifinalele Cu
pei cupelor, în prima par
tidă, scorul a fost de 84—75 
pentru napoletani.

In al doilea meci:

baschet 
aceleiași' 
formația 
cedat în

URUGUAY — R.D. GERMANĂ 1-1 (0-1)
MONTEVIDEO, 11 (Agerpres). 

— Meciul revanșă dintre selec
ționatele de fotbal ale Uruguay- 
ului și R.D. Germane s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—1). 
Au marcat Peter Duckc (min. 
38) și Zubia (min. 59). Echipele: 
R.D. GERMANĂ : Croy — Sam
mer, Stremple, Kurbjuweit, 
Irmscher, Ganzera, Stein, Frcn- 
zel, P. Ducke, Kreische, Richter; 
URUGUAY : Aguerre

chelta, Matosas, Varela, Monte
ro, Aparicio, Lattuada (Leiva), 
Zubia, Villalba, Maneiro, Romeo 
Corbo.

• La Rio de Janeiro : Sparta 
Praga — Vasco da Gama 2—0 
(2-0).

• La Sao Paulo : Vo.ivodina 
Novi Sad a jucat cu formația 
F.C. Sao Paulo, de care a fost 
învinsă cu 3—0 (1—0).

ȘCOALA LUI OLEG Șl LUDMILA
©ffPflBAfl

lume, cucerind fără 
apel medaliile olim-

MOSCOVA

Iată rînduri semnificative 
adresate în „PRAVDA" in
comparabililor patinatori so
vietici Ludmila Belousova și 
Oleg Protopopov : ,Ei au cre
at o adevărată școală în pati
najul artistic, contribuind din 
plin la dezvoltarea conținutu
lui patinajului artistic, ară- 
tînd prin grație, tehnică și 
temperament frumusețea dan
sului pe gheață. în 1964 Ia 
Jocurile Olimpice de la In
nsbruck. și apoi mai tirziu, în 
1908 la Grenoble, ei au uimit

întreaga 
tlrept de 
pice.

Trebuie să recunoaștem că, 
în prezent, conținutul tehnic 
al figurilor libere a evoluat 
față de elementele practicate 
de Ludmila și Oleg. Dacă în 
Uniunea Sovietică au apărut 
între timp ale perechi va
loroase acest lucru se datoreș- 
te, totuși școlii inițiate de Be
lousova și Protopopov. Ei au 
înarmat generația actuală cu o 
tehnică perfectă, care în fond 
constituie esența patinajului 
artistic Programul pe care și 
l-au alcătuit a fost intr-ade
văr excepțional și din stilul 
lor, din elementele folosite, 
cadrele tinere nu au decit de 
a învăța. Sintern convinși că 
Ludmila și Oleg nu și-au spus 
încă ultimul ciivînt. cu toate 
că vîrsta o cere poate".

„MAREA

PARIS

belgianul Eddy

Sub acest titlu, cunoscutul 
publicist francez Mareei 
Hansenne publică o scurtă 
reflecție asupra celui mai 
mare ciclist al lumii la ora 
actuală, 
Merckx:

„Știm
Merckx 
conștiinciozitate 
(o spune 
mese la 
totodată 
nist care 
frîngerile 
tot pe Merckx:

cu toții că Eddy 
este un exemplu de 

profesională 
chiar el: „Nu glu- 
antrenamente...") și 
un rutier profesio- 
știe să guste și în- 
ocazionale (îl citez 

„tn marile

VEDETA“
întreceri ar fi o catastrofă 
să fii mereu primul!"), dar 
găsim totuși in acest super- 
oampion și calități proprii 
unui amator sută în sută.

Iată de ce se poate spune 
despre Merckx că este un 
om cu o voință de fier, bate 
recorduri, cîștigă întreceri, și 
toate acestea nu numai pen
tru bani, ci pentru 
de a alerga, pentru 
un nou efort pentru 
tuturor posibilitățile

Pentru el tentativa 
Iaca recordul mondial al orei 
constituie un „parfwtn al a- 
venturii". Și sîntem convinși 
că dorința de a fi recordma
nul orei va deveni o reali
tate, pentru că el este omul 
care știe ce înseamnă fiecare 
apăsare de pedală, se pricepe 
să aprecieze cînd și cît tre
buie să accelereze ritmul".

bucuria 
a face 

a arăta 
umane, 

de a a-

lată-l Rindvall
(Feijenoord) trăgind la 
poarta echipei Celtic 
Glasgow, cu toată opo
ziția fundașului David
son, Fază din meciul 
Celtic — Feijenoord 
(1—1) desfășurat marți 

seara la Glasgow 
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

POMAR CONDUCE LA MALAGA
Arturo Pomar continuă se

ria victoriilor în turneul in
ternațional de șah de la Ma
laga. După ce în partida în
treruptă din runda a 7-a l-a 
învins pe francezul Huguet, 
în runda a 8-a el a cîștigat 
în 40 de mutări la Medina. 
Alte rezultate din runda a 
8-a : Benko — Cardoso 1—0 ;

Visier — Huguet 1—0 ; Tim- 
man — Lacalle 1—0; Bis- 
guier — Durao 1—0 ; Quinte
ros — Rogoff 1—0. Victor 
Ciocâitea a întrerupt partida 
sa cu spaniolul Ernesto Pa
lacios. Tn clasament conduce 
Pomar cu 7 p, urmat de 
Benko 6 p, Ciocâitea 5 (1) p, 
Lubojevici 5 p.

gtiri> ultimele știri •ultimele etiri*  ultimele
BAREMURI 

MINIME PENTRU ÎNO
TĂTORI LAJ.O. DIN 1972

La Tokio au fost stabilite ieri 
performanțele minime pentru în
trecerile de înot de la J.O. din 
1972. Iată clteva dintre acestea : 
55,0 — 100 m liber, 2:01,1 — 200 
m liber, 4:20.4 — 400 m liber, 69,1
— 100 m bras, 61,4 — 100 m spa
te, 2:17,5 — 200 m mixt la băr
bați și 63,2 — 100 m liber, 1:10,2
— 100 m spate, 1:20,0 — 100 m 
bras, 1:08,1 — 100 m delfin, 2:26,8
— 200 m delfin la femei.

LA PHILADELPHIA, 
LUTZ—STOLLE 7—5, 6—2

în cadrul turneului interna
tional de tenis pe teren acoperit 
de la Philadelphia. Bob Lutz 
l-a învins cu 7—5, 6—2 pe Fred 
Stolle, iar Tom Okker l-a între
cut cu 6—1, 6—3 pe Fred Mc
Millan. Alte rezultate : Taylor
— Bowrey 7—5, 6—2 ; Gimeno
— Maud 6—2, 6—0 ; Fairlie — 
Cox 7—6, 7—6 ; Drysdale — Sto
ne 6—2. 
rich’6—3,

REVANȘA MONZON— 
BENVENUTTI LA SAN 

REMO
Argentinianul Carlos Monzon și 

italianul Nlno Benvenuti au că
zut de acord asupra meciului re
vanșă pentru titlul mondial al 
categoriei mijlocii. Partida va a- 
vea loc la San Remo, într-o zi 
(din perioada 17—30 aprilie) ce 
va fl desemnată precis săptămi- 
na viitoare.

FRANȚA—ANGLIA
La Toulouse, în fața a 

te 18 000 de spectatori, 
întîlnit selecționatele 
rugby XIII ale Franței 
Angliei- Jucătorii englezi 
dovedit superiori din punct

pes- 
s-au 

de
Și 

s-au

6—1 : Pilici — T. Ul- 
6—4.

RUGBY XIII

POLONIA — R. F. a GER
MANIEI 5,5—4,5 LA 

LUPTE CLASICE

de vedere tehnic, dar gaz
dele, cu Chppdouze în formă 
deosebită (a realizat două 
lovituri de picior căzute și 
două lovituri de pedeapsă), 
au învins cu scorul de 16—8.

într-'in meci amical 
lupte clasice desfășurat 
Bonn între selecționatele 
R.F. a Germaniei și Poloniei, 
victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 5,5—4.5,

de 
la
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