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DIMENSIUNI SPORTIVE ÎN ANII CINCINALULUI

: Totul s-a petrecut recent, în- 
|tr-o zi de autentică iarnă, atît 
ide rară în acest sezon în Po
iana Brașovului. Un grup ma
siv de uriași blonzi se înver
șuna să învingă distanțele, fu
gărind pe schiuri imaginile vi
itoarelor succese. Impresionau 
Itocmai prin absența virtuților 
ifehnice de alergători pe 
schiuri, înlocuite de o risipă 
țde energie și efort de care 
Sînt capabili numai marii < 
pioni. Din entuziasmul lor 
sumat ca o torță, din dăruirea 
jcu care se abandonaseră u- 
'ruî divertisment conceput ca o 
(treaptă de pregătire, am se
sizat că la ora aceea nu-i in
teresa performanța, ci numai 
(efortul împins către limitele 
Sale majore. Tinerii schiori im
provizați aveau mersul legă- 
hat, de marinari, obișnuifi cu 
leagănul valurilor. Unii se a-

Sînt capabili numai marii cam-
con-

flau la prima lor întîlnire cu 
zăpada și cu schiul și, totuși, 
găsiseră remediul, căci barca 
întocmai schiului, dezvoltă e- 
chilibrul. Amîndouă învață o- 
mul cu umbletul pe ape lichi
de sau pe ape înghețate. Poa
te asta este și explicația pen
tru care lipovenii și ceilalți oa
meni de apă se simt atît de 
bine la munte. Modul nu le 
este străin. O mare de apă 
solidă.

Dar, surprizele nu se termi
naseră. Tn aceeași zi, ca în 
multe altele ale pregătirii lor, 
A. Vernescu, A. Sciotnic, I. Pat- 
zaichin, S. Covaliov, Maxim, 
lacob, Zafiu, Botez, Victoria 
Dumitru sau tînăra pleiadă 
Nichifor, Lovin, Calenic, Evdo- 
chimov și mulți alții aveau 
să-și mai biciuiască mușchii în 
antrenamente combinate de 
forță și alergare, după cum

în altele sînt preocupați de 
rezistență sau de sporirea u- 
nor calități deficitare sau chiar 
de norme de control ale for
ței sau rezistenței.

Statul lor major compus din 
nu mai puțin celebrii antre
nori Radu Huțan, N. Navasart 
și S. Ismailciuc, observînd și 
îndrumînd chiar și acest in
termezzo de iarnă, pun teme
liile strădaniilor viitoare. Ca- 
noea și caiacul sînt sporturi 
(oarecum) individuale, dar a- 
rareori am întîlnit un spirit de 
echipă, ca la acești sportivi.

m. b.
Foto 1 Dragoș NEAGU

la acțiunile turistice

/n anii Cincinalului 
viața municipiului 
Galați a cunoscut o 

amplă dezvoltare. Alături 
de vechile uzine și fabrici 
— la rîndul lor utilate azi 
cu cele mai moderne mij
loace de producție — au

apărut noi giganți ai in
dustriei. Firește, eferves
cența industrială, care și-a 
pus amprenta pe activita
tea oamenilor, a acționat 
și în sensul îmbunătățirii 
continue a vieții materiale 
și spirituale. Pentru cei

BASCHET. PREGĂTIRE Șl SCHI
ÎN SPLENDOAREA PREDEALULUI
0 Primii pași ai reprezentativei de baschet spre turneul
dc la Katowice • Doar doi ajunși la (lăhucct—plecare!

Lipsă de coordonare între pregătirile „prcdclcnllor
$l ale celorlalți membri ai lotului

r Am regăsit Predealul, ca în
totdeauna, gazdă ospitalieră 
pentru turiști și sportivi, înveș- 
mîntat în mantia imaculată a 
zăpezii proaspăt căzute, invitînd 
ia schi, săniuș, la joacă și ex
cursii. Aici i-am întîlnit pe 
componenții lotului național de 
baschet, aflați în pregătire în 
vederea dificilului examen ce-1 
vor susține în luna mai la Ka
towice, unde se va desfășura 
unul din turneele de calificare 
pentru campionatul european 
din acest an. Erau prezenți, de 
fapt, doar nouă dintre selecțio
nați (Albu. Diaconescu. Savu, 
Tarău, Dragomirescu, Chivules-

cu. Oczelak, Roman și Minius), 
deoarece ceilalți zece (Georges
cu. Cimpeanu, Novac, Troacă, 
Vlădescu, Popa. Czmor, Zdren- 
ghea, Moraru și Martinescu) sînt 
studenți și se află în plină pe
rioadă de examene.

Scopul stagiului ? Ni I-a ex
plicat în amănunt antrenorul 
principal al lotului, prof. Dan 
Niculescu : „Am căutat să folo
sim perioada de pauză dintre 
două turnee ale campionatului

Noul bazin olimpic și clădirea arenei de popice din cadrul 
din Galați
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„FULGUL DE ZAP ADA"
D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

cheamă la start pe toți amatorii de schi

UN ELEMENT ESENȚIAL 
BAZA MATERIALĂ

Zestrea Galațlului nu era 
prea bogată. Ea se i’educea 
doar la cîteva săli și stadioa
ne puse — cu precădere — 
la dispoziția performerilor 
din orașul de la Dunăre, 
.Trebuie să adăugăm, însă, că 
existentul din 1966 nu putea 
să satisfacă necesitățile și că 
sălile nu ofereau cele mai 
bune condiții de pregătire și 
întrecere.

Nu intenționăm să facem 
un inventar al bazei mate
riale actuale, dar nici nu pu
tem să nu consemnăm apa
riția a 12 terenuri de tenis 
— inexistente pînă atunci — 
a încă 2 bazine, a încă 3 săli 
de sport, a încă 6 popicarii 
și a unui modern patinoar 
artificial. Toate acestea — 
realizate după avansate con-

cepții arhitectonice și con
structive — adăugate bazelor 
vechi, substanțial amenajate 
și utilate, oferă acum un alt 
cadru mișcării sportive a Ga- 
lațiului. Și cînd afirmăm a- 
ceasta ne gîndim la faptul că 
numeroase ore de educație 
fizică se desfășoară fie în 
bazine, fie în sălile nou con
struite și că aici au putut 
să fie găzduite importante 
confruntări internaționale: 
C.M. hochei. Balcaniada 
box, Turneul Prietenia 
hochei.

Amatorilor de turism 
s-au creat condiții să pe
treacă sfîrșitul săptămînîi în 
decorul pădurii Gîrboavele, 
unde s-au înălțat o cabană,

de
1a

li

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Tarău și Roman, „supraviețuitorii" istovitorului
al Clăbucetului

Incă de anul trecut, F.R.S.B. a 
Inițiat organizarea unor con
cursuri populare de schi, des
chise tuturor amatorilor acestui 
sport. O inițiativă, fără îndoială 
lăudabilă, menită să polarizeze 
interesul pentru competiții ale 
legiunilor de schiori care inva
dează duminica pîrtiile pentru 
simpla plăcere a alunecării ; să 
deschidă gustul pentru întreceri 
la toate vîrstele, fiindcă undeva 
— Intr-un viitor apropiat — a- 
ceastă mișcare de masă se va 
reflecta, cu siguranță, asupra va
lorii generale a acestui sport al 
iernii.

Cristalul hexagonal al „fulgului 
de zăpadă" a fost ales drept sim
bol al acestei competiții sortită 
să fie cea mal populară Întrecere 
de sclii pentru care 10 000 de

Insigne au fost urgent acoperite 
cb luciul emailului.-"

Dar, anul trecut totul s-a oprit 
aici. Iureșul celorlalte competiții 
nu a lăsat răgaz organizării în
trecerilor pentru „fulgii de ză
padă" deși — poate — pe undeva 
s-ar fi putut găsi soluții — citiți: 
oameni inimoși, cu un grăunte 
de pasiune pentru acest sport.

Iarna aceasta a început prin a 
ne promite mult, dar ne-a lăsat 
apoi pe... uscat, făcînd ca emailul 
„fulgilor de zăpadă" să-și ascun
dă, în continuare, luciul în du
lapurile federației.

— gb. e. —

(Continuare în pag. a 2-a)

complexului sportiv „Dunărea" 
Foto i P. POPA — Galați

peste 166 649 de locuitori 
ai Galațiului s-au con
struit, 
noi cartiere 
școli, spitale, 
tură.

tn acest 
multiplă preocupare 
tru satisfacerea integrală 
a nevoilor cetățenilor, spor
tul și-a găsit un loc bine 
Definit. Și aceasta, pentru 
că tinerii — care alcătu
iesc partea cea mai nu
meroasă a populației — 
au găsit în mișcarea fizi
că un element excelent 
de destindere și recreare, 
generator de satisfacții.

O retrospectivă a trep
telor urcate de sportul gă- 
lățean în anii Cincinalu
lui este revelatoare, ea 
dezvăluind importanța 
care-i este acordată în a- 
cest oraș.

în anii din urmă, 
de locuințe, 
case de cul-

context de 
pen-

După aproape două luni, peri
oadă în care participantele la 

‘campionatele de rugby (diviziile 
|A, B șl juniori) au căutat să-și 
'refacă forțele și să pregătească 
partidele returului prin antrena- 
jnente asidue și prin jocuri de 
[verificare în țară șt in ștrălnătate. 
duminică, fn prolog, la actul al 
doilea al campionatului, vom 
asista la tradiționala „Cupă de 
,Iarnă", organizată de comisia mu- 
‘nlcipală de rugby a C.M.E.F.S.- 
'Bucureștl.
' La întreceri vor participa trei 
dintre fruntașele primei categorii; 
Steaua, Grivița Roșie șl Știință 
Petroșani, la care se adaugă for- 
imația Rapid și divizionara 13, 
Vulcan. Ținîndu-se cont de ca- 
'racterul amical al cupei, în vede
rea sporirii spectaculozității și 
•calității tehnice a jocului, trofeul

va fl atribuit acelei echipe care 
se remarcă prin numărul mai 
,mare de Încercări înscrise, prin 
atribute tehnice și spectaculare, 
prin tinerețe și disciplină.

In prima etapă, partida care 
polarizează atenția este cea dln- 

_tre țteaua șl Griv;lța Roșie. Ea va 
~fi precedată de îrttllnlrea Rapid
— Vulcan. Jocurile slnt progra
mate, de Ia ora 10, pe terenul 
Ghencea.

Paralel cu această competiție se 
va disputa șl ;,Cupa tinereții", la 
care îșț dau întîlnire Lotul de ju
niori, o divizionară A, Construc
torul, și două din B, S.N. Oltenița 
și Aeronautica. Duminică cor 
avea loc partidele : Aeronautica
— Lot juniori (teren Aeronauti
ca. ora 10) și Constructorul — 
S.N. Oltenița (teren Ghencea, ora 
12.15).

Azi și miine, un mare concurs de lupte

CUPA SEMICENTENARULUI
In sala de sport din Poiana 

Brașov va avea loc, astăzi și 
miine, prima competiție de am
ploare din acest an : „CUPA 
SEMICENTENARULUI" la lup
te greco-romane și libere. între
cerile se anunță deosebit de in-

CORESPONDENȚĂ DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ÎN BRAZILIA

UN NOI EȘEC AL RAPIDULUI: 
0-3 Cil EC. 0RENI0!

0! • Atacul (lipsit de Ncafiu) 
cu Tasco da Gama

teresante, mai ales că ele vor 
desemna nu numai pe cîștigâto- 
rii unor importante trofee spor
tive, ci și pe acei care vor face 
parte din loturile olimpice și re
publicane la ambele stiluri. De 
notat că Ia cele 6 categorii 3e 
la „greco-romane” și 4 de la 
„libere", in cadrul cărora se va 
desfășura concursul, participă, 
după cum am aflat ieri dintr-o 
convorbire telefonică avută ou 
secretarul general al F.R.L., 
aflat la Poiana Brașov, cei mai 
valoroși luptători din țară. Un 
element de atracție îl constituie 
faptul că unele partide vor fi 
reeditări ale finalelor republica
ne de la categoriile respective. 
Ne referim, de pildă, la meciu-

rile Simion Popescu — Petre 
Husaru (cat. 68 kg), Nicolae Ne- 
guț — Vasile Fodorpatachi (cat. 
90 kg), la greco-romane. Ion A- 
rapu — Iancu Vangheliei (cat. 
48 kg) și Florian Mot — Marin 
Dumitru (cat. 57 kg) Ia libere.

Confruntările 
de cei mai buni 
veniți și ei, în 
Poiana Brașov, 
șoară consfătuirea lor anuală.

vor fi conduse 
arbitri din (ară 
aceste zile, la 

unde se desfă-
Rugbyștii de la Grivița Roșie au susținut ieri după-amia- 
ză pe terenul Parcul Co pilului ultimul antrenament înain
tea reîntîlnirii cu publicul Foto : Vasile BAGEAC

Campionatele de sală ale seniorilor

Atleții iau startul, cu ghidul la „europeneu

• In aceeași scară, F.C. intcrnacional — Ț.S.M.A.: 3 
inexistent ® Azi. uapifl joacăa lost ca și
tele-PORTO ALEGRE (prin 

fon). —
Joi noaptea, stadionul 

gante da Beira-Rio" dil 
calitate a găzduit — în pre
zența 
— un 
mare 
căruia 
gazdă, 
F.C. INTERNACIONAL. 
învins cu același scor, 
pe Rapid București și, res
pectiv Ț.S.K.A. Sofia.

Am asistat, stimați cititori, 
la un .fotbal de înaltă cla
să. în care brazilienii au 
demonstrat virtuți excelente, 
abordînd meciurile în postu
ră de soliști, jucînd în ace-

a 50 000 de spectatori 
cuplaj fotbalistic de 
atracție, la capătul 

cele două formații 
F.C. GREMIO si 

au 
3—0,

lași ritm timp 'de 90 de mi
nute, 
faze de 
care ar mai fi putut rezulta 
goluri.

In schimb, Rapidul a e- 
voluat slab, singurii jucători 
care s-au ridicat cît de cit 
la 
fiind

realizînd o suită de 
mare frumusețe din

în aceeași zi a sem- 
nou contract, pe un 

Gremio — fiind sin-

valoarea adversarilor
Dumitru. Lunescu și 

Năsturescu, duelurile ulti
mului cu celebrul Everaldo 
— care 
nat un 
an, cu
gurele încercări, timide, de 
atac ale bucureștenilor. Lip
sit în continuare de aportul 
lui Neagu, care acuză o en
torsă mai veche, atacul giu-

ROMANIA-ITALIA (sub 21 ani)

LA 3 SAU 24 IUNIE ?
In prezent, se poarta tratative între federațiile de fotbal ale 

Italiei și României, in vederea stabilirii datei de desfășurare 
a partidei dintre (eprezentativele de tineret (sub 21 de ani) 
ale celor două țări, partidă care URMEAZĂ SA SE DESFĂ
ȘOARE ÎN ROMANIA. Forul italian a propus zilele de 9 sau 
10 iunie, dar F.R.F. a înaintat o contrapropunere — 3 sau 
24 iunie — motivînd refuzul datelor inițiale prin faptul că 
Ia 9 iunie este programată etapă în campionatul nostru intern.

Se așteaptă răspunsul federației italiene.

SABRER1 ROMANI

leștean a fost ca și inexis
tent, echipa jucînd practic 
în jumătatea proprie de te-

Mariu» POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

STEAUA VICTORIOASĂ
IN IRAN: 2-0 (1-0) 
CU OGHAB TEHERAN

TEHERAN, 12 (prin telefon).
Sosită miercuri noaptea la Te

heran și primită cu multă căl
dură de oficialitățile sportive lo
cale, echipa de fotbal Steaua șl-a 
Început vineri turneul In Iran, 
intilnind pe „Oghab“ Teheran, e- 
chipa aviației iraniene. La ca
pătul unui meci atractiv, dominat 
de fotbaliștii oaspeți, Steaua a 
învins cu 2—0 (1—0), grație golu
rilor realizate de ștefănescu (min. 
24 — acțiune personală 
de la centrul terenului) 
(min. 70 — șut violent 
pasă servită de Marcu).

Bucureștenii au aliniat 
toarea garnitură : Coman 
măreanu, CIUGARIN. Hălmăgea- 
nu. CRISTACHE, Dumitriu III, 
VIGU (cel mai bun jucător de 
pe teren). Pantea (min. 46 Geor
gescu), Tătaru, ȘTEFĂNESCU. 
MARCU.

Săptămina viitoare, Steaua tși 
va continua turneul, susținind 
trei partide la Teheran : luni — 
cu formația „Pas", miercuri — cu 
selecționata de tineret a Iranului, 
vineri — cu „Taj“, campioana 
țării.

pornită 
și Vigu 
după o

urmă- 
— Săt-

LA SOFIA
duminică (13—14 
va desfășura, la 
--------- INTER-

Simbătă și 
februarie) se 
Sofia, UN TURNEU ---------
NAȚIONAL DE SABIE dotat 
cu trofeul „SPORT-TOTO”. La 
această competiție, federația 
de specialitate a trimis un 
cvartet alcătuit dintr-un tră
gător mai vechi, cu multă 
experiență, H. BADESCU 
(Steaua) șl trei reprezentanți 
ai tinerei generații : I. POP 
(C.S.M.—Cluj), GH. MOCANU 
(Viitorul — Buc.) șl C. MA
RIN (Viitorul — Buc.). Tră
gătorii români slnt insoțițl de 
antrenorul L. Glișcă.

Miine, la sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică șl 
Spori (str. Vasile Conta 16) va 
avea loc, începind de la ora 9, 
conferința anuală a Comitetului 
federal de handbal. Cu acest pri
lej se va prezenta darea de sea
mă asupra activității federației 
pe anul 1970 șl vor fi discutate 
bugetul șl planul de măsuri pen
tru anul 1971. Slnt invitați să 
participe membrii comitetului fe
deral și ai comisiilor centrale, 
președinții comisiilor județene, 
activiști, antrenori și arbitri.

la campionateValeria Bufanu anunță un... cumul de succese
După juniorii mari este acum rîndul seniorilor să-și dispute 

titlurile de campioni republicani de atletism pe teren acope
rit. întrecerile se vor desfășura, după cum am mai anunțat, 
sub cupola sălii din parcul sportiv „23 August" din Capitală 
și vor reuni pe cei mai buni atleți din principalele centre 
ale țării.

Ținînd seamă de faptul că 
aceste întreceri preced cu o 
lună campionatele europene 
de la Solia și că in acest an 
participarea la C.E. se va 
face în baza îndeplinirii unor

performanțe standard, este de 
■ presupus că atleții noștri se 

vor strădui să obțină rezul
tatele care să le dea dreptul 
să evolueze la „europene". De 
aceea, din acest punct de

vedere, nutrim speranța că 
vom asista Ia înregistrarea u- 
nor cifre de valoare, mai a- 
les că în acest sezon cei mai 
mulți dintre atlețl au muncit 
cu toată seriozitatea șl exi
gența.

în urma consultărilor fișe-’ 
lor de înscrieri și a perfor-

(Continuare in pag. a 2-a)
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un restaurant și alte con
strucții aferente.

PERFORMERII...

Numeroși sportivi crescuți 
și pregătiți de antrenorii gă- 
Iățeni s-au remarcat în mari 
■competiții internaționale. în 
1966, Angela Nistase cuce
rește locul întîi la campio
natele mondiale de parașu
tism. în același an la C.M. 
de volei, din echipa mascu
lină a României fac parte 
Gabriel Udișteanu și Marius 
lor ga, studenți ai Institutului 
Politehnic. Tot la campiona
tele mondiale, de astă-dată 
de aeromodele, desfășurate la 
Slănic------
rpâniei 
bronz, 
se află
Bezman. După trei ani, în 
1969, pe apele lacului Himki 
(U.R.S.S.) Maria Nichiforov 
cucerește — împreună cu co
legele din caiacul de 4 — 
titlul de campioană europea
nă.

Mîndria atletismului gălă- 
țean este Rafira Fița, care 
la campionatele 
(împreună cu 
a ocupat locul 
precum ?i un 
®00 m. Sport 
luptele au ounosout 
moașă dezvoltare, 
performanțele internaționale 
notăm un loc 2 ocupat de 
Aurel Bucov, Ia campionatele 
balcanice.

Moldova, echipa Ro- 
primește medaliile de 
Printre cei medaliați 
și gălățeanul Nicolae

balcanice 
colegele sale) 
2 Ia 
loc 

cu

4x400m, 
trei la 
tradiție, 
o fru- 
Printre

Pe plan intern localnicii au 
făcut un frumos salt valoric. 
Dacă în 1966 nici un gălă- 
tean n-a fost campion națio
nal. la sfîrșitul lui 1970 sta
tisticile consemnează 4 titjuri: 
Gheorghe Angliei, Dorin Șer
ban (navomodele), Nicolae 
Bezman (modelism), Dumitru 
Marin (lupte). Aceeași situa
ție și în ceea ce privește nu
mărul recordmanilor națio
nali : în 1966 — 0, în 1970 
9 (Rafira Fița — atletism, 
Mitu Ștefan — natație copii).

Saltul valoric înregistrat de 
sportul gălățean este ilustrat 
șl de faptul că din cel 4370 
de sportivi legitimați, 2 502 
au diverse categorii de clasi
ficare (15 maeștri emeriți, 1 
maestru al sportului, 3 can
didați de maeștri și 105 de 
categoria I).

Eșalonul performerilor de 
mîine a adus sportului gălă
țean numeroase motive de 
satisfacții: 11 titluri de 
pioni de juniori (at 
box, lupte, scrimă, 
dele) și 
(înot).

Pentru 
cît mai 
nota că dacă în 1966 în Ga
lați își desfășurau activitatea 
5 echipe de primă categorie, 
acum numărul lor a sporit la 
7 (volei, baschet, lupte, scri
mă, tenis de cimp, handbal).

tul pedagogic a unei Facul
tăți de educație fizică, aceea 
bare în anul universitar 1971- 
1972 va da prima promoție 
de profesori, dintre care —- 
sîntem siguri — mulți vor 
preda în școlile orașului sau 
ale județului. în ceea ce pri
vește învâțămîntul trebuie 
îspus că, dacă în 1966 funcțio-

activiști voluntari) de la 
907 în 1966. la 1246 în 1970, 
ceea ce explică în mare parte 
succesele obținute de sporti
vii de pe malul Dunării.

★

Fără îndoială, limbajul ci
frelor — sec, dar deosebit de 
edificator prezintă saltul

MONOSCHIUL

4 titluri

• cam- 
(atletism 
navomn- 
la copii

a avea o 
cuprinzătoare

imagine
vom

DE PE BĂNCILE SCOLII, 
PE TERENUL “DE SPORT

important în 
l-a constituit

Un eveniment 
viața Galațiului 
înființarea pe lingă Institu-

Arena de box a orașului a găzduit in ultimii ani importante 
intilniri interne și internaționale

Foto: MARIN PETRESCU — Galați
nau doar două instituții pro
filați? pe educație fizică (un 
jliceu Și o școală sportivă), în 
’prezenț numărul lor s-a du
blat, prin apariția unei noi 
școli sportive și a unei școli 
generale cu profil de educa
ție fizică.

A crescut de asemenea nu
mărul cadrelor sportive (pro
fesori de educație fizică, an
trenori, arbitri, instructori.

fâcuț de sportul gălăfean sub 
toate aspectele. Dorința ma
nifestată de cetățenii Gala- 
țiuluj ca și în sport să ob
țină șucceșe insernnate este 
evidentă Sîntem siguri că în 
perioada ce urmează, sportul 
pe aceste meleaguri va că
păta o și mai amplă dezvol
tare, pe măsura condițiilor 
puse la dispoziție prin grija 
partidului și a statului.

Demonstrați» școlilor de schi 
elvețiene, conduse de Karl Gam
ma, a cuprins în final. în afara 
metodei clasice de învățare și o 
demonstrație cu monoschi. Nu 
este o invenție elvețiană. Se pare 
că un Italian, cu vreo zece am in 
urmă. a creat și experimentat 
modelul, scriind intr-o revistă de 
specialitate despre monoschi. ca 
despre o inovație ce va revolu
ționa schiul.

Despre ce e vorba 7 Schiorul 
evoluează pe o pantă, după ace
leași principii fizice șl mecanice, 
cu aceeași eleganță și îndemînare, 
dar pe un singur schi. Picioarele 
apropiate și lipite sint prinse pe 
o platformă metalică, fixată In 
două puncte ta 8—10 cm inălțim» 
pe un schi, de o lungime șl lă
țime corespunzătoare, normală, cu 
talia schiorului.

Dacă coborirea nu ridică pro
bleme. In schimb deplasarea. ............................. .........J P» 
plat sau urcarea unei pante este 
dificilă ți scade considerabil v»- 
ioarea aplicativă a inovației. Șe 
pogte înainta fie tmplngind din 
bastoane, fie sprijinit pc ele ur
eînd lateral o pantă.

Un mucalit, comentînd nouta
tea, spunea : „E perfect identic 
ca pe două schiuri. In plus, ai 
avantajul că materialul te ține 
dublu și te costă pe jumătate".

FILMELE

Filmele — alături de demonstra
ții —■ au făcut și fac mal multă 
propagandă schiului decît ' A"“ 
de 
de

conferențtarl. Concluziile 
la sine...

DEMONSTRAȚIILE
Congresul IX interschi a

1 000 
vin

Congresul IX interschi a fost 
înainte do toate o posibilitate o- 
ferită țărilor participante, mem
bre ale Asociației Internaționale 
pentru învățarea schiului, de a 
prezenta intr-o formă agreabilă, 
artistică — uneori însoțită de 
muzică — metoda națională, di
dactică, de învățare a schiului. 
Scopurile — pe lingă cele de uni
ficare. mărturisite — erau evident 
publicitare (nemărturisite) atit 
pentru metoda proprlu-zisă, care 
recomanda școala respectivă (aus
triacă, franceză, elvețiană etc.), 
cit ți pentru explozia de mate
riale ți echipament prezentată de 
fabricanți cu ocazia demonstra
țiilor practice ale monitorilor. In 
acest context, fiecare școală na
țională a prezentat publicului (nu 
prea numeros) și sutelor de ope
ratori de film care-1 vor răspindl 
In lumea întreagă, pe lingă un 
program propriu (metodic șt di
dactic, foarte bine ajustat de o

■" .............................—....

experiență colectivă șl excelent 
servit de schiori de primă clasă) 
eșantioane ale producției indus
triale naționale de schiuri, bas
toane, legături, bocanci, panta
loni, hanorace etc.

Demonstrația colectivă a unor 
grupuri naționale de monitori » 
fost atit de reușită, atit de sin
cronică in ansamblu și cu mu
zica. atit de artistic realizată in
cit de multe ori am simțit florii 
ți emoțiile spectacolului prin ex
celență artistică. Franța, Austria. 
Canada, Italia, R.F.G., Elveția 
s-au Întrecut în a oferi publicu
lui programe de învățare simpli
ficate, agreabile, atrăgătoare. 
Este drept că, de cele mal multe 
ori, am avut prilejul să apre
ciem excepționala măiestrie a de- 
Imonstratorllor șl mai puțin vir
tuțile metodei pentru că nu s-a 
demonstrat cu începători. De alt
fel, nici timpul nu o permitea.

Demonstrațiile individuale ți 
In grup, prezentfnd sintetio sau 
analitic, tn viteză sau cu înceti
nitorul, principalele procedee teh
nice de bază, au fost marea ca
litate șl atracție a congresului de 
Ia Garmisch-Partenklrchen.

Mihai BIRA

„FULGUL DE ZĂPADĂ"
(Urmare din pag. I)

De vorbă cu GHIVI AHVLEDIANI, antrenorul echipei Dinamo Moscova și al reprezentativei U.R.S.S.

„ROMÂNCELE SE
Iași l-am solicitat un scurt in
terviu, la puțin timp după în
cheierea partidei din C.C.E. Pe
nicilina — Dinamo Moscova.

— Privit prin prisma rept 
tentativei române care a evoli 
Ia mondiale alături de 
U.R.S.S. și prin prisma 
campioane, Penicilina, ce 
Bte vă face voleiul feminin ro
mânesc 7

■re
luat 

cea • 
echlpșl 
impre-

AFLĂ, TOTUȘI, PE
părut apariția, la majoritatea e- 
chipelor, a unor jucătoare tine
re, talentate, cu calități șl per
spective. Pentru marile compe
tiții viitoare prevăd adoptarea de 
către toate echipele a jocului 
tn viteză...

UN DRUM BUN"
ce criterii au stat ia baza ale-
gerii ei 7

— In prima ligă avem 8 eehi-
pe feminine care Ui dispută
meciurile de campionat In tur-

„Nimic nn este mai arie} și irp- 
pnsibii de citit sgu de aseultgt ca 
o carte sau ci conferință despre 
tehnica schiului" — spunea cindva 
marele scriitor amerloan He
mingway. Nimic rhai frunics. 
mal ritmic, aproape ireal, ca un 
film de schi, i-ar putea repi: .’.a 
astăzi marelui american, specta
torii setului de filme tehnice pre
zentate la Garmisch-Partenkir- 
chen. Fiecare școală și-a prezen
tat metoda, disimulînd (uneori) 
dificultatea tehnică în culoare, 
in armonie. în ritm și grație, în 
decpr și imagine, într-o desăvir- 
șire ce părea ireală. Regizorii, 
eunoscind marea forță publici
tară a decorului alpin și printr-o 
„complicitate" artistică creatoare, 
au filmat virtuozi ai genului 
(schiori) înotînd efectiv pină la 
briu prin zăpezi virgine, care îm- 
proșcau !ntr-o pulbere de argint 
obiectivul aparatului. Aceste ima
gini au declanșat în sala de 
spectacol ropote de aplauze la 
fiecare ocolire. Dar ținuta artis
tică deosebit de elevată nu a 
scăzut cu nimic marea .or va
loare tehnică șl didactică. Pentru 
toată lumea a fost foarte clar tă 
o învățare organizată, metodică. 
Științifică ți generală a schiului 
nu mai poate ti concepută azi. 
mai ales la nivelul unor structuri 
școlare, fără ajutorul filmului,

Iată Insă că noi fulgi de ză
padă căzuți din înaltul cerului îi 
aduc in actualitate și pe cei de 
pe ișisigne. Inițiativa a luat-o 
Brașovul, orașul primei întreceri 
din istopia schiului nostru. Milrc, 
la Poiana, sînt chemați Ia startul 
primelor întreceri toți amatorii 
de șchi din oraș, ca și oaspeții 
de sezon ai stațiunii. Vor fi 
mulți 7 Vor fi puțini 7 Noi l-ani 
dori sute ! Credem însă că din
colo de cifra participanțiior, im
portant este că se demarează 
tntr-o acțiune de popularizare a 
schiului șl dacă stîrșitul acestei 
săptamîni aduce dogr o singură 
întrecere pentru „fulgul de ză
padă", zilele următoare pot să ne 
aducă o „ninsoare" cu... insigne 
la Predeal, Păltiniș, sjnaia, Se
meme sau Băișoara.

Rinduriie acestea vor, de aitfei. 
să constituie un îndemn în egală 
măsură pentru organizatori ca șl 
pentru schiorii care n-au cunos
cut încă emoțiile șerpuirilor prin
tre fanioane, accelerate de acul 
cronometrulul. Pentru primii, am 
vrea să arătăm că In afara popu- 

organizarea 
nici o altă 
concursurile 

zăpadă" se 
ca o probă

larizărli prealabile, 
întreceri! nu ridică 
problemă deoarece 
pentru „fulgul de 
pot ușor desfășura 
suplimentară a competițiilor ofl-

— Prin urmare, Jocul 
va apropia mult, ca 
de cel al băieților...

fetelor «e 
spectaool.

ciale din program. în ceea ea 
privește pe amatorii de schi, pre
cizăm că această insignă simbo
lică a Iernii este la îndemîna tu
turor. Firește că există niște ha
remuri pentru a obține un fuU? 
de aur, concurentul urmlnd să 
realizeze un timp doar cu 20 la 
sută mai slab decit cel al ciștigă- 
torului. Pentru insignele de ar
gint șt bronz, procentajele sint 
însă mai... îngăduitoare, deci șl 
șansele de a vedea răsplătită 
prima cursă cronometrată. Așa- 

, dar, un pic de curaj și sfulgul 
de zăpadă" va străluci pe hano
racul dumneavoastră. Poate mîi- 
ne, numai cel de bronz, dar la 
viitorul concurs și cel de argint 
sau de aur !

MICII SPORTIVI
DE LA SATE ÎN ÎNTRECERE

La Ciumani, pe un patinoar na
tural iluminat, a început ieri un 
campionat de hochei rezervat e- 
chipelor școlilor generale din sa
tele Județului Harghita. Iau par
te formații din Remetea, Ciu
mani, Suseni. Dănești, Mâdâraț.
Slncrăieni șl Slnsimlon.

■ Nedespărțit de fileu timp de 
«nai bine de 35 de ani, ca ju
cător sau antrenor, „Llslța" (vul
pea) — cum obișnuiesc unii să-l 
spună în glumă — cunoaște toa
te tainele voleiului. Faima-' dea 
care se bucură tn lumea volei- 
ballstieă decurge, bineînțeles, din 
nenumăratele sale lzbînzl obți
nute cu echlpeie U.R.S.S. Ca ju
cător a cucerit titlurile de cam
pion mondial șl european, iar 
sa antrenor a obținut succese 
strălucite cu echipa masculină a 
U.R.S.S., Iar pe cea feminină, 
ide care se ocupă șl în prezent, 
a condus-o la o performanță 
■unică, aceea de campioană eu
ropeană. olimpică șl mondială. 
Mai adăugăm faptul că a făcut 
din Dinamo Moscova o mare e- 
chlpă, multiplă campioană a 
U.R.S.S. și de 6 ori cîștlgătoare 
a C.C.E. E suficient credem pen
tru creionarea acestei veritabila 
personalități a .__„.
dial care este Ghivi Ahvlediani.

Cu prilejul prezenței Bale la

— Cred că 
bun și că în 
ma pe plan 
se clădește o ....._____
lia campioanei — pe care o con
sider de mare perspectivă — re
zultatele vor fi dintre cele mal 
bune. Consider, de pildă, că lo
cul șapte ocupat Ia C.M. repre
zintă puțin față de valoarea e- 
chipei. Dar, se poate progresa 
cîteva trepte...

— Acordați șanse de calificare 
pentru J.O. echipei române la 
campionatele europene 7

Stă o clipă pe gînduri. apoi 
răspunde fără ezitare :

este pe un drum 
curind se va afir- 
Internațional. Dacă 
națională pe teme-

ți depă-— Eu consider că l-a .. ___
șit de pe acum. De ce 7 Pentru 
că voleiul masculin a devenit 
mai puțin interesant prin tn- 
chgierea fazelor o dată cu lo
vitura a treia a echipei In atac. 
Rareori se mai recuperează min
gea. Poate, pentru a salva spec
tacolul, " -
mai sus a fileului, la băieți, in 
timp ce la fete ar trebui lăsat 
mai jos — adaugă zîmbind sem
nificativ, vorbind mai tara ca 
să-l audă jucătoarele Bale

este necesară ridicarea

— Care este formula de dispu
tare a campionatului U.R.S.S. și

sportului mon-

— Prima șansă, dacă țintește 
eu adevărat calificarea. Adver
sarele principale, echipele Polo- 

_ — Germane, Bulgariei,
ar putea deveni 
cea română pină

niel, R.' D. 
nu văd cum 
mal bune decît 
tn toamnă...

— Ce noutăți ați observat cu
prilejul c.M. din Bulgaria șl ci 
noutăți întrevedeți să apară la
europene fl 3.0.' în voleiul 
mintii 7

Mondialele din Bulgaria

fe-

— Mondialele din Bulgari» nu 
au etalat noutăți tehnico-tactiee. 
Echipele europene au adoptat 
manierele de Joc obișnuite, spe
cifice lor, gradul de pregătire 
generală fiind cel care a deter
minat rezultatele. Asiaticele, în 
special japonezele, au utilizat, de 
asemenea, stilul lor cunoscut, 
combinativ șl in viteză, prin care 
Încearcă să suplinească talia scă
zută. Un lucru important mi s-a

UN MIC CAMPIONAT EUROPEAN DE JUNIORI
LA BUCUREȘTI

Pista din Miercurea Ciuc
f • Ajuns la a cincea ediție, 
'concursul internațional de 
patinaj artistic, organizat a- 
nual de Federația română de 
specialitate, este considerat 
ca un mic campionat european 
rezervat juniorilor. Pină in 
prezent și-au confirmat Par
ticiparea reprezentanții Ce
hoslovaciei, Austriei, Finlan
dei. Franței, Iugoslaviei, 
R.D. Germane. Poloniei, R.F. 
a Germaniei și 
In total, se contează pe 
parea unor sportivi 
țări. întrecerile sînt 
mate între 10 
pe patinoarul 
București.

• Pista de 
din Miercurea 
rată de cițiva 
lucrărilor efectuate la pati
noarul artificial din acel oraș, 
a fost redată activității com- 
petiționale. Intr-o convorbire 
telefonică, avută ieri dimi
neață cu președintele C.J.E.F.S. 
Harghita, I. Ferencz, acesta 
ne-a comunicat că apa intro-

și 14 • 
acoperit

Belgiei- 
partici- 
din 17 
'progra
mările 

\ din

patinaj viteză 
Ciuc, deterio 
ani din cauza

a fost redată activității
dusă pe culoare a înghețat 
și că se lucrează zilnic la 
finisarea și îngroșarea stra
tului de gheață. Alergătorii 
de la Avîntul și Școala spor
tivă au și făcut primele an
trenamente aici.

• Forul de resort a stabi
lit datele de desfășurare a 
finalei pe țară a campiona
telor națiopale de ptțținaj 
arțiștic ale juniorilor și se
niorilor : 4—6 martie la Bucu
rești.

• Pe adresa federației ro
mâne de patinaj a sosit o 
invitație din partea forului 
similar al R.P. Mongole, prin 
care se solicită trimiterea a 
doi sportivi români la con
cursul internațional de viteză, 
care urmează să se desfășoa
re în zilele de 27 și 28 fe
bruarie la Ulan Bator. Țara 
noastră va fi reprezentată la 
această competiție internați
onală de Dan Lăzărescu și 
Viorel Ionescu.

OINAMO-RAPID, CAPUL
Daci tn comentariile asupra 

partidelor etapei trecute ne ex
primam insatisfacția pentru mo
dul cum au evoluat majoritatea 
echipelor (cele mal uj-gisite fiind 
formațiile studențești pe care re
turul le-a prins în plină sesiune 
de examene) acum, înaintea e- 
tapei a XIII-a. nu ne rămîne de
cît să așteptăm partidele cu o 
încredere sporită.

La masculin steaua — aflată în 
fața dificile! tntllniri din C.C.E. 
cu Burevestnik Alma Ata — a 
luat un avans substanțial și doar 
niște insuccese surpriză (greu de 
presupus) pot reduce distanța ce 
o separă de ocupantele următoa
relor 3 locuri. în acest context 
meciul care polarizează atenția 
este, fără îndoială, acela dintre 
Dinamo șl Rapid. Dinamoviștii, 
care au cedat luni, după o luptă 
de peste 2 ore șl jumătate, în 
fața formației Steaua, vor căuta 
desigur să-și aproprie victoria in 
dauna giuieștenilor, obținînd o 
dată cu aceasta și revanșa pen
tru infrîngerea din tur. De cea
laltă parte, Rapidul, după un 
succes facil in fața studenților 
clujeni, vor face totul pentru o 
comportare I? înălțimea renume-

nee de 8 zile (7 de competiție 
și două de pauză). Sint trei tu
ruri a cite 7 meciuri, progra
mate in lunile ianuarie, februa
rie și marile in diverse orașe. 
Avantajul constă tn angrenarea 
tuturor jucătoarelor in turnee a- 
semănătoare ca program mari
lor competiții internaționale. Pe 
de altă parte, jucătoarele neevo- 
luînd „acasă" șl " ' *
sînt obișnuite să 
oriunde s-ar afla.

— Dar tn restul 
echipele 7

„în deplasare" 
joace constant

anului, ce fac

un bogat pro-— Li so asigură un bogat pro
gram. Participă la cupe, turnee, 
competiții. Activitatea este sus
ținută pe tot timpul anului.

Aurelian BREBEANU

DE AFIȘ AL ETAPEI
lui său. Meciul, care sperăm că 
va fi Ia fel de frumos ți de pa
sionant ca cel de luni, va avea 
Ioc sîmbătă, In sala Floreasca, 
tncepînd de la ora 18,30.

în rest, se vor disputa următoa
rele partide : Tractorul Brașov — 
I.E.F.S. (0—3 in tur), Petrolul — 
Steaua (0—3), Unirea Tricolor 
Brăila — Politehnica Timișoara 
(0—3), Explorări Baia Mare — 
Politehnica Galați (0—3). Univer
sitatea Cluj — Viitorul Bacău 
(0-3).

Partida cea mai echilibrată a 
minietapei feminine (două jocuri 
fiind aminate) ni se pare cea 
dintre Medicina — Universitatea 
Timișoara. Bucureștencele, învin
se (0—3) în tur, vor profita, de
sigur, de avantajul terenului și, 
se pare, de forma mai bună In 
care se află, pentru a cîștiga. 
Cele două echipe vor putea fi 
urmărite tot sîmbătă, după me
ciul masculin Dinamo — Rapid. 
Este de menționat, de asemenea, 
jocul dintre Rapid șl C.P.B. (3—1 
In tur), două formații care pot 
furniza o partidă de bună cali
tate. în celelalte meciuri : Cea
hlăul P. Neamț — Dinamo (0—3). 
I.E.F.S. — Universitatea Craiova 
(1-3).

• sala de atletism din Brăila a 
găzduit recent etapa a Il-a a con
cursului inter-județean pentru ju
niori. Au participat reprezenta
tivele județelor Buzău, Vaslui, 
Vrancea și Brăila. Din cele 27 de 
probe desfășurate 14 au revenit 
brăilenilor, 7 celor din Buzău Și 
8 celor din Vrancea. Cu acest 
prilej au fost notate o serie de 
rezultate promițătoare. Juniori 
III : 50 ni — Gh. Stelea (Bz.)
6,f, indlțime — D. Oprea (Br.) 
1.80, greutate 6 kg — V. Grigorc. 
(Br.) 13,22; Junioare III : 50 m 
— Georgeta Niță (Bz.) 6,9, înăl
țime — Niță 1,40 m; Juniori II : 
M m — F Iliescu (V) 6.0. înăl
țime — Ov. Ovezea (Br.) 1,83; Ju
nioare II : 50 m — Lenuța Peteu 

~ ' cretu
— L. 
so m 

6,7.
(Br.)

(Br.) 6,7, înălțime — Petrica 
(Br.) 1,48 ; Juniori I : 50 m 
Milea (Br.) 6,0; Junioare X : 
— Argentina Negriu (Br.) 
greutate — Stela Grigore 
11,66.
• Participare numeroasă 

competiția organizată joi tn
Io 

sala

INDOOR
de la „23 August" de școala Viito
rul l circa ișo de juniori si ju
nioare din București, Ploiești și 
Brăila. In afara celor două re
corduri (greutate _ Victor Gri
gore Și 66 mg — Beatrice Lovin) 
pe para le-am anunțat ieri a mai 
fost înregistrat un record de ju
niori II și tn proba masculini de 
to mg. Ionel Predescu de ta 
S'S.A. a țiarcurs distanța in 8,4.

Clștigătorii probelor au obținut 
următoarele performanțe : Juniori 
II : 60 m — M. Carlcataș (Constr.) 
7,5; 60 mg r- I. Predeșcu (S.S A.) 
8,4; înălțime — C. Crlstea 'Steaua)
l. 84 m: lungime — C. Crlstea 6.70 
m; triplu — A. Berbec (VIU.) 
13.60 m; greutate — V. Grigore 
(Șc Sp. Brăila) 14,18; Junioare 
U ; 60 m — Lenuța Peteu (Șc. 
Sp. Br.) 8,1; 60 mg — Beatrice 
Lovin (Vlit.) 9,5; înălțime — Ma
ria Sintea (S.S-A.) 1.42 m; lun
gime — Doina Popescu (Viit.) 5,28
m. (Nicolae D. Nicolae-coresp.)
• Im sfîrșitul săptămlnii viitoa

re, Clujul va adăposti finalele

CAMPIONATELE DE SALĂ
(Urmare din pag. I)

campionatelor republicane pe te
ren acoperit pentru juniorii It. 
Zilele trecute a avut loc in loca
litate o piicâ repetiție generala 
la care nu participat peste 200 ele 
juniori din Oradea, Cărei. Turda. 
Dej și cluj. Citeva dintre rezul
tatele consemnate : Junioare II : 
Șl) m — Doina Serescu (Cărei) 
7,2; 60 mg — Mitold Kapcza (Clu)> 
O.S; greutate : Valeria Dan (Cluj) 
10,46; Junioare HI : 50 m — Ju- 
dita Cstplces (Cluj) 7.1 ; lungime 
— Angela Cubleșan (Cluj) 4.15; 
Junioare I : 50 m — Mariana Nc- 
delcu (Cluj) 7,0 ; 60 m _  Anca
Hoinărescu (Cluj) 8,2; 60 mg — 
M. Nedelcu 9,7; lungime — A, 
Hoinărescu 4,99, înălțime — Geor- 
geta Păcurarii (Cluj) 1.55 m, greu
tate — Eva ZSrgb (Ciul) 10,63: 
Juniori II : 50 m — Aci. Mălai 
(Oradea) 6,2, greutate — D. Bc- 
reczM (Cluj) 13,56; Juniori III : 
so m — Al. FUlbp (Cluj) 6,4 ; 
Juniori 1 : 50 m — I. Korodl (Ora
dea) 7,5, lungime _  S Baană
(Cluj) 6,55 m, greutate — Gb. 
Nistor (Cluj) 11,31.

In cadrul acestui concurs Va- 
sile Sărucan și Adalbert Darvaș 
au egalat recordul de seniori pe 
60 m cu rezultatul de 6.8 s. (Petec 
Naghi-coresp.).

manțelor indoor obținute în 
acest început de an compu
tațional ca favoriți principali 
se impun : Nicolae Perja la 
60 mg, Vasile Sărucan la lun
gime, Carol Corbu la triplu, 
Șerban Ioan la înălțime, 
Dinu Piștalu Ia prăjină, A- 
drian Gagea la greutate. Sin
gura probă masculină în care 
orice pronostic pare hazardat 
este cursa de 60 m plat. La 
fete, Valeria Bufanu își poa
te asigura viptoria în... trei 
probe : 60 m, 60 mg și lun
gime. Virginia Bonei, în ab-

sența Corneliei Popescu, va 
fi probabil campioana sări
toarelor în înălțime, iar due
lul Ana Sălăgean — Lia Ma- 
noliu va decide câștigătoarea 
la aruncarea greutății.

Concursul începe astăzi 
Ia ora 16 (60 m B și F, 
prăjină, triplu, înălțime B, 
lungime ~ 
continuă 
9,80.

F, greutate F) și 
miine de la ora

★ 
de la oraDuminică

Stadionul Tineretului, 
Rapid organizează a 21-a 
diție a tradiționalului cros do
tat cu „Cupa 16 Februarie".

10, Ia 
clubul

c-

CONCURS DE VERIFICARE
în sala Constructorul din Ca

pitală a început un concurs de 
verificare a fruntașelor șahului 
nostru feminin. întrecerea se 
desfășoară între două echipe de 
șase, care joacă sistem Schewe- 
ningen (fiecare cu fiecare).

în primul tur, echipa B, cu ne
grele, a reușit scorul de 4-2 in 
fața echipei A. Iată rezultatele 
(echipierele A sint primele) :

Polihroniade — Nicolau 1'2—1'3. 
Teodorescu — Gogâlea 1—0. Chiț 
— Simu 0—1. Pogorevici — Ră- 
ducanu 1/2—1/2, Bogdan — Zia- 
mond 0—1, Petri — Solomonovici 
0—1.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Baschet, pregătire și schi
în splendoarea Predealului

(Urmare din pag. 1)

național pentru a rezolva unele 
probleme pe care le consider 
de mare importanță. Este vorba, 
de pildă, de recuperarea psihică 
și fizică, absolut necesară înain
tea reluării activității de pregă
tire și competițională, după 
eforturile depuse intr-un sezon 
intern și internațional Îndelun
gat. Aici am găsit condiții foar
te bune pentru a lucra în sco
pul îmbunătățirii pregătirii fi
zico, in special a forței și re
zistenței, și menținerii pregăti
rii specifice. Excursiile la caba
nele Trei Brazi și Clăbucet-plc- 
care, crosurile, jocurile de fot
bal pe terenuri improvizate, an
trenamentele cu mingea de bas-

reluarea campionatului divizionar

CE E CU „MICILE DEFECTE" DE PISTĂ?
! Se pare că mult discutata 
.problemă a arenelor de joc, 
care prin particularitățile lor 
ajută pe unii și defavorizează 
pe alții in obținerea rezultate
lor, se 
zolvări 
sondaj, 
nicienii . -
tat că o serie de asociații și 
cluburi sportive, ale căror e- 
chipe erau vizate pentru fap
tul că pistele proprii prezintă 
anumite defecte, au înțeles să 
renunțe la obținerea de succese 
ușoare, aducind modificările 
cuvenite arenelor de joc. Bună
oară, sălii formației feminine 
Dermagant Tg. Mureș 1 s-au 
reparat spațiile de lansare, 
i-au fost înlocuite rozetele po
picelor, într-un cuvint a fost 
pusă la punct. De asemenea, 
pistele arenei Cetatea Giurgiu, 
suspendată de-a lungul turului 
campionatului divizionar, au 
fost aduse la dimensiunile re
gulamentare. în sfîrșit. micile 
defecțiuni remarcate în prima

in obținerea rezultate- 
află pe calea unei re- 
totale. în urma unui 
făcut recent de teh- 
federației, s-a consta-

parte a campionatului la a- 
renele Olimpia Reșița, C.F.R. 
Timișoara, Rapid București etc. 
au fost eliminate, ceea ce ne 
îndreptățește să afirmăm că 
majoritatea arenelor sînt bine 
întreținute, respectă normele 
regulamentare, fiind gata pen
tru Întrecerile din returul cam
pionatului.

Am spus la începutul acestor 
rînduri că problema arenelor 
pentru jocurile divizionare este 
doar pe cale de rezolvare to
tală. întrucît unele secții și 
conducerile asociațiilor sau clu
burilor care le tutelează CON
TINUĂ SA IGNOREZE INDI
CAȚIILE FEDERAȚIEI.

Deși la inaugurarea actualu
lui campionat echipa feminină 
U.T. Arad a fost nevoită, gazdă 
fiind, să joace primul meci la 
Timișoara, iată că din nou va 
fi pusă pe drumuri, deoarece 
va susține întilnirile returului 
numai in deplasare. Motivul: 
asociația sportivă U.T. Arad 
n-a adus îmbunătățirile nece

sare pistei, delegatul forului 
de resort găsind arena in a- 
ceeași stare deplorabilă în care 
se afla la începutul campiona
tului. In această situație, bi
roul federal a decis să reîn- 
chidă ușile sălii din Arad. Nu 
mult diferit stau lucrurile și la 
arenele Voința Ploiești, Hidro
mecanica Brașov, Gaz metan 
Mediaș și C.S.M. Reșița, unde 
comisiile de omologare au des
coperit particularități ce pot 
vicia scorul. în cazul cind nu 
înlătură deformațiile consta
tate, biroul federal este hotărît 
să dicteze sancțiuni severe, 
mergînd pină la pierderea par
tidelor.

în fond, nu trebuie să se 
manifeste nici un fel de in
dulgență față de cei care își 
fac calculul că obținînd victoria 
în meciurile programate acasă, 
prin orice mijloace, pot supra
viețui. fără bătaie de cap, în 
divizie!

chel in sala Liceului de culiurâ 
generală din localitate, toate a- 
cesica au contribuit la atinge
rea țelurilor pentru care am ve
nit Ia Predeal. în plus, ne-am 
străduit, și cred că am reușit, 
să creăm o atmosferă de priete
nie, ceea ce ne va ajuta mult 
în viitoarea activitate de pre
gătire."

Seara, la antrenamentul ce
lor nouă baschetbaliști, am avut 
prilejul să constatăm că pregăti
rea specifică este la loc de cînsr 
te. „Miuța” la care am asistat 
nu a fost o simplă joacă, ci un 
mijloc foarte potrivit și stimula
tiv de a exersa variata gami 
a procedeelor tehnice, a combi
națiilor tactice între doi-trei ju
cători și, mai cu seamă, de a s« 
înscrie multe coșuri de la semi- 
distanță, în ciuda luminozității 
nu tocmai perfecte a panourilor 
de lemn, dure, și a diametrului 
inelelor, mai mic decît cel regu
lamentar (după spusele jucăto
rilor). Miza „meciurilor" era 
doar cîteva sticle de Pepsi-Cola, 
dar ambiția de a cîștiga a făcut 
ca la sfîrșitul întrecerii tricou
rile combatanților să fie leoar
că de transpirație. Și, conform 
„tradiției’1, de loc fericită, nu 
au lipsit nici discuțiile cu arbi
trul, bine improvizat de medi
cul lotului, dr. T. Minescu, ceea 
ce ne-a amintit de vechea zi
cală „năravul din fire n-are le
cuire". Pină la urmă lucrurile 
au ieșit bine și învingătorii 
și-au primit răsplata.

neplăcută surprindere, că cei 
cinci s-au întors din drum deoa
rece n-au mai putut urca ! Nu 
vrem să facem un cap de acu
zare din acest abandon, dar tre
buie să mărturisim că nu am 
mai întilnit un exemplu mai 
clar de lipsă de voință, pentru 
că de altceva nu poate fi vorba. 
Bine ar fi ca editorialul „Hillary 
avea dreptate..apărut în nu
mărul de ieri al ziarului nostru 
sub semnătura prof. Ion Matei, 
să nu treacă neobservat de bzs- 
chetbaliștii noștri.

în compensație, ne-a îneîntat 
pasiunea pentru schi a Iui Albu 
și Diaconescu, cunoscători ai 
tehnicii cristianiilor ca și ai se
cretelor baschetului, neobosiți in 
a coborî pîrtia Clăbucetului,

NU 
PTNA

MAI E MULT 
LA KATOWICE

să cunoaștem ce pro- 
pregătire au ceilalți

Tr. IOANITESCU

LUNG E DRUMUL 
CLĂBUCETULUI...

A doua zi dimineață aveam 
intîlnire cu membrii lotului în 
fața hotelului Clăbucet-plecare, 
unde fotoreporterul nostru, Dra
go? Neagu, îi aștepta pentru a 
Ie imortaliza pe peliculă sosi
rea după efortul ce aveau să-l 
facă ureînd pe jos, de la poale, 
masivul. Nu a trebuit să trea
că prea mult timp pentru a-i 
vedea ajungînd. gîfîind și trans
pirați. pe Tarău și Roman. în 
schimb, am așteptat în zadar 
sosirea celorlalți (Oczelak. Savu. 
Chivulescu, Dragomirescu și Mi- 
nius). La coborîre, am aflat cu

Dorind 
gram de . _ .
zece selecționați, absenți de la 
Predeal din cauza examenelor, 
am avut surpriza să aflăm că 
aceștia se antrenează la clubu
rile respective fără a avea nici 
un fel de indicații prin care să 
se asigure o apropiere a obiecti
velor, deși acest lucru ar fi fost 
foarte necesar deoarece ar fi 
împiedicat apariția unui decalaj 
de formă sportivă. Or, misiunea 
echipei noastre naționale este 
mult prea dificilă pentru a se 
mai permite fisuri în pregătire. 
Reprezentativele Poloniei și Un
gariei sînt adversare deosebit de 
redutabile care pot fi depășite 
numai printr-un efort comun, 
judicios, bine planificat al tutu
ror componenților selecționatei 
noastre. Dar, dacă una se lu
crează eu jumătate din lot și 
alta cu cealaltă jumătate, putem 
avea garanția unei comportări 
care să aducă calificarea pentru 
„europene" ? Firește, acum fap
tele s-au consumat. Dar, măcar 
în scurta perioadă ce a mai ră
mas pină la turneul de la Ka
towice este necesar ca treburile 
să meargă bine. Și. în acest 
sens. Colegiul central al antre
norilor și conducerea tehnică a 
lotului reprezentativ au datoria 
să ia toate măsurile de rigoare.

. .. .. ...

UNDE MERGEM ?
S IM BAT A

: I.E.F.S. — Uni- 
Cralova. Rapid 
(f.A), Rapid - 

Tirgoviște (f.j.) :

nPf aici nu 
trece", pare 
spună Albu lui 
Oczelak in sala 
de gimnastică a 
liceului din Pre

deal

Foto i
N. DRAGOȘ

ATLETISM: ora 16, cam
pionatele republicane de 
țală (seniori), tn sala „23 
August".

BOX : ora 18,30, sala 
Ciulești, gală amicală.

POPICK : arena Voința, 
de la ora 12, Voința Bucu
rești — Rafinăria Teleajen 
PJ. ; arena Gloria, de la 
ora I, Gloria București — 
Voința Tg. Mureș, partide 
din campionatul masculin 
divizia A.

VOLEI : Sala Floreasca, 
de la ora 17,00 : Șc. «p. 1 
— șc. sp. 2 (m.j.), Dina
mo — Rapid (m.A), Me
dicina — Universitatea Ti
mișoara (f.A.).

DUMINICA
ATLETISM : ora 9,30, 

sala „23 August", campio
natele republicane de sală 
(seniori) : ora 10, stadionul 
Tineretului, crosul „Cupa 
16 Februarie".

POPICE : arena Voința, 
de la ora 8, Voința Bucu
rești — Rafinăria Teleajen 
Pi ; arena Gloria, de .a ora 
8, Gloria București — Vo
ința Tg. Mureș, partide clin 
campionatul masculin di • 
vizia A.

RUGBY : Teren Ghen- 
cea, ora 10 : Steaua — 
Grivița Roșie ; ora lt,15 : 
Rapid — Vulcan; ora 12,15: 
Constructorul — S. N. Ol
tenița ; teren Aeronautica, 
ora 10 : Aeronautica — Lo
tul de juniori.

VOLEI : Sala Giuleșli. de 
la ora 0 : *' '
versltatea 
— C.P.B.
Lie. 3 
sala Dinamo, de la ora 10: 
Dinamo — Șc. sp. 2 (f.i.i.
Dinamo — Lie. M. Bnșă 
rab. Viitorul — steaua 
(m.j.) ; Sala Palatului pio
nierilor, de la ora 16 : Sc. 
sp. 1 — Lie. Gh. Lazăr. 
Cutezătorii — Șc. sp. 3. 
Constructorul — Viitorul 
(f.j.).
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Șt. COIDUM A AVUT DREPTATE

PJ& a 3—8

5 MINUTE CU ROBERT COSMOC 

PE CÎND GENERALIZAREA 
FOTBALULUI ÎN SALĂ ?“

Joj după amiază, Universi
tatea Craiova a evoluat în 
Capitală, într-o partidă de 
verificare, în care parteneră 
i-a fost o pretendentă la pro
movarea în prima divizie, 
Sportul studențesc. înaintea a- 
cestui joc, l-am întrebat pe 
medicul echipei, Vasile Frîn- 
culescu, cum se simt jucă
torii din punct de vedere me
dical.

„Cu excepția lui Bălan, 
care de curînd a suferit o 
întindere musculară — ne 
spunea medicul — restul ju
cătorilor se prezintă apți pen
tru eforturile ce se cer în a 
ceasta perioadă". Ne interesa 
și ceea ce urmăreau să rea
lizeze antrenorii prin acest 
meci. Ștefan Coidum n-a ezi
tat să ne pună în temă : „La 
primul meci de verificare, cu 
F. C. Caracal, evident, s-au 
manifestat o serie de carențe. 
Intilnirea ne-a prilejuit anu
mite constatări. Jocul urmă
tor, cu C.S.M. Sibiu, deși 
marcat o îmbunătățire în 
voiuția de ansamblu, ne-a 
rătat că mai avem mult 
lucru. Pentru intilnirea 
Sportul studențesc, ne-am 
propus, în principal, trei o- 
bicctive ; demarcarea jucăto
rilor cu deplasări perpendi
culare spre zona adversă, a- 
dică fără plecări în lateral ; 
corelarea acestei mișcări cu 
pasa; finalizarea".

Deși examenele universita
re i-au reținut joi la Cra
iova pe trei dintre jucătorii 
de bază — Oprea, Deselnicu, 
Niță — formația craioveană a 
arătat, totuși, cîteva lucruri 
bune. Chiar în această etapă 
de asamblare, linia defensivă 
— cu toată lipsa celui mai 
bun om al ei, Deselnicu, — 
a arătat aceeași sobrietate, 
decizie în intervenții, evolu
ție modernă a fundașilor la
terali, detașîndu-se Niculescu 
prin anticipație, deposedări, 
intercalări în acțiuni ofensi
ve și dîrzenie, atuul lui prin
cipal. Mai nesigur, și parcă 
prea greoi pentru cei 18 ani

Un înaintaș craiovean (Neagu) încearcă 
beanu a venit să-l sprijine,

ci foarfecă In disputa cu doi apărători. Strlm- 
de campionat

Foto : TH. MACARSCHI
așa cum o face și in meciurile

ai săi, Smarandache. El are 
nevoie de o perioadă de a- 
comodare. E prea tînăr. Cî- 
teva nereușite ale sale n-au 
avut urmări pentru că Bîtlan 
sau Niculescu l-au dublat la 
timp.

Ca multe alte formații, nici 
Universitatea Craiova „nu 
are probleme" la mijlocul te
renului. Chiar în această pe
rioadă, cînd unii își scuză 
greșelile cu „sîntem abia la

IN ULTIMUL MOMENT

SLOVAN BRATISLAVA A RENUNȚAI LA TURNEU!
După ce a solicitat federației 

noastre organizarea unui turneu 
de patru jocuri, după ce a ac
ceptat programul și a comunicat 
— telegrafic — ziua sosirii, Slo
van Bratislava, campioana Ce
hoslovaciei, a anunțat ieri că... 
renunță Ia turneul programat cu 
începere de săptămina viitoare.

După cite sintem informați, 
motivele invocate de echipa ce
hoslovacă nu sint dintre cele

mai solide. Se parc că este vor
ba mai degrabă de o măsură le
gată de faptul că Slovan are în 
lot cinci jucători chemați Ia 
pregătirile echipei naționale și 
că reprezentativele României și 
Cehoslovaciei se vor intilni încă 
în această primăvară în cadrul 
„Cupei Europei". In orice caz. 
declinarea — in ultimul moment 
— a turneului reprezintă o holă- 
rire puțin obișnuită.

T.J. GOTTWALDOV Șl CHEMIE HALLE

început, să ne vedeți in cam
pionat" — valoarea indivi
duală a lui Ivan (bun tehni
cian, ochi versat, dar care 
trebuie să insiste puțin în 
dinamizarea acțiunilor sale) 
și Strîmbeanu (jucător cu o 
mare capacitate fizică și zonă 
de acțiune, util, cum remar
ca fostul rapidist, Georgescu) 
permite formarea unui cuplu 
de mijlocași ce poate consti
tui și pe viitor o bază trai
nică a echipei. Al treilea din
tre ei, Boșoteanu, trebuie să 
muncească mult să-i poată în
locui la nevoie. Pînă aici, 
constatările sint mulțumitoa
re. Și parcă în această zonă 
(apărarea și mijlocașii), pri
mele două obiective ale lui 
Ștefan Coidum au fost rea
lizate mai bine. Totuși, mij
locașii au abuzat de plecări 
spre lateral.

înaintarea ridică probleme. 
In primele 20 de minute, po
tențialul ofensiv al craiover.i- 
lorafost inferior. După reali
zarea unui echilibru Ia mij
locul terenului, cursele lui 
Martinovici (va însemna re
turul o relansare a acestui 
jucător ?) au înviorat acest 
compartiment. Am văzut două

faze (Țarălungă — Martfno- 
vicî sau Ivan — Țarălungă, 
centrale, simulare Oblemcn- 
co, reluare din voie Martino- 
vici) lucrate cu mare rafi
nament șl eficacitate. Dar, 
procentul e prea mic. Țară- 
lungă — fapt remarcat și de 
Angelo Niculescu — este ex
tremă stîngă, dar lucrează în 
proporție de 80 Ia sută cu 
piciorul drept, ceea ce duce 
Ia întinderea unor centrări. 
Oblemenco s-a mișcat prea 
puțin pe teren. Timp de 30 
de minute, el s-a aflat în 
afara fazelor, departe de ac
țiunile extremelor și de pă
trunderile Iui Neagu. Nu tre
buie așteptat doar șutul. în 
atac a apărut și un tînăr, 
Hîrșoveanu. Să-1 mai aștep
tăm, pentru că a jucat pu
țin. în schimb Donose, intro
dus după pauză, nu și-a gă
sit cadența, ceea ce ne face 
să credem că are nevoie de 
un impuls pentru a ajunge 
mal sus. în ansamblu, Uni
versitatea Craiova ne-a părut 
aceeași echipă solidă, matu
ră, dar a cărei eficacitate este 
precară. Duminică o vom ve
dea din nou la lucru.

Constantin ALEXE
<

INVITAȚII LUI
La invitația lui Fotbal Club 

Galați, urmează să sosească în 
România — în vederea unor 
scurte turnee — două cunoscute 
echipe străine : T.J. Gottwaldov 
(Cehoslovacia) și Chemie Halle 
(R.D. Germană), prima în inter
valul 1G—28 februarie, cea de a

F.C GALAȚI
doua cu începere de la 21 apri
lie.

Cele două formații vor susține 
cite trei partide : programul lui 
T.J. Gottwaldov n-a fost încă 
stabilit, iar Chemie Halle ur
mează să întilnească pe Progre
sul Brăila, F.C. Galați și Farul 
Constanta.

LA TIMISOARA: C.F.R. - CRISUL 0-0

ur- 
de

„U“ CLUJ ÎN ALBANIACU

72 000 DE SPECTATORI LA CELE TREI 
MECIURI SUSȚINUTE DE ROMÂNI

Scrisoare de la antrenorul federal Cornel Drăgușin
După cum se știe, de mal bine 

de o săptămînă, fotbaliștii de la 
Universitatea Cluj se află într-un 
turneu în Republica Populară 
Albania. Meciurile susținute de 
fotbaliștii clujeni aici au o im
portanță deosebită pentru noi, ele 
dindu-ne posibilitatea de a-i ve
dea evoluind și de a ne con
frunta cu un ceas mai devre
me cu viitorii adversari din pre
liminariile olimpice. Apoi, pen
tru Universitatea Cluj turneul 
constituie un excelent prilej de 
a efectua pregătirile pentru vi
itorul sezon, in condiții dintre 
cele mai bune.

C.F.R. CLUJ-C.S.M

Aici este o vreme splendidă, 
de aprilie, iar gazdele noastre 
ne-au făcut o primire cu gde- 
vărat prietenească, oferlndu-ne 
condiții excelente de cazare și 
masă. Publicul impresionează prin 
entuziasmul cu care . 
jocuri. La primele două 
au fost prezenți : 2f 
spectatori ia "
3o 000 la Tirana, 
niversitatea Cluj a lăsat o fru
moasă impresie. In prima parti
dă, cu ■' ’ “ '
băniei 
a fost 
35. Am 
moașă, 
minat, 
c uncia.

participă la
1 meciuri
20 000 de 

El Bassan și
Pînă acum, U-

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). Stadionul C.F.R. din lo
calitate a găzduit joi un a- 
tractiv cuplaj fotbalistic, 
mărit de aproape 3 000 
spectatori.

în meci vedetă, C.F.R. TI
MIȘOARA a primit replica 
fruntașei seriei a Il-a a di
viziei B, CR1ȘUL ORADEA, 
cu care a terminat la egali
tate ; 0—0. Jocul a scos în 
evidență buna pregătire fizică 
a ambelor echipe, soliditatea 
apărărilor, dar și ineficacita
tea atacanților. Au jucat for
mațiile :

C.F.R. : Tatar (Corec) — 
Pțrvu, Mehedinți, Răcelescu 
(Bodrojan), Bocșa, Seceieanu, 
Chimiuc, Floareș. Bojin. Nes
torovich Panici.

CRI.ȘUL : Catona (Bologan) 
— Sărac, Lucaci,' Bule, Co
coș. Sătniăreanu II, Dărăban

(Neșu), Suciu (Cefan), N, A- 
Jcxandru (Dărăban), Arnoțchi, 
Cociș (Birta).

în deschidere, POLITEHNI
CA TIMIȘOARA a întrecut 
echipa de tineret-rezerve 
C.F.R. TIMIȘOARA cu 5—0 
(3—0). Au marcat Fiilop, Ma
ier. Stroe, Brîndescu și Dima. 
„Poli" a aliniat urmăloaiea 
formație: Filip (Vidac) — 
Rotaru, Mafa, Erdei, Marțea, 
Fiilop, Petrovîci, Stroe, Sur- 
dan. Brîndescu, Dima.

P. ARCAN, coresp. 
prineipal

ALTE MECIURI ; 
PIA SATU MARE - 
RUL 
(2-0) 
(min.
29) șj
Verba, 
LA -

OL1M-
MINE-

BAIA SPRIE 4—0 
Au marcat: Chinceș 

20 și 69), Betz (min. 
Batori (min. 57). (zi. 
coresp.), C.l.b. GHER- 

■ UNIREA DEJ 0—0.

SIBIU 4-1 (O-O)
_____ _ clujeni au susținut 

un nou meci de verificare, re
plica filndu-le dată de divizio
nara B, C.S.M. Sibiu. Oaspeții 
J-au supus la eforturi pe lo
calnici, luînd chiar conducerea, 
in min 51, prin golul înscris de 
Stoicescu.

Dînd dovadă de o mal bună 
pregătire fizică, gazdele au avut 
resursele necesare în finalul par
tidei, care 
aspectele, 
altfel, în 
de Matei 
Bretan.

PAUL 1

Cel'priștii

le-a aparținut sub toate 
materializîndu-se, de 

cele 4 goluri înscrise 
(2), Petrescu și Sorin

RADVANI coresp.

echipa de tineret a Al- 
(1—0 pentru ,,U“), golul 
înscris de Adam in min.
așistgț la p pgrțidă frti- 
în cgț'P studenții au do- 
mal ales in repriza se- 
în al doilea joc, după 

ce gazdele au avut inițiativa pri
mele 45 de minute, iar oaspeții 
in repriza a doua, „U“ a termi
nat la egalitate (1—1) cu Selec
ționata cluburilor din Tirana. 
Pentru clujeni a înscris Muntea- 
nu II in min. 87. Pînă acum cel 
mal buni jucători au fost Pexa, 
Solomon. Anca, Stîncel, Muntea- 
nu I, ULfăleanu și Crețu.

vineri, clujenii au învins for
mația Besa din categoria I (care 
va 'participa ia „Cupa Balcanică") 
cu 2_ 1 (0—0). prin punctele în
scrise de Mureșan și Adam. La 
meci au asistat 22 000 de spec
tatori. Clujenii urmează să mal 
joace la El Bassan cu reprezen
tativa locală și Ia Tirana cu se
lecționata studențească.

• In ajunul plecării în tur
neul din Liban, Progresul își 
va verifica potențialul actual 
in fața unei divizionare A : 
Universitatea Craiova. Meciul 
va avpa loc pe stadionul din 
str. dr. Staicovici. cu înce
pere de Ia ora 10.

• O altă divizionară A, 
F. C. Argeș, va susține un 
joc de verificare în compa
nia Sportului studențesc Bucu
rești. Partida amicală se va

disputa duminică pe stadionul 
Ciulești, cu începere de ia 
ora 11,15. în deschidere, de 
la ora 9,15: Rapid (tineret- 
rezerve) — C.F.R. Pașcani 
(divizia B).

• Cuplaj pe stadionul Di
namo (terenul 2) : ora 9,15 : 
Dinamo (juniori) — Automa
tica ; ora 11,15 ; Dinamo (ti- 
neret-rezerve) — Dunărea 
Giurgiu (divizia B).

ANALIZA CLUBULUI „U“ CLUJ

REZULTATELE-SUB VOCAȚIA
SPORTIVA TRADIȚIONALA

Prin forța tradiției — care ni-1 
recomandă pe „U" drept unul 
dintre cele mai vechi și vigu
roase cluburi din țară — am 
plasat, permanent, această uni
tate in elita sportului românesc. 
„U“, virtuoz nucleu sportiv care 
a întregit cuvîntul sportivitate 
cil cîteva din cele mai nobile a- 
tribute : ELAN, VOINȚA, ÎNCRE
DERE și COLEGIALITATE.

Dar, cum un club nu poate 
trăi șl nu șe poate recomanda 
doar prin ce au realizat inain- , 
tașii, el trebuie să-și vilallzeze 
mereu forțele șl să adauge con
tinuu un plus de calitate, căpă- 
tind. astfel, capacitatea de a 
prezenta, în orice moment, 
forță 51 o personalitate.

Privit din acest unghi — 
unui moment dat —. ,,U"

re
ci

al 
nu 

î prezintă astăzi virtuțile capabile

să-1 urce în dinastia celor mai 
buni, pi incadrindu-se, nedorit, în 
galeria cluburilor... patronate de 
acea aurea mediocritas.

Exceptînd atletismul care com
pune, încă, o EXCELENTĂ CAR
TE DE VIZITA, prin rezultatele 
clecatloniștilor Kurt Socol și An
drei Șepci, toate celelalte 7 secții 
(fotbal, baschet, handbal, volei, 
gimnastică, judo și schi) prezin
tă astăzi — la ora bilanțului — 
situații puțin sau foarte puțin 
confortabile. Sau, exprimlndu-ne 
in graiul statisticilor, să subli
niem : nici una dintre cele 7 e- 
cliipe divizionare n-a ocupat — 
după turul acestui campionat — 
locuri în primele cinci ale cla
samentelor la disciplinele respec
tive ; judoul n-a putut ataca, la

„naționale", decit locul al IX-!ea; 
schiul trăiește numai prin «cli
pirile juniorului Iacob Clmpianu, 
iar gimnastica artistică n-a ur
cat, încă, prin nici o reprezen
tantă de-a pi la „nivelul repu
blican".

Cguzele, obiective și subiective, 
au lost evidențiate atît de ra
port cît și de participant!! la șe
dința de analiză a clubului. E- 
nunțate, ele ar fi : marea fluc
tuație a sportivilor (determinată 
de ciclul de studii), vehiculare 
care a dereglat (cazul echipei 
de baschet fete de unde a ple
cat aproape o întreagă pleiadă), 
sau a sensibilizat sistemul (ca
zul handbalului băieți privat re
cent de prezența lui ~......... .
Negovan) I linsa ap v 
schlinb 
mațla de , ______
zură și ar îi asigurat o acoperire 
corespunzătoare in cazurile de 
accidentare șl indisponibilități ; 
lipsa unei continuități în pregă
tire, determinată de sesiunile de 
examene șl de vacanțele studen
ților.

Toate aceste cauze —• specifice 
fiind tuturor cluburilor univer
sitare. — au caracter mal gene
ral. dar ele nu apar, nicidecum, 
ea un dat inatacabil : dl.n con
tră. cu preocupare și perseve
rență. multe dintre ele ar fi 
putut fi evitate.

Alte cauze au un caracter par
ticular, cum ar fi : slabul In-

....... i Both și 
; lipsa pe elemente de 
care ar ti apărat for- 
bază de o anumită u-

teres dovedit de club In men
ținerea la Cluj a unor elemente 
considerate indispensabile echi- 

handbal 
fete) : 
școli- 
profil 

reerp- 
și o-

pelor (fotbal, 
— băieți și 1 
insuficienta 
le sportive 
<le educație „ . 
tarea elementelor talentate și o- 
rîentarea lor spre facultățile clu
jene, deci implicit spre clubul 
„U“, (deficiență sesizată la toate 
secțiile) ; munca formală ' 
șurată în secții sau totala 
tență a acestei activități 
rezumate la un singur 
acela pe hîrtie) ; șlaba 
nare in viața clubului a cadrelor 
didactice universitare, care ar 
fi putut îndruma șl ajuta efec 
tiv sportivii în perioada studii
lor ; anemieul contact al aeeatui 
club UNIVERSITAR cu studenții 
din facultățile Clujului șl, lucrul 
cel mai periculos pentru „U" 
(cunoscut prin elanul și debor
danta sa), estomparea inițiativei 
și dăruirii, instalarea unei apa
tii, a unui „plictis ee trece din 
arenă in tribună șl din tribună 
in arenă", cum sesiza însuși ra
portul.

Iată elementele care au „con
tracarat" multe dintre 
specialiștilor clubului 
cut fiind faptul că multi 
antrenorii clubului sint 
sioniști de valoare), care 
minuat eforturile și au 
in umbră personalitatea

atletjsm, 
baschet — 

colaborare cu 
și liceul cu 
fizică pentru

dcsfă- 
inexis- 

(secțli 
om șl 
angre-

virtuțile 
(recunos- 

dintre 
prpfe- 
au di- 
treeul 

sporti-

In mijlocul frămîntări- 
lor specifice perioadei de 
pregătire, antrenorul Ro
bert Cosmoc găsește, to
tuși, în răgazul dintre două 
antrenamente, timpul ne
cesar pentru a analiza rea
lizările și mai ales pentru 
a-și arăta cu calm și se
riozitate intențiile de vi
itor. Intr-un asemenea 
moment, 1-arn provocat la 
o ..partidă" de întrebări și 
răspunsuri pe teme actu
ale.

— Ați încheiat, se pare, 
o etapă de pregătire. Ce 
noutăți de ordin pedagogic 
v-a prilejuit desfășurarea 
ei ?

— Mai iutii, reducerea 
perioadei de adaptare a 
organismului la efort, 
prin introducerea, chiar 
din primele zile ale in
struirii, a unor antrena
mente tari. In al doilea 
rind. transferarea locului 
de pregătire neșpecifipă 
de pe terenul cu gazon 
pe plajă, ceea ce ne-a 
permis obținerea unor in
dici ridicați în ceea ce 
privește îmbunătățirea ca
lităților fizice; în sfirșit, 
aplicarea unui experiment 
ale cărui rezultate le vom 
putea aprecia ulterior. F.- 
fectele reale ale acesțpr 
elemente noi in pregătire 
le vom putea proba, de
sigur, numai in campio
nat. Piuă atupei, însă, ne 
satisface faptul că încă la 
această oră marea majo

ritate a jucătorilor noștri

se încadreze castilia sint: 14 și 16 le-
testului Coo- bruarie. la Tulcea, cu

Delta; 18 februarie, la
proptmeți în Galați, cu F.C. Galați; 21

au reușit să 
in normele 
per.

— Ce vă 
continuare ?

— Un turneu de jocuri... 
în țară. Da, m-am expri
mat bine, in țară. Am re-

nunțat în acest an la tur
neele peste hotare, pe care 
eu le consider oarecum 
lipsite de eficacitate in 
perioada pregătitoare, da
torită condițiilor de cli
mă mult diferite față de 
ale noastre. La. aceasta se 
adaugă și scăderea intere
sului jucătorilor pentru 
pregătire, în favoarea u- 
nor preocupări de cele mai 
multe ori străine fotba
lului. Și ca să revenim la 
turneul nostru, datele a-

februarie, la Brăila, cu 
Progresul. In continuare, 
două jocuri internaționale 
la Constanța: la 28 fe
bruarie cu Cernomoreț O- 
desa și la 4 martie cu for
mația poloneză Odra O- 
pole.

— Un program aparte 
față de cel al majorității 
echipelor de A — plecate 
peste hotare — căruia ar 
trebui să-i adăugăm și 
spectaculoasele demonstra
ții fotbalistice 
ganizate de 
Constanța.

— Fotbalul 
fășuraț pe 
nului de handbal, cu man
tinelă ca la hochei, este 
o formă, ideală aș spune, 
de îmbunătățire a vitezei 
de reacție, atenției și miș
cării pe zone mici, compa
rabile cu cele din preajma 
porților. Și nu este de loc 
exclus ca mini-fotbalul 
care astăzi constituie încă 
un mijloc sporadic de in
struire, mtine să se gene
ralizeze la nivelul între
gului eșalon divizionar. Pe 
de altă parte, adeziunea 
spectatorilor la competiția 
recent organizată de noi 
,în Sala sporturilor din 
/Constanța este mai mult 
decît semnificativă.

de sală, or- 
curînd la

redus, des- 
spațiul tere-

I. MIHAI

< v'

estarea capacității de efort furnizează antrenorilor date 
utile privind dirijarea antrenamentului sportiv. Aceste 
teste relevă — in special tn ramurile sportive În care 
performanța nu este precis măsurabilă — evoluția cali

tăților motrice ale sportivilor, de-a lungul procesului de an
trenament.

de-a lungul procesului de an-

In jocul de fotbal, șUturl de 
calitățile tehnice șl tactice, joacă 
un rol Important capacitatea de 
efort — capacitatea jucătorului <ie 
a presta un lucru mecanic cît 
mai intens, un timp cit mai în
delungat. Indici crescuți al capa
cității de efort permit jucățoiu- 
lui să facă față unui ritm de joc 
cît mai crescut ; intirzie apari
ția oboselii, lnfluențlnd in mod 
pozitiv execuțiile tehnice, asigură 
totodată și o refacere mai rapiilă 
după eforturile imense. Acel ju
cător care e capabil să realizeze 
un consum de oxigen cit mai 
crescut in condiții de efort fizic 
maximal, va avea cea mal cres
cută capacitate de efort. Din a- 
ceastă cauză testul cel mai con
cludent al capacității de efort îl 
constituie determinarea consumu
lui maxim de oxigen (VO,inax). 
Determinarea directă a acestui 
parametru cere o aparatură com
plexă care stă doar la dispoziția 
unor centre specializate. Există 
insă și o metodă indirectă folo
sind nomograma ASTRAND, care 
calculează cu ajutorul frecvenței

consumul 
eroare de 

,vj __r_ _____ ___ 16 fotba
liști de lâ Universitatea Craiova 
am găsit In 1969 o eroare de 
±7% a acestei metode.

Cu ajutorul testului ASTRAND 
au fost examinați la o bicicletă 
erqometricâ a Centrului de me
dicină sportivă, cite 15 jucători 
ai celor < echipe de fotbal divi
zionare A din Capitală : Dinamo, 
Rapid. Steaua și Progresul. Ulti
mele 3 au fost examinate in luna 
ianuarie 1971, iar Dinamo In au
gust 1970 — data ultimului control 
medica* 
medic 
arată 
sumului 
(V07max).
iat la greutatea corporală a ju
cătorilor (VO, Kg max). Acesta 
din urmă reprezintă de tapt pa
rametrul cel mai concludent al 
capacității de efort. In paranteză 
sltit trecute cifrele extreme, mi
nime și maxime, obținute In ca
drul testării. Au fost calculate șl 
cifrele medii obținute de cei ll 
jucători ai acestor echipe cuprinși

prects % măsurat — 
maxim de oxigen cu o 
±10%, după autor. La

efectuat la Centrul de 
jporlivă. Tabelul anexat 
ele medii atit ale con- 

maxini de oxigen absolut 
, cît și ale celui rapnr-

mod armonios calități tehnice, 
tactice |1 fizice.

Omogenitate mai mare a cifre
lor a prezentat echipa Steaua cu 
valorile extreme 3 100 ml (N.I.) 
șl 4050 ml (H.B.). Mai puțin omo
gene Dlnamo cu valori extreme 
3100 ml (M.A.) șl 4800 ml (N.I.), 
Progresul : 2300 ml (B.C.) șl 4500 
ml (M.A.) și Rapid : 2400 ml 
(S.t.) șl 4200 ml (N.O.).

Cifrele medii ale consumului 
maxim de oxigen obținute de 
membrii lotului național prove- 
niți din rîndurile acestor echipe; 
3700 ml și respectiv 51,4 mrkț 
sint aproape identice cu cele ob
ținute de echipa Progresul. Da.:;i 
mai adăugăm faptul că echipa 
națională a H.F. a Germanici a 
obținut in anul 1965 un consuni 
maxim 
(citat <le 
reiese in 
multe de 
tie-

Că se pot obține ameliorări in 
această direcție a dovedit-o re
centul cantonament de pregătire 
fizică efectuat de echipa Steaua 

prof.

de oxigen de 5300 nil 
prof. dr. W. Hollmann) 
mod clar ci mai slut 
tăcut in aceasta dircc-

la Brașov, sub conducerea 
V. Dumitrescu.

Testare VO7max. vo,/kg
înainte de
cantonament 3555,0 m! 49,7

max

ml kg
cardface la un efort mediu — dar în fotul echipei naționale.

Echipa n VO.,max 
(ml)

vo,?kg max
(ml/kg)

DINAMO 15 3593.3
(3100—4M01

49.4
(43,8-61.2)

RAPID 15 359R « 
(2400—4200)

49,7
(38,8—62.0)

STEAUA 15 3555,0
(3100—4050)

49.7
(42,5—53,4)

PROGRESUL 11 3700.0
(2900—4450)

52.4
(44,4—68,8)

Membri 11 3700.0 51.4
lot. nat. (3200--4700} (47,2—58.0)

Cifrele arată valori foarte apro
piate intre echipele Dinamo, Ra
pid șl Steaua. Cifrele ceva mat 
crescute ale echipei Progresul, 
clasată apreciabil mai slab tu

clasamentul turului campionatu
lui, relpv& faptul că pregătirea 
fizică nu reprezintă totul in jo
cul de fotbal. Un jucător de fot
bal complet trebuie să îmbine in

După 
cantonament

Creștere
3798,3
6,4%

ml

F.

51,1

Recenta măsură a 
de a aplica testul 
pentru determinarea 
(ii de efort Ia 
duce, fără îndoială, 
utile în vederea aplicării in con
tinuare a unei metodici de antre
nament adecvate, care să con
ducă la ameliorarea capacității 
de efort în rîndnl practicantelor 
acestui sport atît de popular.

După reîntoarcerea celor două 
echipe plecate in turneu în Ame
rica de Sud (Rapid și Dinatnp), 
vom reveni cu datele obținute de 
aceste două echipe, pentru a pu
tea să ne facem o imagine inai 
exactă asupra influenței unei de
plasări mai lungi, in ’ condiții de 
fus orar și climă ferite, asupra 
capacității de efort.

R. Fotbal 
Astraud 

capgcită- 
fotbaliști va 

. la concluzii

dr. Adalbert SZOGY
Șeful laboratorului de splroer- 

gomgtrie din Centrul de Medi
cină Sportivă.

UN NOU EȘEC AL RAPIDULUI
(Urmare din pag. I)

Linia de mijloc a fost 
timpul descumpănită, 
nereușind să dea o ce
pe măsura celeia a 

partenerului său, în timp ce 
---- ■"'> nenumă- 

greșeli, la una dintre 
Pop — 
al doi

ren. 
tot 
Dinu 
plica

apărarea a comis i 
răte l . '
acestea — autor 
brazilienii reușind 
lea gol.

Iată formația pe 
aliniat-o Rapidul joi 
Răducanu — Pop, Liipescu, 
Niță. Mușat, Dinu, Dumitru, 
Năsțurescu, Marin Stelian. 
Petreanu, Codreanu. Spre 
sfîrșitul meciului, au mai 
jucat Rămureanu, Greavu 
(în locul lui Mușat) și Mar- 
cu (în locul lui Petreanu).

Vă întrebați, desigur, cum 
a apărat Răducanu, portarul

cars a 
seară ;_

alvil or buni și foarte buni 
bU“-ului 1

Soluții pentru ieșirea din 
pas și pentru promovarea 
form an tei s-au oferit, chintesen
ța lor fiind exprimată în cuvin- 
t.ul rectorului Universității, prpf. 
univ. doctor docent Ștefan I’ascu, 
președintele de onoare’al clubu
lui „U“ : „Atenția noastră tre
buie să urmărească, de acum, 
două aspecte importante : PRO
BLEMA STUDENȚILOR SPOR
TIVI, înțelegînd aici, recrutarea 
lor — printr-o mai intimă 
laborare cu învățăm-întul mediu
— și grija față de ei manifes
tată atît în perioada cînd își în
tregesc studiile, cit și in momen
tul absolvirii facultății si RE VI
TALIZAREA SPIRITULUI SPOR
TIV STUDENȚESC de esență clu
jeană, fără de care „U“ nu poa
te fi „U*. Trebuie un efort co
mun, al consiliului și biroului 
clubului, aJ specialiștilor de care 
dispunem, al tuturor sportivilor 
ce poartă tricoul cu potcoavă, al 
cadrelor didactice din universi
tate și al conducerii acesteia, 
pentru depășirea impasului în care 
ne găsim și pentru promovarea
— la dimensiunile pe care le 
rîvnim și pe care ni Ie impune 
tradiția — a acestei activități 
care, alături de cea științifică și 
cea didactică, compune viața li
nei universități".

Nușa DEMIAN

im- 
per-

co-

care a primit pînă acum 8 
din cele 10 goluri ale turneu
lui. Deși joi seara Răduca
nu a fost nevoit să scoată de 
trei ori mingea din plasă — 
Flesa (min. 30). Paraguay» 
(min. 41) și Paica (min. 60) 
— putem afirma, fără tea
mă, că el nu a fost vinovat 
la nici unul dintre 
realizarea acestora fiind 
pera 
făcut 
liștii 
mari.

De 
nătpare .cu a Rapidului 
avut și campioana Bulgariei, 
Ț.S.K.A. Sofia, căreia înain
tașii lui Intemacional 
înscris trei goluri încă 
prima repriză, și a cărei 
zistență — disperată — 
final s-a orientat spre... 
mi tarea scorului.

întrebat cum poate expli
ca evoluția necorespunzătoa 
re a elevilor săi, antrenorul 
Bărbuleșcu ne-a dat urmă 
torul răspuns : „Am văzut în 
Brazilia o mie de jucători 
ca... Dumitru- și o mie ca... 
Lupes.c'J ! Brazilienii au ju
cători de o valoare excepțio
nală. Nu ne rămîne decît să 
învățăm din lecția acestui 
turneu".

goluri, 
e- 

unor atacanțî care au
— afirmă aici specia-
— o partidă de zile

altfel, o soartă asemă-
a

i-au 
în 
re- 

din 
lt-

In continuare, vineri, la 
prînz, delegația română pă
răsește Porto Alegre îndrep- 
tîndu-se — pe calea aerului 
— spre Rio, unde Rapidul 
întîlnește sîmbătă seara, cm 
începere de la ora 21 (ora 
locală), redutabila formație 
Vasco da Gama. în prezent, 
dr. Bendiu depune toate e- 
forturile pentru recuperarea 
lui Neagți, fără de care Ra
pidul nu se poate descurca 
în atac, și a cărui utilizare 
se dă ca probabilă în 
de sîmbătă.

Sper ca transmisia 
toare 
vești

să cuprindă mai 
bune.

meci ui

nrmă- 
multe

S-A
STEAGUL ROȘU

ÎNAPOIAT IN IARĂ

Echipa Steagul roșu Brașov s-a 
Înapoiat cu avionul, aseară, în 
Capitală, după turneul întreprins 
In Grecia. Fotbaliștii brașoveni, 
după cum am anunțat, au susți
nut mal multe partide amicale 
cu echipe elene și. totodată, s-au 
pregătit In 
vorabilă.

La scurt 
aeroportul 
echipa și-a 
autocarul, spre Brașov.

condiții de climă fa-

limp după sosirea pe 
Internațional Otopeni. 
continuat călătoria, cu

LOTO-PRONOSPORT
numerele extrase la tra
gerea LOTO DIN 12 FEBRUARIE 

1971
Fond general de premii: 1 647 074 

lei. din care 138 992 lei report.
Extragerea 1 : 40 39 55 19 78 31 

16 83 65.
Fond de premii : 921 356 lei, din 

care 198 992 lei report cat. 1.
Extragerea a Il-a : 82 54 22 

36 2 50.
Fond de premii : 725 718 iei.
Plata premiilor se va face ast

fel : în Capitală, incepînd de 
sîmbătă 20 februarie 1971, pînă 
ia 29 martie 1971, inclysiv și in 
țară. începind de aproximativ 
miercuri 24 februarie 1971 pînă 
la 29 martie 1971 inclusiv.

13

CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

DIN 21 FEBRUARIE 1971
Participanților Ia Pronoexpres 

li sg oferă posibilitatea unor im-

portante cîșttguri în autoturisme, 
excursii peste hotare și bani ia 
concursul excepțional din 21 fe
bruarie 1971.

Se atribuie: autoturisme MOSK- 
VICI 403 cu radio și rulotă șl 
FIAT 850 : excursii in U.R.S.S. 
pe itinerarul MOSCOVA—MINSK
- VILNIUS - RIGA - TALLINN
— LENINGRAD — KIEV (citea 
18 zile) și excursii în AUSTRIA 
(circa 8 zile), cîștiguri in nume
rar de valoare fixă și variabilă.

Precizăm că atît autoturismele 
cît și excursiile se atribuie în 
număr NELIMITAT.

® Programul concursului Pro
nosport de mîine cuprinde 13 
meciuri din campionatul italian, 
meciuri interesante șl echilibrate 
care contribuie la atractivitatea 
acestui concurs.

Este bine să vă grăbiți cu de
punerea buletinelor întrucît as
tăzi este ULTIMA ZI.



au lăsat o frumoasă impresie
lume„Patinatorii români

Prof. Florin Gămuîeâ, secretarul F.R. Patinaj, Seclarâ

o
SURPRIZE IN

DE LA SAPPORO
Norvegianul Nerland învinge pe favoriți la 50 km ♦ Slalomul

uriaș a revenit lui G. Mauduit • Continuă întrecerile de săniuțe

Radu VOIA

• TELEX TELEX • TELEX Georges
de 30 de

acum, perspectivele...
primă consecință a ce-

km, Ge- 
Soedergen

noștri de per- 
secții și lotul

Sava este mal lungă, pe porțiu
nea aleasă, și oferă condiții mai 
bune participanților.

■
Pugilistul englez Chris Finnegan, 
campion olimpic la cat. mijlocie 
la Ciudad de Mexico, care a tre
cut la profesionism, va ataca tit
lul european la cat. semigrea, 
deținut de vest-germanul Conny 
Velensek. Finnegan este campio
nul Angliei la această categorie.

totodată un util 
de experiență pe plan

îndoială, disputa 
de perechi — este 
interlocutorul nos- 
avut darul să en- 

pur și simplu,

„SÂPTÂMÎNA PREOLIMPICÂ

campionatele eu- 
patinaj artistic, 
Gămulea, secre- 
ne-a pus la dis- 

ca- 
vast

Revenit de Ia Ziirich, unde 
a asistat Ia 
ropene de 
prof. Florin 
tarul F.R.P.,
poziție, cu amabilitatea 
re-1 caracterizează, un 
material documentar și ana
litic asupra întrecerii „artiș
tilor gheții". Evident, nu 
vom putea face aci decît o 
succintă selecție din noianul 
de date transmise, oprin- 
du-ne mai mult asupra unor 
aspecte esențiale.

— Care a fost momentul 
cel mai pregnant al „europe
nelor” ?

— Fără 
din proba 
de părere 
tru. Ea a 
tuziasmeze . . . .
pe spectatori și specialiști. In 
special evoluția primelor 
două perechi sovietice ne-a 
lăsat o impresie neștearsă. 
Pot spune că Smirnova - Su- 
raikin, clasați pe locul doi, 
s-au apropiat foarte mult ca 
valoare de campionii mon
diali Rodnina - Ulanov și a- 
ceștia și-au păstrat titlul doar 
printr-o excepțională evolu
ție la proba impusă. De alt
fel, sovieticii au prezentat 
cel mai omogen lot, la toate 
probele, fiind urmați îndea
proape de delegația R.D. 
Germane, care a avut în tî- 
nărul Jan Hoffman o ade
vărată revelație, ca și în ex
celenta pereche Gross - Kagel- 
mann.

— Ce ne puteți spune des
pre concurenții români ?

— Tinerii noștri campioni, 
atît Beatrice Huștiu cît și 
Gheorghe Fazekas, au avut 
cea mai bună comportare 
din cadrul participărilor lor 
la marile campionate. Faze
kas se arată în progres, el 
demonstrînd o reală valoare 
în execuția figurilor obliga
torii, unde a primit note 
înalte, care au mers pînă la 
3,8 (la paragraful trei-îna- 
poi) și de mai multe ori 3,6 
ceea ce pentru proba impusă 
a unui campionat europ.ean 
este foarte mult. Aș spune 
că, dacă n-ar fi existat obiș
nuita tendință conservatoare 
a arbitrilor de a se ghida 
după rezultatele unor con
cursuri precedente, campio
nul nostru putea figura în 
rîndul primilor 10 clasați la 
impuse. Programul său de

libere este de asemenea mult 
ameliorat (note pînă la 4,9), 
dar el trebuie să insiste în 
continuare pentru însușirea 
mai multor elemente sporti
ve, spectaculoase. Aci, aportul 
cunoscutului antrenor E. Hoffer, 
din Ftissen, care-1 are în pregă
tire, poate fi decisiv. Diferită 
este situația Beatricei Huștiu. 
Ea a obținut, de asemenea, 
un rezultat superior debutului 
ei, de anul trecut, la „europene”. 
Dar handicapul cu care a 
pornit după proba impusă a 
fost, realmente, prea mare. 
Media notelor ei, la obliga
torii, a rămas în jur de 3,2 
desigur, consecința puținelor 
ore pe gheață, pe care i 
le-am putut asigura în peri
oada pregătitoare, cînd a lucrat 
sub conducerea antrenorului V. 
Neagu. în schimb, Beatrice a 
fost admirabilă în programul de 
libere, unde a smuls arbitrului 
maghiar dr. Balas chiar un 5,2...

— Fiindcă ne vorbiți de 
arbitraj, cum a fost apreciată 
prezența arbitrei noastre Iri
na Minculescu, Ia Ziirich ?

— Pentru prima oară un 
arbitru român a figurat în 
juriul campionatelor europe
ne și pot spune că arbitra 
internațională Irina Mincu
lescu s-a achitat în mod 
exemplar de misiunea ce i 
s-a încredințat. Cu recunos
cuta ei pondere și experien
ță, arbitra româncă s-a înca
drat perfect în activitatea 
juriului, primind la urmă 
chiar felicitări din partea 
președintelui I.S.U., dl. Jac
ques Favart. în general, se 
poate spune că participarea 
delegației române la „euro-

penele“ de la Ziirich a lăsat 
o frumoasă impresie, ea pri
lejuind 
schimb 
tehnic.
- Și
— O

lor arătate mai sus este ho- 
tărîrea luată de federația 
noastră ca ambii patinatori, 
maeștrii sportului Beatrice 
Huștiu și Gheorghe Fazekas, 
care au avut o bună evolu
ție la Ziirich, să fie în
scriși '-și la apropiatele cam
pionate mondiale, programa
te la Lyon, între 23 și 28 
februarie. Este 0 măsură care 
se încadrează și în planul de 
pregătiri pentru reprezenta
rea țării noastre la Jocurile 
Olimpice de Ia Sapporo. Tot
odată, ea ne creează obliga
ția unei mai bune organizări 
a muncii de pregătire, pentru 
toți sportivii 
formanță, din 
reprezentativ.

Intr-unui din derbyurile campio
natului unional de hochei pe 
gheață, echipa Spartak Moscova 
a învins la limită, 4—3 (1—0, 3—2, 
0—1), formația Dinamo Moscova. 
In alte două jocuri. Ț.S.K.A. Mos
cova a dispus cu 8—2 (0—1, 4—1, 
4—0), de S.K.A. Leningrad, iar 
Torpedo Gorki a întrecut cu sco
rul de 7—2 (2—0, 2—0, 3—2) pe 
Sibir Novosibirsk. In urma aces
tor rezultate, pe primul loc în 
clasament a trecut formația 
Ț.S.K.A. Moscova cu 50 p (din 31 
de meciuri), urmată de Dinamo 
Moscova 48 p (un joc mal puțin), 
Spartak Moscova 37 p.

Cea de-a 9-a ediție a campiona
telor mondiale de caiac-canoe va 
avea loc între 26 șl 29 august pe 
apele rîulul Sava, din apropiere 
de Belgrad. Inițial, competiția 
trebuia să se desfășoare la Jaice, 
însă organizatorii iugoslavi, cu 
asentimentul forului internațio
nal, au stabilit că „pista" de’ la

ILIE MASTASE-CAP DE SERIE
IN VIITORUL „OPEN- DE EA SALISBURY

NEW YORK. — Campionatele 
internaționale de tenis „open” 
pe teren acoperit ale Statelor 
Unite ‘
mina 
bury . .
americană de tenis, care încă nu 
a căzut de acord cu conducătorii 
celor două asociații profesionis
te. nu a stabilit definitiv nu
mărul jucătorilor „pro“ angajați 
în această competiție. William 
Riordan, președintele Comitetu
lui de organizare a campionate
lor internaționale ale S.U.A., a 
anunțat că, probabil, Ia întreceri 
vor participa 8 sau cel mult 12 
jucători profesioniști, in frunte 
cu australienii Laver, Newcom
be. Roche, americanul Ashe, 0- 
landezul Okker și alții.

Agențiile internaționale de 
presă subliniază că învingăto
rul competiției de anul trecut, 
tenismanul român Ilie Năstase, 
și finalistul turneului, america
nul Cliff Richey, au fost desem
nați „capi de serie”. Printre alți 
participant figurează Graebner,

vor începe săptă- 
viitoare Ia Salis- 

(Maryiand). Federația

Gorman, Osborne (S.U.A.), Fra- 
nulovici (Iugoslavia), Kodes 
(Cehoslovacia), Koch (Brazilia) 
etc. Se va utiliza sistemul de 
punctaj „tie-breack“ (pînă la 1 
ghemuri). Terenul de joc a fost 
acoperit cu un nou material 
plastic.

★
In continuarea turneului dotat 

cu „Cupa Vanderbilt”, care a 
început la Hawthorne (S.U.A.), 
cuplul român format din Ilie 
Năstase și Hon Țiriac a întrecut 
cu 6—3, fi—3 perechea chilieni
lor Fillol — Cornejo. Două sur
prize furnizează Connors 
(S.U.A.) și Rahim (Pakistan) 
care au eliminat, pe rînd, cu
plurile Franulovici — Kodes
6— 2, 6—1 și Graebner — Koch
7— 6, 2—6, 6—1. In alte două 
meciuri de dublu : Richey, Edel- 
fsen — Santana, Loyo Mayo 
6—4, 7—6 : Stockton. McKinley 
— Battrick, Curtis 3—6, 6—0, 
fi—2. Turneul continuă cu pro
bele semifinale și finale, la 
New York, in sala clubului 
Vanderbilt.

ANTRENORUL ION RACOVIȚĂ

ÎNTlLNIREA CU ECHIPA DE TENIS A CEHOSLOVACIEI
UN TEST FOARTE SERIOS"

Scuzîndu-ne că i-am răpit un 
sfert de oră din timpul ultimului 
antrenament efectuat vineri, l-am 
transmis, telefonic, rugămintea 
antrenorului Ion Racoviță, de a 
ne spune cîteva cuvinte despre 
meciul care începe astăzi: „Con
sider intilnlrea cu echipa Ceho
slovaciei un test foarte serios in 
preajma startului ediției 1371 a 
■Cupei Galea. Să nu uităm că îi 
vom avea în față, timp de două 
zile, chiar pe deținătorii trofeu
lui. tn vederea acestei dispute 
am început pregătirile din luna 
decembrie a anului trecut.

prima etapă, de 18 zile, am pus 
accentul pe corectarea deficiențe
lor la loviturile de bază și pe 
sporirea capacității de efort. De 
la 1 ianuarie, am început antre
namentele individualizate. Sint 
de părere că datorită seriozității 
cu care s-au pregătit Hărădău, 
Sotirlu, T. Marcu șl Neacșu, vom 
fi în stare să dăm o replică dîrză 
adversarilor noștri. Intllnlrea a- 
micală cu echipa de tineret a 
Ungariei, cîștigată de noi cu cîtva 
timp în urmă, a confirmat pro
gresul în care se află tinerii noș
tri tenismani"

SAPPORO, 12 (Agerpres). — 
O mare surpriză a fost înregis
trată în proba de schi-fond pe 
distanța de 50 km din cadrul 
„Săptăminii preolimpice” de la 
Sapporo. Marii favoriți ai pro
bei, Simașev (U.R.S.S.) și Gri
mmer (R. D. Germană), au fost 
nevoiți să se încline în fața 
tînărului schior norvegian, AU- 
DUN NERLAND, învingător

Cu prilejul unei ședințe a fede
rației amatoare de tenis de cîrnp 
din S.U.A. au fost reamatorizate 
jucătoarele Billie Jean 
Nancy Richey, Rosemary 
și Peaches Bartkowicz. 
jucătoare semnaseră anul 
in septembrie, 
asociație profesionistă. In 
ele vor putea participa și la com
petițiile amatoare dotate cu „Cupa 
federației internaționale" și 
feul Wightman".

King, 
Casals 
Aceste 
trecut, 

contracte cu o 
viitor,

Italianul Gianni Motta cîștigă unul din multiplele sprinturi 
din „Cursa de 6 zile" de la Milano, în fața lui Eddy Merckx. 
Dar acesta conduce în clasamentul general, împreună cu 
coechipierul său Julien Stevens, cu 239 p. Pe locul doi, la dis
tanță, sînt clasați elvețienii Fritz Pfenninger — Erich. Spann, 

cu 132 p. Mai sînt încă două zile...
Telefoto : A.P.-AGERPRES

0 NOUĂ FINALĂ T.S.K.A. MOSCOVA5
V»

IGNIS VARESE IN C.C.E. LA BASCHET ?
T.T.T. Daugava Riga in cursă spre cea de a 11-a victorie

in competiția feminină
Deși au mai rămas de ju

cat meciurile-retur ale ce-
alei de 

grupele 
C.C.E.
care
(semifinalele propriu-zise ale 
competiției se profilează tot 
mai insistent.

Actuala deținătoare a tro
feului, Ignis Varese, și-a 
asigurat de pe acum califi
carea, chiar dacă va pierde 
partida de la Ljubljana, 
cu Olimpia. Oamenii lui 
Alexander Nikolici, care nu 
au cunoscut înfrîngerea în. 
întreg sezonul (ei conduc 
în campionatul italian cu 
două puncte avans față de 
Simmenthal Milano), dețin 
o formă remarcabilă, anun- 
țînd de pe acum pretenții 
justificate Ia victoria finală. 
Cea de a doua echipă care 

■ păstrează șanse în grupa A 
este Slavia Fraga, mai ales 
după victoria jucătorilor 
cehoslovaci (97—91) la Anti
bes, în fața lui Olympique.

3-a runde 
semifinale

din 
ale

la baschet, echipele 
vor continua cursa îni

Din grupa secțindă s-a 
detașat campioana Uniunii 
Sovietice. Ț.S.K.A. Moscova, 
învingătoare cu 97-66 (50-30) 
asupra formației Standard, 
în meciul jucat 
Pentru 
candidează 
și Akademik Sofia, revelația 
actualei ediții, 
cîștigat 
100-79 
care 
pare 
obținerea 
averaj general (după 
partide) pozitiv. în

locul
Keal

la Liege, 
din 

Madrid

Spaniolii au 
partidă cu 

avantaj 
vedere 
pentru 

coș- 
ambele 

perspec
tivă, deci, partidele Ț.S.K.A. 
Moscova-Slavia Praga și 
Ignis Varese-Real Madrid 
(sau Akademik Sofia) în semi
finale, ceea ce ar

a
anul

prima
(45-38), 

la prima 
suficient 

unui

putea duce 
pasionantei 

trecut:

DE-AL 33-lea CAMPIONAT DE FOTBAL154 DE ECHIPE IN
UNIUNII SOVIETICE

Federația de fotbal din U.R.S.S. 
a hotărît ca ediția din acest an 
a campionatului unional să an
greneze 154 de echipe, repartizate 
in trei grupe valorice : divizia 
de onoare (16 echipe), prima di
vizie (22 de echipe) și divizia se- 
cundft (116 echipe).

Formațiile care vor ocupa locu
rile 15 și 16 în divizia de onoare 
vor retrograda în prima divizie, 
ale cărei echipe de pe locurile 1 
și 2, vor promova în divizia de 
onoare. In divizia a doua vor 
activa 63 de echipe din R.S.F.S. 
Rusă, 26 din R.S.S. Ucraineană, 
5 din R.S.S. Bielorusă, 7 din 
R.S.S. Kazahă, 6 din R.S.S. Gru
zină, 5 din R.S.S. Uzbekă și cite 
două din R.S.S. Azerbaidjană și 
R.S.S. Armeană. Echipele acestei 
divizii vor alcătui 6 grupe.
întrecerile campionatului 

U.R.S.S. vor începe la 1 aprilie 
și vor lua sfîrșit la 5 noiembrie. 
Intîlnirile de cupă se vor des
fășura începînd de la 5 martie, 
iar finala va avea Ioc la Moscova, 
cu ocazia sărbătoririi „Zilei spor
tului**.

Iată cele 16 echipe care vor 
juca în divizia de onoare, în ca
drul celui de-al 33-lea campionat

Don, Dinamo Minsk, Șahtlor Do- 
nețk, Nefti Baku, Ararat Erevan, 
Pahtakor faskent, Zenit Lenin
grad, Karpatl Lvov, Kairat Alma- 
Ata.

unional : Ț.S.K.A. Moscova, Di
namo Moscova, Spartak Mos
cova, Dinamo Tbilisi, Zarla Vo- 
roșiiovgrad, Torpedo Moscova, 
Dinamo Kiev, S.K.A. Rostov pe

IGOR CISLENKO
(Dinamo Moscova)

ȘTIRI, REZULTATE
• Peste 15 ooo 

mărit la Atena 
dintre echipele 
Honvăd Budapesta, 
maghiari au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0). Au marcat: 
Szties, Kozma și Kocsis, respec
tiv Antonlades.

• Continuîndu-și turneul in 
Ecuador, Banik Ostrava a jucat 
la Quito cu campioana țării, for
mația Barcelona. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 
3—2 (3—0) prin golurile marcate 
de Alvarez (2) șl Manuel ~ 
zurco. Punctele oaspeților 
fost înscrise de Gerocek.

spectatori au ur- 
întîlnirea amicală 
Panathinalkos și 

Fotbaliștii

Ba- 
nu

în• La Aidershot (Anglia), 
prezența a numeroși spectatori, 
s-au intîlnlt echipele armatelor 
din Belgia și Anglia. Fotbaliștii 
militari belgieni au obținut vic
toria cu scorul de 1—0.

la o reeditare 
finale de
IGNIS-Ț.S.K.A.

în competiția feminină se 
cunosc pînă acum trei semi
final iste : T.T.T. Daugava 
Riga — 79-40 (34-23) cu Sla
via, la Praga —, U.C. Cler
mont — 
Jackie Chazalonj 
Cracovia, care a cîștigat toa
te cele 4 meciuri disputate 
în grupa semifinală. Pentru 
ultimul loc, disputa se dă 
între Akademik 
Geas Sesto San 
Studentele bulgare au cîștigat 
prima manșă cu 72-47 (29-24), 
diferență care le asigură o 
călătorie liniștită la San Gio
vani pentru partida retur. 
Și. după toate probabilitățile, 
în semifinale vor juca TTT 
Daugava Riga cu Akademik 
Sofia și Wisla Cracovia cu 
U.C. Clermont Ferrand.

Cupa cupelor a ajuns de 
asemenea înaintea semifinale
lor. Simmenthal Milano a 
cîștigat și la Tel Aviv cu 
105-80 (57-42) în fața lui
Hapoel (107-74 în primul joc), 
Spartak Leningrad a întrecut 
pe Zadar cu 98-78 (51-37), 
după ce cîștigase la Zadar cu 

calificarea 
Partenope 
96-73 cu

Ultimul 
se joacă 

între 
Botev-

Ferrand (echipa lui
și Wisla

63-59, 
alături
Napoli
Legia 
meci 
azi,
Juventud și 
grad, care are 
după succesul 
cu 88-62.

obținînd
de Fides 

(84-75 și 
Varșovia), 

din sferturi 
la

Sofia și 
Giovani.

Badalona,
Balkan

șanse mari 
din tur

— a. v. —

merituos, cronometrat Un 
2h 44 : 35,86, Simașev a ocupat 
locul doi — 2h 45 :01,67, urmat 
de Grimmer — 2h 
Hatunen (Finlanda),
(Finlanda) etc. De 

că la mijlocul cursei 
Grimmer, care avea 
de 45 sec. față de 
Simașev se afla în 
treia. La start nu au mai fost 
prezenți Asiund (Suedia), cam
pion mondial la 15 
eser (Elveția) și 
(Suedia).

Schiorul francez 
Mauduit, (în vîrstă 
ani) a repurtat victoria în pro
ba de slalom uriaș, care a avut 
loc pe un traseu în lungime de
1 089 m. EI a realizat timpul to
tal de 2 :55,70. fiind urmat de 
Helmuth Schmalzl (Italia) —
2 :56,14 și Anders Hansson 
(Suedia) — 2 :57,13. Mauduit a 
ocupat locul doi în fiecare man
șă. Prima manșă a revenit ita
lianului Schmalzl, iar cea de-a 
doua vest-germanului Schlager.

După cele două man
se, în proba de săniuțe la fe
minin, conduce ELISABET 
DEMLEITNER (R. F. a Ger
maniei) — 1 :35,75, iar la mas
culin LEONARD MAGENRA- 
UFT (R. F. a Germaniei) — 
1 :56,22.

După 3 manșe, în proba 
masculină de săniuțe, doi re
prezentanți ai R.D. Germane 
sînt în frunte. Conduce Wolf
gang Dischedel cu 2:54,20 ur
mat de Horst Horlein — 
2:54,31. Campionul olimpic, 
austriacul Manfred Schmidt, 
este clasat al 4-lea.

45 :13,50, 
Taipala 

remarcat 
conducea 

un avans 
Nerland. 

poziția a

Americanca Julie Holmes, câștigătoarea întrecerilor feminine 
de patinaj artistic Telefoto ; A.P.-AGERPRES

V încă ■ ia

BOBERII NOȘTRI
S-AU ACOMODAT
BINE CU PÎRTIA

Ieri au revenit în țară, pe 
calea aerului, cei doi boberi 
români (Ion Panțuru și Ion 
Zangor) și prof. Petre Focșă- 
neanu, secretarul general al 
F.R.S.B., care au participat la 
sâptâmîna preolimpicâ de la 
Sapporo. Din scurta convor
bire pe care am avut-o cu 
echipajul nostru, a reieșit câ 
deplasarea a fost deosebit de 
utilă pentru cunoașterea pîr- 
tiei pe care se vor desfășura 
întrecerile olimpice anul viitor. 
Prof. Petre Focșăneanu s-a de
clarat mulțumit de performan
ța hoherilor noștri, care în ul
tima manșă au realizat al 
doilea timp al concursului, 
deși ei au folosit un bob al 
gazdelor și aceleași patine cu 
care au făcut și antrenamen
tele. Se pare, însă, că I. Pan
țuru se acomodează bine cu 
pîrtia olimpică, ceea ce nu 
poate decît să ne bucure.

Echipa națională de hochei 
a plecat ieri dimineață la So
fia pentru a susține, sîmbătă 
și duminică, două partide cu 
reprezentativa Bulgariei.

In primele zile 
lui ’71, cursa 
tomobilistică de

ale 
au

la 
Buenos Aires avea să în
registreze primul accident 
tragic al anului. Catastro
fa s-a produs în momen
tul cînd francezul Jean. 
Pierre Beltoise (rămas în 
pană de benzină) încer
ca să elibereze pista, îm- 
pingîndu-și mașina spre 
locul de evacuare și — în 
răstimp numai de secun
de — italianul Ignazio 
Giunti, venit din urmă cu 
peste 200 km/h, nu l-a 
mai putut evita! Deznodă- 
mîntul este roșcat: 
Giunti și-a piei-, .i viața, 
iar Beltoise, a cărui ma
șină luase foc, a scăpat ca 
prin minune.

Cine este vinovatul? Ac
cidentul, bineînțeles, a fost 
analizat, comentat, întors 
pe toate fețele, tn timp 
ce comentatorii francezi 
îl consideră nevinovat pe 
Beltoise, deoarece el ar fi 
putut fi depășit de Giunti 
(cum a făcut, de altfel, 
concurentul american Par
kes), ziarele italiene îl a- 
cuză direct. Cel incriminat 
ar fi dat dovadă de o e- 
videntă necunoaștere a re
gulamentului, pentru că în 
asemenea cazuri mașina în 
pană trebuie să aștepte 
intervenția organelor de 
ordine înainte de a fi pusă 
în mișcare. Dar dacă a- 
cestea întîrziau, în acele 
momente ? — întreabă
alții.

Tribunalul din Buenos 
Aires, în fața căruia Bel
toise a compărut, fiind a- 
cuzat de omor prin im
prudență, nu și-a pro
nunțat încă sentința. A 
hotărât însă reținerea au-

tomobilistului francez pînă 
la audierea altor martori 
sau eliberarea sa în schim
bul unei cauțiuni de 3 mi
lioane de pesos argenti
nieni (aproximativ 10.000 
dolari), sumă care a fost 
plătită și acum pilotul 
francez se află la Paris.

Recent, într-o emisiune 
sportivă a televiziunii ita
liene, Bnzo Ferrari, cu
noscutul creator al mași
nilor de curse ce-i poartă 
numele (azi lucrînd pen
tru concernul uzinelor 
Fiat) a dat citire unei 
părți a scrisorii primite de 
la Jean Pierre Beltoise, 
care constituie, firește, un 
element nou în dosarul 
accidentului: „Cind am 
rămas în pană — scrie 
Beltoise — nu mă gîn- 
deam la nimic altceva de
cît la modalitatea de a-mi 
putea continua cursa. E- 
ram preocupat să împing 
mașina spre pista de e- 
vacuare, eâ să poată fi re
parată cît mai repede. 
Voiam să-mi apăr șansa!...” 
Comentind aceste cuvinte, 
Ferrari declară: „...Deși,
poate vinovat pentru de
gajarea pistei în condiții 
neregulamentare, Beltoise 
nu trebuie condamnat. 
Cine a participat la curse 
de automobile, înțelege 
prea bine ce se petrece 
în sufletul unui pilot, 
asemenea situații”.

într-adevăr, dorința 
a nu abandona intr-o 
trecere sportivă ar trebui 
intr-un fel premiată. Mă
car prin includerea aces
tui element în rîndul cir
cumstanțelor atenuante...

în

de 
în-

Ion OCHSFNFELD

PREGĂTIRI PENTRU „MECIUL
SECOLULUI -: FRAZIER-CLAY

CASSIUS CLAY, DAT ÎN JUDECATĂ DE PROMOTORI • ••

NEW YORK, 12 (Agerpres). — 
Boxerii de cat. grea Cassius 
Clay și Joe Frazier, campionul 
lumii, se pregătesc intens pen
tru „meciul secolului", care, 
după cum se știe, va avea loc 
la 8 martie, pe ringul celebrei 
arene de la Madison Square 
Garden din New York. Clay se 
se află la Miami Beach, în 
timp ce Frazier își are tabăra 
de pregătire

Șalangerul 
mondial este 
bească cîteva 
rece în prezent are 100 kg. Pen
tru aceasta Cassius Clay urmea-

la Philadelphia, 
oficial la titlul 

preocupat să slă- 
kilograme, deoa-

ză un regim alimentar adecvat. 
EI se antrenează Ia mănuși cu 
Jimmy Ellis, jamaicanui Stand
ford Harris — un colos de 107 
kg — și cu fratele său, Rudy 
Clay. Intr-o declarație făcută 
Ia antrenamente, Clay a spus : 
„Toată lumea se va convinge cu 
cită ușurință îl voi învinge pe 
Frazier..

La rîndul său, Frazier se 
pregătește în compania unor 
sparring-partneri redutabili, în 
frunte cu un „uriaș” numit Ken 
Norton, care are 112 kg. Frazier 
se antrenează în secret, cu por
țile inchise. Niciodată el nu a

dezvăluit ziariștilor metodele 
sale de pregătire.

, *In același timp, se anunță din 
Chicago, că promotorii Jack 
Kent și Perencbio vor intenta 
un proces Iui Cassius Clay, care 
este acuzat că nu și-ar fi res
pectat contractele semnate cu 
ei. Acesta și-a luat angajamen
tul că, înaintea meciului pro
gramat la 8 martie in compania 
lui Frazier, va susține la 22 ia
nuarie o demonstrație la Dayton 
(Ohio) și apoi după citeva zile 
va intilni intr-un meci amical 
pe Jimmy Ellis. Ceea ce a fost 
contramandat ulterior

VOINȚA BRAȘOV 
CONDUCE IN TURNEUL 

DE BASCHET DE LA 
BRASOV

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Cu
plajul jllei 
ternațlonal 
programat 
plăcute ca 
echilibrate, 
formațiilor

a doua a turneului in- 
feminin de baschet a 
meciuri interesante, 
spectacol, destul de 

încheiate cu victoriile 
românești. In primul 

joc, Voința București a 
de Septemvri Sofia cu 
(16—21), iar în ‘ ’ 
Voința Brașov 
kus Budapesta 
De remarcat că 
condus pînă In

dispus 
45—41 

cel de al doilea, 
a tnvlns Sparta- 
CU 59—48 (25—24). 
budapestancele au 

______ __  ... ultimele secunde 
ale primei reprize, iar în urmă
toarea au menținut o diferență 
mică față de brașovence.

După două etape. în clasament 
conduce Voința Brașov cu 4 
puncte. Sîmbătă au loc ultimele 
partide : Voința București — 
Spartakus șl Voința Brașov — 
Septemvri (sala Tractorul, de la 
ora 17).

roche si gimeno
ELIMINAȚI

în
nis . .. ______ , _ __ ____
delphia, americanul Dennis Rals-

turneul internațional de te- 
(profesionist) de la Phila-

ton l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
cunoscutul as australian Tony 
Roche. Alte rezultate : Laver — 
Alexander 6—4, 6—2 ; Fairlie — 
Gimeno 5—7, 7—5, 7—5 ; Okker — 
Lutz 6—3, 6—2 ; Emerson — Car
michael 6—4, 7—6, 6—3 ; Drysdale 
— Davidson 7—5, 7—5 ; Newcom
be — Taylor 6—1, 6—4 ; Ashe — 
Piiicl 6—7, 7—5 abandon.

TOM BOGS SE AFIRMA’ 
DIN NOU

SHANE GOULD ■ 
SUB 1 MINUT !

Boxerul danez de cat. mijlocie, 
Tom Bogs, șl-a înscris în palma
res o nouă victorie, învingln- 
du-1 la puncte pe americanul Don 
Fullmer. Meciul s-a disputat la 
Copenhaga, în prezența a 6 000 
de spectatori.

Shane Gould (14 ani), marea 
revelație a natațlel australiene, a 
parcurs distanța de 100 m liber 
în 59,9 intr-un concurs desfășu
rat Ia Hobart. Ea este astfel cea 
de a 10-a Înotătoare din lume 
care reușește să învingă cele 60 
de secunde pe această distanță 
clasică — după D. Fraser (Aus
tralia), S. Stouder, P. Watson, E. 
Bricker, S. Pedersen, J. Henne, 
L. Gustavson, I. Barkman (S.U.A.) 
șl G. Wetzko (H.D.G.).

MECI DE SCHI 
AMERICA — EUROPA

La 22 martie, __ __ „_____
(Maine, S.U.A.), va avea loc un 
meci amical de schi între echi
pa Americil de Nord șl o selec
ționată a Europei. Meciul va fl 
organizat de o societate de te
leviziune, care va finanța aceas
tă întrecere.

Ia Sugarleaf

ECHIPA DE LUPTE A MAROCULUI 
A SOSIT LA

Aseară a sosit in Capitală e- 
chipa de lupte greco-romane a 
Marocului. Sportivii marocani 
vor face o pregătire comună eu

BUCUREȘTI

luptătorii români în vederea par
ticipării lor Ia Jocurile Africane. 
Oaspeții pleacă astăzi Ia Poiana 
Brașov.
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