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9 14 atleți și-au cucerit 
dreptul de a concura la 
C.E. • 27 de recorduri 
republicane ® Cursa de 
60 mg bărbați egală celei 

de la C.E, din 1970

De la trimisul nostru special in Brazilia

RAPID A TERMINAT LA EGALITATE

S 3-4 ocazii rarisime ratate de rapidiști • Neagu a jucat mingea

o repriză S' Cu moralul refăcut și o mai mare forță de atac. au fost 
minimă

Rapid pleacă luni la Curitiba unde va avea din nou o partidă

dificilă S Echipa este înconjurată cu multă atenție de către gazde

RIO DE JANEIRO 14 (prin 
telex). Afectați de înfrînge- 
rea suferită în fața Iui Gre- 
mio, fotbaliștii rapidiști s-au 
mobilizat exemplar pentru 
partida de la Rio cu Vaseo 
da Gama, campioana statului 
Guanabara. acționînd cu o 
râră ambiție și luptînd pînă 
la epuizare, pentru realizarea 
unui rezultat bun.

Cu 0—0 în compania acestei 
prestigioase formații, Rapidul 
a obținut un rezultat merito
riu. dar după aspectul par
tidei se poate spune că sco
rul final nedreptățește echi
pa oaspe.

Tntr,-adevăr, Rapidul și-a 
dominat tactic partenerul de 
întrecere. A avut o apărare 
care a funcționat ca un cea
sornic, jucătorii au acoperit

inteligent întreaga suprafață 
a terenului, creindu-și nume
roase ocazii de gol, dintre 
care vreo 3—4 au făcut să 
amuțească pînă și zgomotoasa 
„saranga" (un fel de mică or
chestră a galeriei gazdelor), 
într-atît de iminent părea' go
lul.

Dar golul n-a căzut nici în 
minutul 5 — cînd Dumitru, 
singur cu portarul, a șutat de 
la circa 8 metri în brațele a- 
cestuia —, nici în minutul 
57 — cînd. Pop a ratat un 
voie în fața careului mie —, 
nici în minutul 63 — cînd 
Neagu a trimis de la numai 
4 metri pe lîngă poartă — și 
nici în minutul 75 —, cînd 
același Neagu, scăpat ‘ singur 
spre poartă, a driblat și por-

tarul trimițînd, apoi, 
pe lîngă bară.

Și, iată că rapidiștii 
sîmbătă ocoliți de o 
șansă, ratînd ocazia unui prim
și binemeritat succes în tur
neul întreprins în Brazilia. 
Este adevărat că cele două 
rezultate egale obținute pînă 
acum sînt demne de luat în 
considerație, ele fiind reali
zate în fața a două campioa
ne de, state, dar nu mai pu
țin adevărat este și faptul că 
cele două înfrîngeri ustură
toare djn partidele cu Portu- 
guesa și Gremio au produs 
amărăciune. De altfel, acum, 
în afară" de un moral refăcut, 
Rapidul se prezintă pentru 
jocul următor cu o. mai mare 
forță de atac, datorită inclu
derii în formație a lui Nea
gu, care a jucat în ultima 
repriză a meciuiui cu Vasco 
da Gama. Dar, la Curitiba, 
jocul va fi din nou foarte greu, 
căci gazdele vor lupta cu toa
tă ardoarea pentru a-și lua

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

MECIURI AMICALE DE FOTBAL

La un șut expediat din apropiere 
de lingă bară balonul în corner

de Bujor, portarul Ariciu salvează in extremis, trimițînd 
(Fază din meciul Sportul studențesc — F. C. Argeș) 

Foto : V. BAGEAC

EDIȚIE

ALE SENIORILOR

Aspect din cursa curselor (oO m garduri), încheiată cu un 
valoros record național de hurdlerul Nic. Perța (Steaua)

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Reportajul nostru la lotul de lupte

PREȚUL GLORIEI

Au mai rămas 
săptămîni pînă la 
oficială a stagiunii fotbalis
tice ! Deocamdată sîntem ne- 
voiți, însă, să ne mulțumim 
cu meciurile amicale, care 
gratie timpului favorabil, se 
desfășoară în condiții d’estul 
de bune și în mijlocul unui 
interes deosebit 
„microbiștilor".

Ieri s-a jucat, 
și primul derby 
lor" : Progresul 
tatea Craiova.

doar trei 
deschiderea

din partea

la București, 
al „amicale- 
— Universi-

SPORTUL STUDENȚESC — F. C. ARGEȘ

(1-0)1—0

Pe stadionul Giulești, in
tr-un decor de autentică pri
măvară— vreme admirabi
lă, spectatori neașteptat de 
mulți — echipa studenților 
bucureșteni, antrenată de Ion 
Motroe (care în ziua meciu
lui a împlinit 34 de ani !), a 
învins fără drept de apel, 
pe F.C. Argeș, prin golul în-

CIELITO UNDO
nul trecut, la Guadalajara, mă împrietenisem 
cu un cronicar brazilian de origine italiană, 
îmi părea a fi decanul de 
pe Jalisco. Era însă și cel 

văzut încruntai niciodată.
De fiecare dată, venea 

oră înainte de meci, își upunusu hutuuu, 
îmi făcea cu ochiul — „Forza, Rumania!" — și inspecta 
tribunele cu binoclul, de parcă ar fi fost intr-o lojă de 
leatru... Cu un sfert de oră înaintea meciului, infra 
într-un fel de transă, iar la apariția echipelor cinta, cu 
vocea lui baritonală, Cieiito Lindo, adică marșul valsat 
al tribunei braziliene.

Intr-o seară, la un pahar de bere „Corona", l-am 
întrebat care e secretul veseliei lui permanente. Și signor 
Francesco n-a stat pe gînduri ;

„în meseria asta a noastră, zîmbetul este obligatoriu. 
La Londra sau la Manchester, tribunele cîntă, indiferent 
de scor, melodii de pe vremea lui sir John Falstaff. La 
noi, la Rio sau la Belo Horizonte, tribunele 
diferent de scor, Cielito_ Lindo. Pentru mine, 
un dar al Creațiunii. 
Eufratului au demonstrat, de altfel, că

’s-a numit zi de odihnă pentru că... a fost 
terii Fotbalului, acest Joc menit să se 
electrice și spleen-uiui secolului XX.

Din păcate, unii dintre prietenii mei, 
gheriți de faptul că se ocupă doar de un 
fețe mai grave decît reporterii de la Cape Kennedy. Și 
astfel, folbalul încetează să mai fie un joc, penlru că A 
trăiește insatisfacția de a nu fi izbutit să ajungă cronicar 
de teatru, pentru că B are crize 
nică la oro 2, pentru că C nu suportă succesul unui an- 
Irenor incapabil de bufonerii ori salamaleicum-uri, pentru 
că D a fost lovit în autoritatea sa de selecționer al echi
pelor perfecte și așa mai departe.

Penlru mine, a continuat signor Francesco, fotbalul va 
rămîne întotdeauna un joc. Iar cronica va fi, de fiecare 
dată, o prelungire 
însuși îmi spunea, 
de fotbal este un 
cum ar fi jucat el 
am pierdut ultima

„Și atunci, noi 
am întrebat eu îngrozit. Botrînul mi-a răspuns calm: „Noi 
trebuie să așternem pe hirtie peripețiile pe care fotbaliștii 
le scriu, cu mult mai mult talent, pe gazon"...

loan CI URII. A

vîrstâ al mesei da 
mai vesel. Nu l-am

cu o jumătate de 
aprindea havana,

scris de Janiaischi în prima 
repriză.

Dincolo de rezultat — dare 
în această etapă, a verifică
rilor și pregătirilor, contea
ză .mai puțin — meciul de 
ieri dimineață a dat posibi
litate ambilor antrenori să 
ruleze pe-toți candidații pen
tru formațiile returului. Și 
din acest punct de vedere 
se pare, că ■ „trialul" a fost 
mult 
rii A 
teren 
greu, 
faze de poartă decît adver
sarii lor. Sportul studențesc, 
deși a învins ia limită (iar 
la golul lui Janiaischi —> 
care a jucat foarte bine — 
portarul Niculescu a greșit 
copilărește, plecînd pe direc
ția contrară șutului expediat 
tde la 25 m), a mai avut cîte- 
va bune situații da gol la 
începutul reprizei secunde, 
nefructificate, însă, din cau
za opoziției portarului piteș- 
lean Ariciu (care l-a înlocuit 
pe Niculescu, accidentat ime
diat după gol). Au evoluat 
următoarele echipe :

SPORTUL STUDENȚESC: 
I. Vasile — Gal (Petrică, Jur-

Oriunde s-ar 
duce, luptătorii 
sînt precedați de 
reputația lor co
lectivă, de gloria 
sportivă persona
lă, afirmată sau în 
devenire. Chiar și 
la Poiana Brașov, 
în trecerea lor 
printr-un anotimp 
și un mediu de
părtat activității 
lor diurne. Este a- 
vantajul și in ace
lași timp inconve
nientul celebrită
ții. Cînd Gh. Ber- 
ceanu sau iV. Mar
tinescu ies pe 
schiuri, toată lu
mea îi privește. 
Cînd Simion Po
pescu sau Nicolae 
Neguț vin la pati
noar să încerce 
luciul gheții, se 
schimbă pe mar
ginea 
zeci de 
Atunci 
Stoiciu 
Vlad, Mihai Buși
tă sau Stelian Șer- 
ban urcă pe jos 
din Poiană piuă 
iu coasta Postăvarului in nu
mai 32 de minute, toată lumea 
vorbește de un nou record, 
menit să dureze (poate) numai 
piuă a doua zi. Este un merit 
pe care, și l-au ciștigat prin 
virtutea lor și a generațiilor 
dinainte; este o povară pe 
care o vor lăsa celor ce vor 
veni din urmă.

luptătorii iau totul în se
rios, călăuziți de înaltul pro
fesionalism al antrenorilor fe
derali I. Corneanu și 1. Cris- 
nic, ajutați de 1. Bătrinu, N. 
Pavel și D. Cuc. Scurta tabă-

Nimic nu i-a lipsit acestei 
reuniuni atletice din sala de 
la „2.3 August" (este vorba de 
campionatele naționale ale se
niorilor) pentru a o conside
ra ca o deplină reușită. Vom 
consemna, între altele: sala 
bine pusă la punct și atent 
amenajată; organizarea la 
înălțime ; atmosferă specifică 
marilor competiții ale acestui 
gen de miniatletism ; partici
pare valoroasă — dispute a- 
prige și de bun nivel tehnic ; 
sumedenie de recorduri și de 
alte performanțe care se im
pun de la sine avînd în vede
re faptul că ne aflăm abia în 
luna februarie și într-o anu
mită perioadă de pregătire cu 
sarcini absolut precise.

Cîștigarea titlurilor de cam
pioni naționali ca și obținerea 
normelor de participare la 
campionatele continentale, 
programate exact ceste o iu-

mantinelei 
comentarii. 
tind1 Gh. 

Mareei

Duminică, o dată cu dispu 
tarea etapei a Xll-a a campio 
natului diviziei A (etapa I a 
returului) s-a reluat activita
tea competițională oficială

nă, la Sofia. au constituit 
pentru cei mai mulți un pu
ternic imbold de a se impu
ne. Și în atletism cifrele, poa
te mai mult decît orice altce
va, sînt cele care atrag atenția 
și impun un atlet. Astfel, în 
lumina cifrelor stabilite de 
forul atletic european, pentru 
participarea la C.E. putem no
ta faptul că nu mai puțin de 
14 atleți și atlete și-au cucerit 
dreptul de concurs pe tarta
nul sălii din capitala Bulga
riei. Este vorba de Aura Mă- 
rășescu și Valeria Bujanu la. 
60 m, din nou Bufanu, dar ’cit 
Elena Mîrza și Valeria Bidtt- 
leac la garduri, tot Bufanu — 
pentru a treia oară I — la lun
gime, Ana Sălăgean la greuta
te, Nicolae Perța, Viorel Su-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a la 
rubrică).

la popice

REZULTATE SCONTATE

un amuzantSimion Popescu urmărește
duel pe zăpadă : Nicolae Martinescu vrea 

să-i facă un supleu „greului" 
Dolipschi.

de vacanță și de 
la munte nu este 
destindere, ci o

pregătire 
un prilej 
etapă de

ră 
de 
de 
fortificare, o perioadă de cu- 
mulare stratificată și diversifi
cată de calități fizice și mo
rale. Eforturile lor se concen
trează în 10—12 antrenamente 
săptărpinale, structurate in trei 
microcicluri. Mijloacele sînt 
multiple, generale și specifice: 
alergări contratimp, jocuri,

EEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — 

VOINȚA CONSTANȚA 2506— 
2169 p d. Constănțencele n-au 
justificat cu nimic în acest 
meci locul II, pe Care l-au 
ocupat în clasament după ter
minarea turului, fiind învinse, 
fără drept de apel, la o dife-

rență de 337 de popice. Slaba 
lor evoluție s-ar putea explica 
și prin aceea că s-au prezen
tat la acest joc fără trei titu
lare. Nu-i mai puțin adevărat 
că și bucureștencele au avut 
indisponibilități. Totuși, parti
da a fost la discreția gazde
lor, care după prima pereche

(Continuare (n pap. ala 
la rubrică)

(Continuare în pag. a 2-a)

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ DE HANDBAL

A CEHOSLOVACIEI EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI»

mai sever cu diviziona- 
care, în condițiile unui 
moale, s-au mișcat mai 
și-au creat mai puține

După cum s-a anunțat, între 
3 și 11 aprilie va avea loc in 
Cehoslovacia cea de a IV-a e- 
diție a Campionatului mondial

„CUPA 16 FEBRUARIE-

LA HALTERE

universitar de handbal mas
culin. La această întrecere va 
participa și o selecționată a 
țării noastre. în vederea ve
rificării stadiului de pregătire 
al handbaliștilor români a fost 
invitată să efectueze un tur
neu in România reprezenta
tiva studențească a Cehoslova
ciei. Oaspeții urmează să evo
lueze în zilele de 16 și 17 fe
bruarie în sala Floreasca, din 
Capitală.

M. BIRA

cîntă, in- 
fotbalul e 

Recentele săpături de pe malul 
a șapteaziua 

consacrată naș- 
opună ghitarei

cronicarii, stin- 
joc, își compun

zbuht sa ajunga cronicai 
periodice de ulcer, dumi-

a aceslui joc superb. Nu de mult, Pele 
tot la un pahar de bere: „Cronicarul 
om care încearcă să mă învețe să joc 
dacă cr fi avut talent!" în seara aceea 
rămășiță de vanitate"...
ce mai facem, signor Francesco?" —

Cea. de a Vl-a ediție a ^Cupei 
16 Februarie" la haltere, desfă
șurată în sala Rapid, s-a bucu
rat de o numeroasă participare. 
Iată cîștlgătorij In ordinea cate
goriilor : Costea (Rapid) 237.5 leg, 
Kăceanu (Rapid) 250 kg. Vlădescu 
(Progresul) 257,5 kg, Dia (Dina
mo) 285 kg, Fofircă (Rapid) 345 
kg, Mîrșu (Rapid) 340 kg. Dumi
tru (Rapid) 380 kg, Băncllă (Ra
pid) 365 kg, Gh. Mincu (Rapid) 
430 kg.

Pe echipe întrecerea a fost 
ciștigată de Rapid cu 12 p. Au 
urmat, în ordine, Progresul cu 
23 p și Olimpia cu 25 p.

Mihai CONSTANTINESCU

Aspect de la partida echipelor Voința din București șl Con
stanta, încheiată cu victoria bucur eștencelor

Foto :N. DRAGOȘ

,,Cupa de iarnă" și „Cupa Tinereții"

JOCURILE
(Continuare în pag. a 3-a) PROLOG AL

Ieri dimineață pe terenul 
Steaua, din Capitală, au avut 
loc, într-un decor primăvăra
tec, disputeie primei etape a 
„Cupei de iarnă" și „Cupei ti
nereții" la rugby, două com
petiții foarte utile, destinate 
divizionarelor A și B, aflate 
in plină perioadă de pregătire 
a returului campionatului.

In meci vedetă s-au intîlnit 
STEAUA și GRIVIȚA ROȘIE 
(ocupante, în ordine, a prime
lor două locuri in clasamentul 
turului). După modul cum au 
evoluat cei 30 de rufibyști se 
poate afirma că jocul lor a 
constituit o frumoasă demon
strație de rugby deschis, cu 
multe faze „lucrate" la mină, 
ceea ce a sporii spectaculozi
tatea partidei. De altfel, pre-

vederea regulamentară că pen
tru fiecare încercare înscrisă 
echipa respectivă beneficiază 
de un număr sporit de puncte 
a fost una din cauzele care 
au stat la baza jocului des
chis. La capătul celor 60 de 
minute (s-au jucat două re
prize a cite 30 minute) tabela 
de marcaj indica un scor e- 
gal 6—6 (3—3). Steaua a în
ceput furtunos, s-a năpustit 
pur și simplu peste grivițeni, 
reușind în scurt timp de ia 
începerea meciului să înscrie 
o încercare prin Braga. Din

Em. F.

(Continuare în pag. a 3-a la 
rubrică)

din grămadă, este transmis dePaionul, ieșit
Radu L'emian (Grivița) colegilor de echipă

Foto : B. VASILE
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REZULTATE TEHNICE

Cupa 16 Februarie

DORIN MUNTEANU ÎNVINGĂTOR ÎN CURSA
mal mult decît 

Carmen

M. HOHOIU 62,5-100 m SPATE, CEA MAI BUNA
PERFORMANTĂ ROMÂNEASCĂ

0. Wetterneck 5:05,3-400 m mixt și Rodica Petruică 2:55,1—200 m bras in concursul de la Reșița
Ultima verificare oficială a 

înotătorilor reșițeni înaintea 
Campionatelor internaționa’e 
ale României a adus o serie 
de noi performanțe, mai mult 
decît promițătoare pentru a- 
cest început de sezon. De data 
aceasta, figura centrală a con
cursului a fost tînărul Mircea 

\ Hohoiu (17 ani), care a înotat 
distanța de 100 m spate în 
62,5 — cea mai bună perfor- 

: mantă românească înregistra
tă pe această distanță. Fără să 
forțeze, coechipierul său Eu

gen Aimer a încheiat cursa 
de 400 m liber în 4:15,3.

O frumoasă surpriză ne-a o- 
ferit evoluția proaspătului ju
nior (15 ani) Dietmar Wetter
neck. La capătul dificilei pro
be de 400 m mixt, elevul 
prof. Ioan Schuster a fost cro
nometrat în 5:05,3, cel mai 
bun timp înregistrat în țara 
noastră în categoria juniorilor 
mici. Wetterneck și-a îmbună
tățit cu acest prilej cu peste 
14 secunde propriul său re
cord, anunțîndu-se ca un can
didat serios pentru lotul ce ne

va reprezenta în vară la „eu
ropene", De subliniat și recor
dul personal al Rodicăi Petrui- 
că — 2:55,1 pe distanța de 2J0 
m bras — cifră cu numai o 
zecime inferioară recordului 
țării (Gica Manafu 2:55.0 în 
1968) în bazin scurt.

Alte rezultate i Daniela Co- 
roiu 5:05,3 la 400 
Anca Andrei 1:14,2,
Donia 
spate; 
ceanu 
100 m

m liber; 
Lavinia 

1:16,3 (r.p.) la 100 m 
; A. Gherban 59,0, Poto- 

59,6. Horvath 59,6 
i liber.
A. RUDEANU-coresp.

DE SLALOM URIAȘ

FEMININ: Rapid —C.P.B. 3—0 (4, 12, 4), Ceahlăul P. 
Neamț — Dinamo I—3 (—4, —15, 14, —8), Medicina — 
Universitatea Timișoara 0—3 (—13, —12, —8), I.E.F.S. — 
Universitatea Craiova 3—0 (9, 13 5).

MASCULIN : Dinamo — Rapid 3—2 (—9, 8, —12. 10, 
11), Tractorul Brașov — I.E.F.S. 3—0 (5, 8, 4), Petrolul 
Ploiești — Steaua 0—3 (—7, —10, —1), Unirea Tricolor 
Brăila — Politehnica Timișoara 3—1 (10, —13, 8, 5), 
„U“ Cluj — Viitorul Bacău 2—3 (10, —13. —12, 9, —10). 
Ex-plorări B. Mare — Politehnica Galați 1—3 (11, —10, 

, -3).

greșeli elementare. Valoarea 
superioară și experiența stu
dentelor bucureștence le-a per
mis, însă, o victorie la zero. 
Au arbitrat foarte bine C. 
Nistor și Em, Costoiu. (EM. F.)

Slalomul uriaș disputat în ziua 
a Il-a a „Cupei 16 Februarie" s-ar 
putea intitula „cursa Infernului". 
Alternanța dintre plăcile de ghea
ță șl peticele de zăpadă a accen
tuat și mai mult dificultatea tta- 

.■ seulul creată prin înclinația Văii 
Carp șl aranjamentul porților. Cei 
5 oaspeți italieni din proba seni
orilor (descalificați sau abando
nați Ieri „In corpore") s-au pre
zentat la start cu dinții strînși 

. șl cu o lucire de revanșă in pri- 
■ viri. Dar, cu toată ofensiva lor, 

ei n-au putut trece de Dorin 
Munteanu șl Constantin Văidea- 
nu (A.S.A. Brașov), aflațl dumi
nică într-o excepțională dispozi
ție de luptă. Și dacă sosirea n-ar 
fi fost precedată de un plat lung.

.unde ceruitul schiurilor însemna 
totul, am fi consemnat, poate, șt 
victoria lui Ion Bobiț (Dinamo) 
sau Marin Focșeneanu (C. S. Si
naia) asupra primilor schiori Ita
lieni. Victoria ne bucură nu atît 
prin 
curs internațional, cit mal 
Prin ' ” *
fost obținută 
de dificultate 
aprecia că a 
competiție a . ....
alpini s-au comportat la înălti- 

. me.
La juniori, oaspeții italieni au 

realizat a doua victorie prin A- 
lessandro Perrom, unul dintre cel 
mai buni juniori străini pe care 
l-am văzut evoiuind pe pîrtllle 
noastre Excelentă comportarea 
juniorului român Alexandru Bog
dan, care obținînd locul 2. la 
mică distanță, se Înscrie printre 
schiorii juniori capabili de rezul- 

. tate competitive Internationale. O 
'■ pleiadă de junicri îl urmează 

îndeaproape. dîndu-ne speranțe 
pentru viitor.

La fete. Ghizela Mores (Poli. 
Brașov) a învins prin decizie și 
regularitate pe Ioana Belu și Da
niela Munteanu (A.S A. Brașov), 
amtndouă combative, dar insufi
cient de bune tacticiene. Oricum, 
comportarea fetelor pe o pîrtie

succesul în sine la un con-
. ’ ’ ales

decisă în care a 
în pofida gradului 
al cursei. Sc poate 
fost cea mal grea 
anului și schiorii

maniera

atît de grea este 
meritorie. La junioare, 
Enache (Carai -nanul Bușteni) este 
singura cîștigătoare recid’vistă a 
„Cupei 16 Februarie", anunțîndu-se 
ca un viguros talent al schiului 
feminin.

Rezultate 
Dorin 
1:39,4. 
(A.S.A. Bv.) 1:40.4, J 
Casse (Italia) 1:41,1, 
Mussone (I) 1:42,2, 5. 
(Dinamo) 1:42.5, 6.
șeneanu (C.S.S.) 
T. Alessandro Perrom 
2. Alexandru 
1:27,9, 3. Marian 
Sinaia) 1:33.9, 4. 
teis (I) 1:38.6. 5. 
namo) 1:39,9, 6. 
1:47,6.

Senioare : 1.
(Poli. Bv.) 1:41,3, 
(A.S.A) 1:43.3, 3.
teanu (A.S.A.) 1:46,5.

Junioare : 1. Carmen Enache
(Caraimanul Bușteni) 69.3, 2. Ma
ria Soare (C.S.S.) 69.5. 3. Cristina 
Ene (D) 70.9.

La Poiana Stînli. în aceeași or
ganizare a secției de turism și 
sport U.G.S.R., s-au desfășurat 
probele de fond, concurs impor
tant pentru etapa de pregătire 
prebalcanică în care n- aflăm șl 
principal criteriu de selecție pen
tru definitivarea echipei. Dacă 
traseul și organizarea au fost la 
Înălțime, trebuie să semnalăm, 
din păcate, un fapt puțin obiș
nuit. Echipa I.E.F.S. București, 
care are în componența sa șl doi 
schiori ai lotului balcanic (Chl- 
riluș și Dudu), deși s-a prezentat 
la Poiana Slînii, nemulțumită de 
condițiile administrative, s-a re
tras din competiție. Rezultate 
tehnice : 10 KM SENIORI : 1. 
tre Dinu (Dinamo) 33.41. 2. 
Drăguș (A.S.A.) 34.19.
Stolan (A.S.A.) 34.27. 4. 
cu (A.S.A.> 34.28, 5.
(A.S.A.) 34.30. 6. N.
(Dinamo) 34,44 : 5 KM

Tudor (A.S.A.) 17,10,

tehnice : seniori : 1.
Munteanu (A.S.A. Bv.) 
2. Constantin Văideanu

3. Alessandro 
4. Giovane 
Ioan Bobiț

Marin Foc- 
1:43,4. Juniori : 

(I) 1:26.2.
Bogdan tc.s.s) 

Burghl (Șc. sp. 
Flavio De Mat- 
Solu Petre (Di- 
Paul Curău (D)

Ghizela Mores 
2. Ioana Belu 
Daniela Mun-

Pe-

3. Moi se
Gh. Cin- 

I. Cei cel
Cojocaru 

JUNIORI:

LA TIMIȘOARAILIJIN CONDUCE
♦

-. Tn sala clubului studențesc 
- Med.icina din Timișoara se 
.. desfășoară un interesant tur- 
/ neti .de șah închinat Șg.mi- 
• 'centenarului Partidului Co
mmunist Român. Iau parte 11 
.jucători, maeștri, candidați 
de maeștri și șahiști de cate
goria I din București

; mișoara.
După cinci runde. în 

—clasamentului se află
reanul NEBOISA ILIJIN. re
velația ultimei finale a estn- 

„pionatului național <3e șah.

și Ti-

Iruntea 
timișo-

cgre a. acumulat 4 p. El reste 
urmat de maeștrii Șerban 
Neamțu si Mihai Ghinda cu 
3 p. dr. Romulus, Alexnr^dres- 
cu (care reintră îh activitatea 
competițională după o înde
lungată absentă). Edgard 
Nacht și Traian Stanriu cu 
2 p, Ion Birăiescu, Mircea 
Rosvan și Ion Zargula l'/i p, 
Benone Petrică și Valeriu A- 
dam 0 p.

Turneul se încheie lă 19 fe
bruarie.

P. ARCAN-coresp. principal

ÎCHIPA ELISABETH P011IIII0N1ADE A HAT CONDUCEREA
î

în concursul feminin de la 
; București s-a jucat cel de-a!
3-lea tur. Echipa A, avînd de 
data aceasta albele la toate 
mesele, și-a valorificat avanta- 
fjul primei mutări, obținînd 
decizia în trei partide. Elisa- 
beta Polihroniade a cîștigat 
printr-un atac energic la Ve- 
turia Simu, Emilia Chiș a în
trecut-o pe Vera Zsigmond, 
iar Maria Pogorevici pe Aure
lia Solomonovici. Singura vic
torie a formației B a fost re-

purtată de Alexandra Nicolau, 
care a surprins-o pe tînăra 
Lia Bogdan cu un „Gambit 
Budapesta", obținînd o victo
rie rapidă și spectaculoasă. 
Partida dintre Margareta Teo- 
dorescu și Elena Răducanu a 
fost remiză. Eleonora Gogâlea 
(echipa B) a întrerupt cu Hil- 
de Petri într-un final de ne
buni, cu un pion în plus, pro
babil remiză.

Astfel, după trei tururi, e- 
chipa A conduce cu 9‘/z—7%, 
o partidă fiind neterminată

Crlstoloveanu (A.S.A.) 17,16, 
Mîndruș (C. S. Sinaia) 
3 KM JUNIOARE : 1. E.
(Dinamo) 9.52, 2. M. Tocitu 
Sinaia) 10.37, 3 M. Bădescu (Trac
torul) 11,8 ; 5 KM SENIOARE î
1. M. Leampă (Dinamo) 19,17, 2 
R. Clinei (Tractorul) 19.44, 3. I„ 
Barabaș (Tractorul) 19.54 ; 4 X 10 
KM seniori : 1. A.S.A. (Stoian, 
Cincu. Cercel, Drăguș) 2 h 24,36.
2. Dinamo (Cojocaru, 
Bădescu, Dinu) 2 h
U.G.S.R. I (Catrici, Teposu, Ma* 
covel, Alexandrescu) 2 h 38,28 ; 
4X5 KM JUNIORI : 1. U.G.S.R. 
I (Voina, Cioacă, Catargi, Urs), 
1 h 15.40 ; 2. A.S.A. (Beteanu, Ba
laș, Crlstoloveanu, Tudor), 1 h 
16,55 : 3. C. S. Sinaia (Clinei, 
Ivănescu. Cernescu, Mîndrus) 
1 h 17.58 : 3 x 5 KM SENIOARE 5 
1. U.G.S.R. I (Clinei, L. și A. 
Barabaș) 1 h 01,48, 2. Dinamo 
(Bădescu, Bășa, Leampă) 1 h 
02.27, 3. U.G.S.R. II (Lehaci, Pe- 
teu, Părăscu) 1 b 11,02: 3 X 3 KM 
JUNIOARE : 1. U.G.S.R. I (Pa
puc, Cristescu, Bădescu), 35,57.

Șovăială, 
29,05. 3.

Carmen Marinescu (I.E.F.S.) depășește, încă o dată, 
printr-un puternic atac, blocajul Universității Craiova

Foto : B. GABRIEL

O ETAPA

CEAHLĂUL — DINAMO 
(1—3). Jocul nu s-a ridicat 
la o valoare tehnică deosebită, 
datorită, în special, multiplelor 
erori comise de gazde. Inhi
bate de prestigiul dinamovis- 
telor, pietrencele n-au reușit 
să dea o replică deosebită de
cît în seturile doi și trei. Au 
arbitrat S. Dumitrescu și N. 
Georgescu din Ploiești. (C. 
Nemteanu-coresp.),«.

MEDICINA — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA (0—3). 
Partida, încheiată sîmbătă sea
ra la o oră tîrzie, a con
semnat victoria oaspetelor, 

care s-au dovedit bine pre
gătite pentru

FARA SEISME
partidele etapei a 
în majoritatea lor,

acest retur.

UNIREA TRICOLOR — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
I
(3—1). După o înfrîngere pe 
teren propriu în fața Stelei, 
brăilenii s-au reabilitat, ob
ținînd o victorie în fața stu
denților timișoreni, fără însă 
a întîmpina o rezistență deo
sebită. Au arbitrat foarte 
bine A. Dinicu și N. Beciu, 
din București. (Tr. Enache- 
jcoresp.).

I PETROLUL — STEAUA 
(0—3). Bucureștenii au con
tinuat seria 
punînd în 
iești, de 
Steaua a 
bun și a 
de apel, 
dicat ia 
doar în
Taus și . _ ___
Brașov au condus bine. (F. 
Albu-coresp.).

victoriilor, dis- 
trei seturi, la Plo- 
formația locală, 

practicat un joc 
cîștigat fără drept 
Localnicii s-au ri- 

nivelul adversarilor 
setul al doilea.

L. Păltinișan
A. 

din

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
XlII-a. Jocurile s-au încheiat cu rezultate, 
Scontate. La feminin, remarcăm victoria în deplasare a echi
pei Universitatea Timișoara în fața Medicinei. iar la mascu
lin faptul că prin succesul dinamoviștilor în dauna Rapidului 
Steaua și-a mărit avansul față <le următoarele clasate.M. B.

(Urmare din pag. 1)

FEMININ

(Constanța Marincea — Isofia 
Burlacu 478—371 p d) condu
ceau deja confortabil. De la 
învingătoare am remarcat, în 
primul rînd, pe Constanța 
Marincea, performera reuni
unii, care a totalizat la 50 
lovituri în plin un valoros 
300 p d, iar la 50 de bile 
„Izolate* 178 p d. încă două 
jucătoare de la bucureștence 
au trecut 
Armeanu 
mitrescu (444). De la echipa 
oaspete, nici cu cea mai mare 
indulgență nu putem eviden
ția pe cineva. Cel mai mare 
punctaj a fost realizat de Iso
fia Burlacu, 371 p d. In schimb, 
am văzut lovituri în „mandă" 
(Rodica Dumitru — 351 p) și 
o imprecizie supărătoare 
chiar și pentru un neinițiât în 
acest joc. De altfel, constăn- 
țencele au Irosit nu mai puțin 
de 45 de bile.

T. RABȘAN
DERMAGANT TG. MU

REȘ — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2240—2043 p. d 
Gazdele au cîștigat cu ușurin
ță în fața unei formații care 
nu s-a putut acomoda cu pis
tele arenei din Tg. Mureș. 
Cele mai precise: Elisabeta 
Balazs (413) de la cîștigătoare, 
respectiv. Viorica Orghidan 
(373). I. PAUȘ-eoresp.

CETATEA GIURGIU—VO
INȚA TG. MUREȘ 2494— 
2443 p d. Voința, fruntașa 
campionatului, a cedat echi
pei giurgiuvene, clasată pe 
ultimul locl Partida s-a dis
putat pe arena Cetatea, care 
în tur a fost suspendată. S-au 
evidențiat: Steluța Boba (444), 
Elena Rada (432) de la gazde, 
respectiv Margareta Szemanyi 
(441) și Minodora Chețan (437). 
P. BURClN-coresp

VOINȚA CLUJ — LARO
MET BUCUREȘTI 2î 16—2313 
p d. Clujencele, avînd patru 
jucătoare cu rezultate de pes-

de 400 p d: Maria 
(420) și Valeria Du

le 400 p d, au cîștigat cu ușu
rință. Cele mai multe popice 
le-au doborît Ileana Nag.y 
(419). Elisabeta Racz (413), E- 
ditha Nagy (411) de la Voin
ța, Stela Andrei (417) și Elena 
Trandafir (416) de la Laromet. 
A. PALADE-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 2613—2370 p <1.

VOINȚA PLOIEȘTI — U.T. 
ARAD 2227—2260 p. <1.

MASCULIN
GLORIA BUCUREȘTI — 

VOINȚA TG. MUREȘ 4752— 
4792 p d. Fruntașa clasamen
tului a condus de la primul 
și pînă la ultimul schimb, 
dar la diferențe mici. Foarte 
bine s-au comportat jucătorii 
I. Fodor (863 p d), L. Martina 
(828 p d) de la .Voința, res
pectiv V. Toma (822 p d) și • 
Gh. Dumitrescu (810 p ' d). . 
O. GUȚU-coresp.

C.M.S. REȘIȚA — PETRO
LISTUL CTMPINA 5258— 
4988 p d. Cu o formație omo
genă, reșițenii au cîștigat le
jer. Cei mai buni: Preda 938, 
Tismănaru 928 de la gazde, 
respectiv Sucatu 882 p d. 
I. PLĂVIȚU-coresp.
VOINȚA BUCUREȘTI — RA- 

FINARIA TELEAJEN ■ PLO
IEȘTI 5287—5133 p <1. Cel 
mai bun rezultat al reuniunii 
aparține bucureșteanului Pă- 
gideanu — 911 p. d. D. DA- 
NIEL-coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 5052—4898 
p d.

FLACARA CÎMPINA — 
RAPID BUCUREȘTI 5092— 
5085 p. d. Derbyul campiona
tului masculin a revenit, la 
limită, cîmpinenilor care au 
avut în maestrul emerit al 
sportului P. Purje omul nr. 1: 
924 p d cu nici o bilă în gol. 
De ia Rapid s-a remarcat 
V. Măntoiu — 392 p d. E. 
STROE-coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
OLIMPIA REȘIȚA 5205— 
5080 p. d.

RAPID — C.P.B. (3—0). 
Cu un atac mai bun și co- 
mițînd mai puține greșeli pe 
parcursul celor 60 de minute 
de joc, rapidistele au cîști- 
gat întîlnirea în trei seturi. 
Cu excepția setului 
care au dat o replică 
guroasă si au jucat 
proape de valoarea 
pografele s-au comportat mai 
slab decît în celelalte întîl- 
niri. Aceasta a ușurat victo
ria Rapidului care, deși lipsit 
de aportul Constanței Bălă- 
șoiu, s-a impus și în linia de 
fund. învingătoarele au avut 
în Marta Szekely și Eugenia 
Rebac jucătoarele cele mai bu
ne (N. M.).

Medicina, încă 
punct și lipsită 
jucătoarelor V. : 
E. “ ‘
pătul unui 

S-au remarcat: 
lici, D. Ivănescu (M) și ^M. 
Dobrogeanu, D. Coste (U). 
la o valoare tehnică deosebi- 
Foarte bun arbitrajul cuplu
lui “ “
cu.

nepusă la 
de aportul 

Zahareseu și 
Pandrea, a cedat la ca- 

meci disputat.
R. Drăgo-

R. Farmuș — N. lones-
(Itilian Costiniu-coresp.).

Obiectiv principal pentru J. 0. de la Miinchen

Exceptlnd pe cel doi adevărați 
,-.giganțt“ al sportului românesc — 
Dinamo sau Steaua — se poate 
spune cu deplin temei că Ra
pidul conduce plutonul celorlalte 
mari cluburi din țară. îndreptă
țesc această afirmație, onorantă 
pentru clubul gluleștean, atît 
structura Iul de organizare, cit 
și volumul și rezultatele activi
tății sale. De altfel, ca o recu-

a aportului incontestabil 
Rapidul ii aduce la pro- 
afirmarea internațională

noaștere 
pe care 
greșul și 
a sportului din țara noastră, pe 
baza realizărilor concrete obținu
te, A FOST DECLARAT CIȘTI- 
GATOR AL ÎNTRECERII INIȚIA
TE INTRE CLUBURILE DE CA
TEGORIA 1, PRIMIND STEAGUL 
DE FRUNTAȘ ȘI DIPLOMA 
ONOARE A C.N.E.F.S.

DE

300 SPORTIVI ÎN LOTURILE NAȚIONALE

la Jocuri șl 9 Ia fotbal), dintre 
care In anul trecut, 30 au con
firmat prin rezultatele obținute. 
Bineînțeles, lista nominalizaților 
râmîne deschisă, dar este limpe
de câ speranțele cele mai mari 
de reprezentare la viitoarea O- 
limpiadă continuă a fi legate în
deosebi de numele fruntașilor sec
ției de atletism. Ceea ce și ex
plică — oferindu-i totodată greu
tate — ANGAJAMENTUL CLUBU
LUI, enunțat In timpul conferin
ței. DE A ADUCE DE LA MUN- 
CHEN, PRIN SPORTIVII SĂI, 
TREI MEDALII OLIMPICE.

doi, 
mai 
mai 
lor,

în 
vi-
a- 
ti-

1.
2.
3.
4. 

s.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

CLASAMENT
Penicilina 12 12 0 36: 2 24
Dinamo 13 11 2 34:11 21
Rapid 13 11 2 35:15 24
I.E.F.S. 13 10 3 30:19 23
Medicina 13 7 6 25:27 20
Univ. Tm. 13 5 8 20:26 18
C.P.B. 13 5 8 19:30 18
Farul 12 5 7 24:26 17
C.S.M. Sibiu 12 4 8 21:26 16
Ceahlăul p.N. 13 3 10 18:31 16
Univ. Cv. 13 2 11 15:37 15
„U“ Cluj 12 1 11 7:34 13

I
MASCULIN

TRACTORUL — I.E.F.S. 
<3—0). Joc disputat, cu faze 
•dinamice, brașovenii reușind 
să cucerească o victorie me
ritată și importantă, totodată, 
pentru poziția lor în cla
sament. (E. Bogdan-coresp.).

CLASAMENT
1. Steaua 14 14 0 42: 5 28
2. Rapid 13 10 3 34:16 23
3. Dinamo 13 9 4 33:17 22
4. Politehnica GI. 13 9 4 32:19 22
5. Unirea

Tricolor 14 6 8 24:32 20
6. Politehnica Tm. 13 6 7 23:27 19
7. Viitorul 13 6 7 19:32 19
8. I.E.F.S. 13 5 8 25:26 18
9. Tractorul 13 5 8 20:27 18

10. „U" Cluj 13 4 9 22:32 17
11. Petrolul 13 4 9 15:29 17
12. Explorări 13 112 10:37 14

INTILNIRE CU MAEȘTRII EMERITI

I.E.F.S. — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA (3—0). Bucti- 
reștcncele s-au impus ușor în 
fața oaspetejor, care nu au O- 
p.us rezistență decît. în setul 
al doilea. Echipa I.E.F.S. a 
avut, totuși, o evoluție me
diocră — poate și din cauza 
replicii șterse a adversarelor 
— presărată cu numeroase

,.U“
(2—3).
după ____
de aproape două ore și ju
mătate. Studenții, deficitari 
mai ales în acoperirea zo
nelor din linia a doua, au 
foste? depășiri de o ' formație 
care și-a dirijat mai 
acțiunile ofensive. Au 
dus bine V. Dumitru 
Zoe din București. (P. 
vany-coresp.).

CLUJ — VIITORUL 
Succes al oaspeților 

o partidă pasionantă

Al SPORTULUI ILEANA DRlMBÂ

Șl AUREL URAGAN

LCPTI

bine 
cdn- 

și P.
Rad

Luni 15 februarie, la orele 
18,30. în sala Dalles, Univer
sitatea populară București și 
Centrul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. organizează o 
întîlnire cu maeștrii emeriți 
ai sportului Ileana Drîmbă și 
Aurel Drăgan. Cei doi curjos- 
cuți performeri vor fi prezen
tați de conf. univ. dr. Nicu 
Alexe.

MULTE MECIURI SPECTACULOASE ÎN CONCURSUL DE SELECȚIE
POIANA B'RAȘOV, 14 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
— îmbrăcată în mantia de 
nea, cunoscuta stațiune a 
sporturilor de iarnă a găzduit 
sîmbătă și duminică, în mo
derna sală din preajma vilei 
Ruia, concursul de selecție a 
loturilor republicane (greco- 
romane și libere) dotat 
„Cupa Semicentenarului".
proape 100 de luptători, cei 
mai buni din țară, s-au între
cut aici, unii pentru a-și con
solida poziția cucerită în lot, 
iar alții pentru a porni po 
drumul consacrării. De aceea 
multe meciuri au fost speeta-

cu 
A-

Conferința activului de bază al 
clubului, care a avut loc cu pu
țin timp în urmă, a prilejuit un 
edificator bilanț al activității des
fășurate în perioada 1968—1970. 

‘ Cum este lesne de înțeles nu 
putem reproduce în aceste rîn- 
durl tot ceea ce darea de sea
mă, prezentată de președintele 

- clubului. Petre Capră, și discuți
ile care au urmat au relevat Jn 
materie de realizări obținute 
spațiul de timp amintit, 
ținut doar cîteva cifre 
care ni s-au părut mal 
native pentru ilustrarea 
fruntașe a clubului în 
noastră sportivă.

Ce poate fi, de pildă, mal con
vingător din acest punct de ve- 

: dere decît de a apela la numele 
atletelor Valeria Bufanu, Corne
lia Popescu, Doina Bădescu, Vir
ginia Bonei și atlețllor Puiu Tu
dor șl Ion Rățoi, ale boxerilor 
Gabriel Pometcu și Ion Mageri,

in 
Am re- 

și fapte 
semnifi- 
pozlțlel 

mișcarea

Victor Dolipsch. 
Vasile Bădescu, 

Cornel Rusu și 
ale voleibaliștilor 
Ion Cristian, ale

ale luptătorului 
și halterofilului 
ale poioiștilor 
Florian Sift vel, 
Aurel Drăgan și 
voleibalistelor Eugenia Rebac ș. 
Mariana Baga, ale baschetbaliste
lor Anca Racoviță și Eva Ferencz, 
ale jucătoarelor de popice Elena 
Cernat șl Vasilica Pintea, precum 
și ale fotbaliștilor Răducanu, Lu- 
pescu, Dumitru șl Neagu, care 
reprezintă doar o mică parte a 
celor 300 de sportivi ranidiști se
lecționați în diferitele loturi na
ționale șl a căror participare în 
confruntările Internaționale s-a 
soldat adesea cu rezultate presti
gioase. Dar poate la fel de con
cludentă este șl realitatea că a- 
proape toate secțiile clubului giu- 
leștean (care sînt 14 la număr) 
au echipe sau sportivi clasați in 
primele trei locuri ale divlzi lor 
și campionatelor naționale în care 
sînt reprezentate.

ÎNTINERIREA UN

PROCES INEVITABIL

După cum se apreciază, insă, 
contribuția Rapidului la alcătui
rea delegației României pentru 
Jocurile Olimpice din 1976 va fi

și mai substanțială decît aceea 
care se conturează în vederea O- 
Umpladel din anul viitor. Ca ar
gumente se invocă munca de mai 
mare perspectivă dusă în ultima 
vreme la acest club, procesul ma
siv de întinerire care a cuprins 
toate secțiile sale. Experiența u- 
neori amară din anii trecuți a 
fost șl în acest caz determinantă, 
exemplul cel mai concludent o- 
ferindu-1 secția de handbal. Ple
carea la I.E.F.S. a unor jucătoa
re de bază, ca și retragerea din 
activitate a altora, au slăbit — 
dintr-o dată — considerabil echi
pa feminină, care nu s-a mai 
putut redresa — lipsindu-1 re
zerva de cadre valoroase — pen
tru a evita retrogradarea în di
vizia secundă. In această împre
jurare, promovarea elementelor 
tinere a devenit Inevitabilă, iar 
junioarele crescute de profesorul 
Marcel Crețu au confirmat încre
derea acordată, echipa fiind la 
ora actuală în situația de a re
veni în prima divizie, cu rezerve 
suficiente pentru o perioadă de 
cel puțin 8—10 ani.

O întinerire pronunțată, dar e- 
fectuată cu discernământul nece
sar, se constată și în cazul echi
pelor de volei, baschet și rugby. 
Iar eficiența el o poate exprima 
— de pildă— cel mal bine faptul 
că Iotul național de juniori 
rugby a cuprins anul trecut 
mai puțin de 11 jucători de 
Rapid.

REZULTATELE AR PUTEA

FI CU 25 LA SUTĂ

MAI BUNE

încă

ATLETISMUL OFERĂ CELE MAI ÎNDREPTĂȚITE

SPERANȚE

Este, desigur, știut că la Jocu
rile Olimpice din Mexic, din 1968, 
clubul Rapid nu a fost reprezen
tat in delegația tării noastre, de- 
cit de un singur sportiv. Trăgind 
învățămintele necesare d’n aceas
tă situație, considerată pe bună 
dreptate ca necorespunzătoare în 
raport cu condițiile și poslbilită-

țlle existente, consiliul clubului, 
în conformitate cu indicațiile ple
nare! CN.E.FS. din 1069. a luat 
măsuri de Îndreptare, care au în
ceput a-și arăta roadele. Pentru 
următoarea Olimpiadă, din 1972, 
au fost nominalizați 37 de’ spor
tivi (18 la sporturi Individuale,. 8

SPRIJINUL PREȚIOS AL ACTIVULUI OBȘTESC

s-a spus șl se spune — cu de
plin temei — despre Rapid că 
este unul dintre cele mal Indră- 
flte cluburi sportive da la noi. 

n sprijinul acestei afirmații — 
asupra căreia tovarășul Alexan
dru Flliorcanu, adjunct al șefu
lui Departamentului căilor ferate 
din Ministerul Transporturilor, s-a 
referit pe larg la conferința clu
bului, in cuvinte deosebit de cal
de și de emoționante — pnt fi a- 
duse numeroase argumente.

Printre ele și aceia că mulțl 
oameni, cu funcții de răspundere 
în diferite sectoare de activitate 
își rup o bună parte din timpul 
lor liber centru a desfășura o 
activitate r>u întotdeauna produ
cătoare de satisfacții in cadrul 
birourilor de secții pe ramuri de 
sport ale ciobului. Prin modul 
pasionat șl competent lu care

la 
nu
la

detși duc munca aceste birouri 
secții, întregul activ obștesc, Ra
pidul oferă lin viu exemplu tu
turor celorlalte cluburi din țară.

Pe de altă parte este de men
ționat sprijinul pe care îl dau 
clubului gluleștean nu numai o 
serie de cluburi și asociații (Con
structorul, Olimpia, Flacăra ro
șie), școli sportive (l, 2. 3 șl E- 
nergla). licee " ' ‘
6 șl 25) și 
București pe 
tinere talente, 
ti v pe care
pentru Educație Fizică șl Sport, 
Ministerul Transporturilor, unită
țile sale In subordine, precum șl 
multe alte instituții șl întreprin
deri din Capitală îl acordă în re
zolvarea numeroaselor probleme 
ridicate de activitatea acestui 
mare club.

țAurel Vlaicu, nr. 
școli generale din 
linia selecției de 

Ci șl ajutorul efec- 
Consiliul Național

Bineînțeles, nu totul este 
la înălțime în activitatea clubului 
Rapid. In timpul lucrărilor con
ferinței au fost scoase la iveală, 
analizate, o serie de dificultăți și 
deficiențe, s-au făcut propuneri 
si sugestii prețioase pentru îm
bunătățirea muncii în unele sec
ții.

Președintele secției de natație. 
ine. Petre Măinescu, arăta, de 
pildă, că la înot n-a existat o 
bază științifică de selecție, iar 
antrenorii s-au schimbat prea 
des. Antrenorul rugbvstilor juni
ori. CONSTANTIN VASILE, sub
linia tristul fapt că echipa sa nu 
a nutut susține nici un ioc ofi
cial pe terenul Giulești și tot el 
a făcut sugestia ca clubul Rapid 
să patroneze campionatul de 
rugbv al școlilor profesionale fe
roviare. Realizarea unei instala
ții de nocturnă pentru terenurile 
din curtea clubului și a unui 
serviciu de fizioterapie au for
mat obiectul altor propuneri — 
în același timp cerințe îndreptă
țite — exprimate de antrenorul 
de baschet Grigore Avachian șl. 
respectiv, de dr Oancea.

Apreciind realizările mai irmnr- 
tșnte ale clubului Ranid. tovară
șii Marin Rîrjeera, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S . șl Tudor Vasile. 
președinte al Consiliului munici
pal pentru educație fizică șl 
Bnort. nu făcut — în cuvîntul lor 
la conferință — prețioase obser
vații si recomandări pentru acti
vitatea noului consiliu al clubu
lui si birourilor de secții? S-a 
subliniat îndeosebi necesitatea de 
a se lua ca termen de compara
ție performantele cele 
pe olan 
soriiinite 
muri de 
continuu __ _______________
baza materială, de a se colabora 
mai strîns cu federațiile și cu 
comisiile municipale.

Luînd act cu satisfacție de pro
misiunea că Ministerul Transpor
turilor va acorda clubului R,anid 
un sprijin si mai mare în viitor, 
participant’! la conferință s-au 
declarat de acord cu concluzia 
exprimată în finalul lucrărilor, 
potrivit căreia printr-o 
mai susținută din nartea 
«■^nrtivilnr, antrenorilor si 
tilor clubului, rezultatele 
tea fi cu cel puțin 25 la sută mai 
bune.

Consiantin F1RANESCU

cuioase, unele dintre ele în- 
cheindu-se cu rezultate sur
prinzătoare.

Ne vom referi mai mult la 
partidele de greco-romane un
de au fost organizate întîlniri 
la șase categorii. La 52 kg Gh; 
Stoiciu (Steaua) a luptat des
chis, a fost sigur pe procedee
le folosite, dominîndu-și cu 
ușurință adversarii. Surprin
zător de bine a evoluat la a- 
ceastă categorie și dinamovis- 
tul D. Calotă, deși în final 
el a ocupat doar locul 4. Fos
tul campion mondial, I. Baciu 
(Steaua) a realizat cîteva pai- 
tide în stilul său caracteristic, 
cu salturi acrobatice, tururi de 
braț sau de cap fulgerătoare 
ocupînd primul loc la cat. 57 
kg. E] a avut un singur meci 
mai dificil, cel în compania 
băcăuanului D. Marin. Cu toa
te că nu face parte din lotul 
național C. Ionescu (Dinamo 
Buc.) a realizat la cat. 62 kg 
un rezultat foarte bun. C. Io
nescu s-a impus, întrecînd in 
clasamentul categoriei pe cam
pionul balcanic C. Vîrtosu. 
Nici cunoscutul luptător S. 
Popescu (Steaua), care a ocu
pat locul 1 al categoriei sale 
(68 kg) nu a fost scutit de e- 
moții. La categ. 90 kg tot o 
surpriză: N. Neguț, prezent 
la ultimele ediții ale C.M, și 
C.E., s-a clasat doar pe locul 
3, cedînd. în ordine, lui V. 
Fodorpataki (Dinamo Buc.) și 
Șt. Olteanu (Progresul Buc.).

Menționăm că printre spec
tatori se aflau și luptători din

veniți în țara noastră 
un schimb de expe-

Maroc, 
pentru 
riență.'

PRIMII CLASAȚI — greco- 
romane : cat. 52 kg: 1. Gh. 
Stoiciu (Steaua), 2. C. Ci :bo- 
taru (Rapid Buc.), 3. N. Bîdă- 
lan (U.M. Cîmpulung Muscel); 
57 kg : 1. I. Batiu (Steaua), 2.
M. Dumitru (A.S.A. Bacău), 3.
N. Iliuță (Dunărea Galați); 62
kg: 1. C. Ionescu 
Buc.), 2. C. Vîrtosu 
Buc.), 3. M. Ciutan 
Buc.); 68 kg: 1. S. 
(Steaua), 2. A; Toth 
roșu Bv.), 3. E. Hupcă (Meta
lul Buc.), 90 kg 1 1. V. Fodor
pataki (Dinamo Buc.), 2. Șt. 
Olteanu (Progresul Buc.). 3. N. 
Neguț (Steaua); 100 kg: 1. N. 
Martinescu (Dinamo Buc.), 2. 
N. Mandea (Dinamo Buc.), 3. 
A. Bucov (C.S. Pitești). Libe
re : 48 kg : 1. I. Vangheliei
(Tomistex Constanța), 2. I. Ia
tagan (Metalul Tîrgoviște), 3. 
V. Tomescu (Rapid Buc.); 57 
kg : 1. FI. Moț (Steaua), 2. C. 
Moldovan (Steagul roșu Bv.), 
3. D. Bătrîn (Steagul roșu Bv); 
90 kg: 1. I. Marton (C.SM. 
Cluj), 2. V. Iorga (Progresul 
Brăila), 3. Șt. Enache (Nicoli- 
na Iași); 100 kg : 1. A. Balogh 
(Olimpia Satu Mare), 2. L. Si
mon (Mureșul Tg. Mureș). 3. 
T. Moșescu (I.M.U. Medgidia).

„Cupa Semicentenarului" 
revenit clubului Steaua 
28.5 p. Pe locurile următoare: 
Dinamo Buc. 27 p, și Rapid 
București 23,5 p.

Costin CHIRIAC

(Dinamo 
(Dinamo

(Rapid 
Popescu 
(Steagul

ri
Cu

PREȚUL GLORIEI
(Urmare din pag. 1)

mal hune 
international, de a fi 
prioritar anumite ra- 

snort. de a îmbunătăți 
munca de instruire și

muncă 
tuturor 
activis- 
ar pu-

lupte și jocuri în zăpadă, hal
tere în sală (cu greutăți mqri, 
procedee tehnice, exerciții cu 
manechine, corectări etc., schi, 
patinaj, cros). In general, du
rate mari de lucru, volum, în
tr-un regim de intensități me
dii. progresive.

Și tind orice alți sportivi, 
obosiți, s-ar retrage să caute 
odihna patului și a unei căl
duri plăcute, luptătorii își ve
rifică categoriile, își ajustează 
greutățile în saună, cu ma
saje, cu regim alimentar strict, 
drămuit, sărac în lipide și li
chide.

Luptătorii vin la Poiana ca 
să se poată concentra. Liniștea 
și ozonul sînt principalele con
siderente. Schiul, gheața, ză
pada, argumente convingătoa
re și de atracție.

Luptătorii urcă ta munte 
pentru ca din înălțimea piscu
rilor să scruteze orizontul lor 
de luptă, să-și privygcă od-

versarii și obiectivele în mod 
lucid, organizat și metodic: 
Luptătorii se înfruntă pe sal
tele, dar își dau mina și se 
ajută în afara lor. Pentru ei 
invidia este un sentiment ne
cunoscut. Victoria unuia este 
a tuturor... și o gustă din plin. 
Infrîngerea unuia amărăște pe 
toată lumea... și o pune și mai 
ambițios pe treabă.

Se face filozofie puțină. Dis
cuțiile nu sînt sofisticate. Teo
riile nu se încrucișează ca as
cuțișul săbiilor. Nu este timp 
pentru asta. In schimb se lu
crează mult, dăruit, cu con
vingere și disciplină.

Si în lupte— ca și în alte 
multe discipline — campionii 
nu se nasc ci se fac. Acest a- 
devăr l-au pătruns și sporti
vii, și antrenorii.

Știind ce vrei și cum să 
faci... restul vine de la sine, 
dar cu prețul unor considera
bile. eforturi și sacrificii. E 
țrejul gloriei l



ARBITRII ÎN FATA RETURULUI
® Consfătuirea de ieri dimineață ® Cine n-are curaj, să renunțe la arbitraj ® Accent sporit 

pe pregătirea fizică ® Pe cind alianța arbitru-antrenor ?

MECIURI AMICALE

N-au mai rămas decît patru 
duminici pînă la reluarea 
campionatului diviziei' A. Și 
mai puțină vreme — doar 
trei săptămîni — ne mai 
desparte de inaugurarea ac
tivității competiționale de 
primăvară, care ne va che
ma la pasionantele dispute 
din cadrul „16-imilor“ „Cu
pei României". Și pe mă
sură ce se apropie ora fot
balului, pregătirile șe înte
țesc — pe toate planurile.

Ieri dimineață, în sala din 
parcul „23 August", Ioc tra
dițional de întîlnire pentru 
„cavalerii fluierului", în mo
mentele importante ale ac
tivității lor, a avut loc con
sfătuirea arbitrilor divizionari 
A, în cadrul căreia au fost 
analizate diferite aspecte ale 
activității de arbitraj, în tu
rul campionatului, cu inten
ția de a se găsi în noul sezon 
drumul cel mai bun spre ar
bitraje pe deplin satisfăcă
toare.

în general, așa cum avea 
să sublinieze tov. Ion Balaș, 
vicepreședinte al F.R.F., „cu 
excepția cîtorva accidente, 
a unor arbitraje nereușite 
sau, oricum, discutabile", ac
tivitatea de arbitraj s-a des
fășurat ia un nivel mai bun 
decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. în in
formarea Colegiului central al 
arbitrilor ,prezentaă de Vla
dimir Grosu, au fost date cîte- 
va cifre destul de elocvente 
în această privință. Se amin
tește, astfel, că, în ziarul 
„Sportul", 92,7% dintre ar
bitraje au primit note de la

O... fază, din timpul consfătuirii. Ișl dezvoltă referatul antrenorul emerit Emerich Vogi
6 în sus (exemplul a fost 
dat prin convertirea stelelor 
în note). Aproape același pro
centaj a fost realizat de către 
arbitri și în fața cronica
rilor de la revista „Fotbal" : 
91,7% din jocuri cu note de 
la 6 în sus. Dar, în afara 
cifrelor, intervine și un alt 
element care vorbește despre 

RAPID A TERMINAT LA EGALITATE
(0-0) CU VASCO DA GAMA

(Urmare din pag. 1)

revanșa pentru acel 1—4 de 
la București.

Dar iată echipele care au 
evoluat în meciul de sîmbătă:

VASCO DA GAMA : VAL- 
DIR (min. 25 ELCIO) — 
SANTANA, RENE, FIDELIS, 
VILLI, EBERVAL, LUIS 
CARLOS, BUGLE, DE SILVA, 
GILSON, NUNES.

RAPID : RADUCANU — 
STEFAN, LUPESCU, NIȚÂ, 
GREAVU, DINU, POP, NÂS- 
TURESCU, DUMITRU, PE- 
TREANU (min. 46 NEAGU). 
CODREANU (min. 60 MARIN 
STELIAN).

Luni dimineața, echipa Ra
pid va pleca Ia Curitiba,

★
Trecînd de la fotbal la ce

lelalte activități și momente 
trăite aici, pe pămînt brazili
an, voi consacra cîteva rîn- 
duri unei seri emoționante 
care ne-a conectat tuturor 
gîndurile la cei de acasă. 
După meciul cu Vasco da 
Gama, direcția hotelului 
„Piaza" a oferit o masă în 
cinstea echipei bucureștene, 
pe terasa de la etajul al 18- 
lea al acestei maiestoase clă
diri. Capul de listă al me
niului l-a constituit vestitul

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 7, ETAPA DIN 1* 

FEBRUARIE 1971
1. Florentina — Cațania x
2. Foggia — Napoli
3. Internaționale — Bologna 1
4. Juventus — Verona
5. Lanerossi — Roma
6. Lazio — Torino ■
7. Sampdoria -j Milan
8. Varese — Cagliari 1
9. Casertana — Como

10. Catanzaro — Arezzo 1
11. Massese — Taranto x
12. Monza — Palermo
13. Modena — .Atalanta 2

Fond de premii : 325 805 iri 
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel •
In Capitală : Incepînd de 

vineri 19 februarie pînă la 31 
martie 1971.

In țara, incepînd de marți 
23 februarie pînă la 31 martie 
1971. 

creșterea calității arbitraje
lor, despre rolul pe care l-au 
avut acestea în asigurarea 
unor condiții normale de des
fășurare a jocurilor. în pre
să s-a subliniat faptul că vic
toriile în deplasare n-au mai 
constituit o „rara avis", ci, 
dimpotrivă, în multe etape, 
gazdele au trebuit să cedeze 
cele două puncte, considerate 
altădată sacrosancte. Acest 
pas înainte pe calea echității, 
a desființării privilegiilor te
renului propriu, a putut fi 
realizat și datorită unor ar
bitraje corecte, autoritare, 
care au pus între gazde și 
oaspeți semnul egalității, din 
punct de vedere al regula
mentului, permițînd astfel ca 
numai cel mai bun să cîș- 
tige.

Desigur, n-am uitat nici ar
bitrajele necorespunzătoare, 
care și-au făcut apariția în 
special la ultimele etape ale 
turului. Poate că numărul ar
bitrajelor slabe nu este atît 
de mare, dar ele au stîmit, 
la timpul lor, vii discuții, lă- 
sînd să se vadă multe ca
rențe în activitatea de ar
bitraj. Este vorba de defi
ciențe legate de :

1. pregătirea fizică a arbi
trilor, de plasamentul lor ;

2. de colaborarea în sinul 
brigăzilor;

3. de sancționări inegale, 
neconforme cu stările de fapt, 
cu litera regulamentului ;

4. de autoritatea arbitru
lui ;

5. de frica de răspundere. 
Indiscutabil, dintre aceste

deficiențe, cea mai gravă este 

aceea care privește fuga de 
răspundere a arbitrului. De 
aici provine, practic, influen
țarea rezultatului, prin ne- 
acordarea unei lovituri de Ia 
11 metri, prin transformarea 
unei lovituri libere directe, în 
careu (deci a unui penalty), 
într-o lovitură liberă indirec
tă, prin tolerarea jocului dur

„Churrasco a maneira do Rio 
Grande do Sul", (zeci de bu
căți din toate felurile de 
carne, prăjite pe niște fri
gărui speciale, ca niște să
bii), spre plăcuta surpriză a 
întregii delegații. A doua sur
priză, de proporții mai mari, 
ne-au furnizat-o cîteva cîn- 
tece dragi, de la noi, pe care 
le-am ascultat cu nespusă e- 
moție. Iată-ne aici, în deco
rul Copacabanei și al Ocea
nului Atlantic, ascultînd gla
sul Măriei Tănase cîntînd 
„Hăulita de la Gorj" și „A- 
seară ți-am luat cercei". I- 
maginați-vă această repre
zentație unică în strălucito
rul Rio. „Cidade maravilhosa" 
forașul minunat), oferită de 
glasul nemuritor al aceleia 
care a fost cîntăreața plaiu
rilor românești...

(Urmare din pag. 1)

ciu, Dan Hidioșanu, Ștefan 
Szatmari și Ervin Sebestien 
la garduri (va trebui să fie 
aleși, conform regulamentului 
internațional, doar trei), Va
lentin Jurcă și Carol Corbu 
la lungime, trioul Corbu-Vasi- 
le Dumitrescu-Șerban Ciochină 
la triplu. în afara acestora, 
alți cîțiva sînt în apropierea 
normelor și nu este de loc 
exclus ca în zilele următoare 
și ei să obțină cifrele dorite 
(Ligor și Piștalu la prăjină, 
vreunul dintre sprinterii sosiți 
pe linie cu 6,7 s, Șerban Ioan 
la înălțime, poate Adrian Ga- 
gea la greutate etc, ca și ab
senții recentelor campionate 
Viorica Viseopoleanu, Elena 
Vintilă, Cornelia Popescu, 
Csaba Dosa).

între probele zilei a 
doua, după părerea noastră, 
clou-ul l-a constituit alergarea 
pe 60 m garduri în care Per- 
ța, cîștigătorul, a corectat cu 
0,1 s recordul național, iar 
alți 4 l-au egalat pe cel vechi. 
Avînd în vedere și faptul că 
alergarea s-a făcut pe z.mră, 
dorind a-i sublinia valoarea 
nu ne mai rămîne decît a 

— toate în favoarea echipei 
gazde. Nu vrem să mai pu
nem sare pe rană, dar ce alt 
exemplu mai concludent ar 
putea fi dat la acest capitol 
decît cel întîmplat în meciul 
Rapid—F.C. Argeș, unde con
ducătorul jocului, Zaharia 
Drăghici, a „scos" (expresia 
este cea mai potrivită), o 
infracțiune săvîrșită la 12—13 
metri de poartă, deci în ca
reu, transferînd-o pe linia de 
16 metri și putînd dicta ast
fel o inofensivă lovitură li
beră de la această distanță, 
în locuț sancțiunii regula
mentare — penalty-ul — 
care, ar fi însemnat — 90% — 
gol.

Returul va pune probleme 
și mai grele arbitrilor, din 
acest punct de vedere. Etapă 
de etapă, meciurile vor căpă
ta un caracter tot mai ascu
țit, legat de apropierea dez- 
nodămîntului în lupta pentru 
titlul de campioană sau pen
tru evitarea retrogradării. 
Răspunderea arbitrului crește 
enorm. Și el nu-i va putea 
face față decît pregătindu-se 
temeinic, din toate punctele 
de vedere, dar mai ales do
vedind autoritate și curaj. Pe 
bună dreptate, tov. Ion Ba
laș a spus: „cine n-are cu
raj, să renunțe la această ac
tivitate". Dar, firește, cel mai 
cuminte lucru ar fi fost să 
n-o fi început niciodată.

în cadrul consfătuirii a fost 
prezentat și un referat des
pre pregătirea fizică a arbi
trului, element de bază în 
obținerea celui mai bun ran
dament. Poate că tema, a- 
bordată cu competență de

Elias Baruch, ar fi fost mai 
bine servită printr-un referat 
mult mai scurt, la obiect, în 
locul unei expuneri teoretice 
greu de urmărit.

Am ascultat cu interes cu- 
vîntul lui Emerich Vogi, care 
a vorbit despre relația joc- 
arbitru, arătînd că, de multe 
ori, între arbitri și antrenori 
se creează un adevărat anta- 
gonism, în Ioc ca ei să-și 
unească forțele în lupta pen
tru respectarea regulamentu
lui. Asupra acestui capitol, 
ne propunem să revenim.

Deși nu s-a deosebit de alte 
consfătuiri ale arbitrilor, cînd, 
Ia fel, s-a vorbit despre lip 
șurile din această activitate, 
reuniunea de ieri a cavale
rilor fluierului ni s-a părut 
mal bine orientată, cu m-'.i 
multă substanță. Primele me
ciuri din retur urmează jsă 
ne confirme această impresie

Jack BERARIU

PROGRESUL BUCUREȘTI
Astăzi, echipa de fotbal 

Progresul București va pleca 
în Liban, unde va întreprin
de un turneu. Fotbaliștii 
bucureșteni vor susține trei 
partide amicale, cu formații 
din această țară. Fac depla- 

reamiriti că anul trecut la „eu
ropenele" de la Viena, pe o 
pistă din rekortan, cîștigătorul 
a obținut tot 7,8 s iar al cin
cilea clasat fusese creditat cu 
7,9 s I

O plăcută impresie au lă
sat și aruncătorii de greutate, 
chiar dacă cifrele lor n-au 
încă ceea ce se cheamă o ex
primare internațională. Adrian 
Gagea a pulverizat, pur și 
simplu, recordul țării avînd 
patru aruncări peste 17 metri 
(2 depășite) : 17,40 m, 17,29 tn 
17,28 m și 17.09 m iar tînărul 
Marin Iordan l-a imitat în
tru totul în privința re
cordului juniorilor. El a obți
nut 16,11 m, a avut alte trei 
aruncări peste vechiul record 
(15,49 m) și două doar cu un 
centimetru mai puțin decît 
acesta.

Un nou record a stabilit — 
în serii — Valeria Bufanu pe 
60 mg cu 8,3 s și, fapt im
portant, după puțin timp, în 
finală, ea l-a și egalat. Cu si
guranță că pe o pistă de tartan 
sau ceva similar și într-o 
companie valoroasă campioa
na noastră va mai putea smul
ge măcar o zecime, acestei

(Urmare din pag. 1)

că), D. Nicolae, Sîrbu, Rădu- 
lescu, Jamaischi, Culda (Mi- 
halache), Bujor (Sava), Pană, 
Kraus (Duțan), Ciornoavă.

F. C. ARGEȘ : Niculescu
PROGRESUL BUCUREȘTI —UNIVERSITATEA CRAIOVA

1-1 (1-1)

Stadionul din str. dr. Stai- 
covici a găzduit ieri dimi
neață o avanpremieră a vii
toarei confruntări oficiale 
din returul campionatului 

(diviziei A, între Progresul 
și Universitatea Craiova. Joc 
țplăcut, cu multe faze palpi
tante la ambele porți, în
cheiat cu un just rezultat 
de egalitate. în general, par
tida a atins scopul propus 
de cei doi antrenori, acela 
de a verifica potențialul ac
tual al elevilor lor. Pe par
cursul celor 90 de minute, 
s-au operat mai multe schim
bări în ambele formații, fapt 
care a contribuit Ia menți
nerea unui echilibru de for
țe. în prima parte, bucureș- 
tenii au avut măi mult timp 
inițiativa și după ce D. Geor
gescu a ratat o ocazie favo
rabilă (min. 14), colegul său, 
Năstase, în min. 31, a fruc
tificat impecabil o pasă a lui 
Matei, deschizînd scorul. 
N-au trecut decît 8 minute 
și studenții au restabilit ega
litatea pe tabela de mar

PETROLUL-PLOIESTI — METALUL BUCUREȘTI
' 2—0 (0—0)

PLOIEȘTI, 14 (prin tele
fon). La prima apariție în 
fața publicului ploieștean, 
Petrolul a avut ca partener 
pe Metalul București. Petro
liștii s-au comportat bine, 
mai ales în partea a doua, 
cînd au marcat două goluri, 
prin Dincuță (min. 52) și 
Ciupitu (min. 59). Bucureș- 
tenii au dat o replică destul

C.F.R. TIMIȘOARA — JIUL PETROȘANI 2—0 (1—0)

TIMIȘOARA, 14 (prin tele
fon). Pe stadionul C.F.R., în 
prezența a 3500 de specta
tori, feroviarii timișoreni au 
întîinit într-o partidă amica
lă pe Jiul Petroșani. Jocul 
a fost alert, atractiv. Timișo
renii au construit muite faze 
frumoase, concretizînd, în 
fiecare repriză, cite o ocazie, 
în min, 10, Seceleanu a des
chis scorul. în repriza a 
doua, după ce Dodu a ratat 
prilejul de a egala, Bojin a 
mărit avantajul echipei sale 
la 2—0.

C.F.R.: Gaboraș (Corec,
A. S. ARMATA TG. MURES — CRISUL ORADEA

1—0 (0—0)

TG. MUREȘ, 14 (prin tele
fon). Joc viu disputat, în 
ciuda terenului desfundat. In 
partea a doua, mureșenii au 
jucat mai bine și au marcat 
unicul gol al meciului prin 
Fazekaș (min. 63).

A. S. ARMATA : Soliom 
(Bai, min. 52) — Szollosi, 
Dondoș, (Matei, min. 46), Is- 
pir, Czako, Naghi I (Naghi 
II, min. 75), Hajnal, Caniaro
DINAMO BUCUREȘTI (TINERET-REZERVE) — DUNĂ

REA GIURGIU 1—1 (0—0)

Gazon neprimitor ieri di
mineață, pe terenul II de la 
Dinamo. Totuși, în ciuda a- 
cestui obstacol de loc negli
jabil, am asistat la un fotbai 
plăcut.

Bucureștenii au dominat 
mai mult, în special pnn- 
tr-un plus de tehnică, • prm- 
tr-o superioară conducere a 
balonului. Dintre ei s-au re
marcat Nuțu, prezent pe tot 
terenul. în echipa Dinamo a 
reapărut jucătoirol Boc care, 
ispășindu-și pedeapsa, și-a 
reiuat activitatea fotbalistică. 
Echipa lui P. Mîndru a con
stituit mai mult • decît uri 
simplu partener, contraata- 
cînd periculos. O impresie 
bună au lăsat Cristache și 
Cojocaru.

Golurile au „venit" unul 
după altul: în min. 58 Nuțu 
destramă apărarea adversă, 
servește o minge ideală, la 
„întîlnire", Gungiu nemai-

PLEACĂ AZI IN LIBAN
sarea, printre alții, jucătorii 
Manta, V. Popescu, Măndoiu, 
Grama, Dumbravă, I. Sandu, 
Raksi, Matei, D. Georgescu, 
însoțiți de antrenorii P. Mol- 
doveanu și L. Colceriu.

performanțe (la Viena s-a cîș- 
tigat cu 8,2 s).

Amînînd pentru mîine alte 
comentarii pe marginea aces 
tor reușite campionate, vom 
aminti acum bilanțul recordu
rilor : 6 noi la seniori, 5 la 
juniori, 13 recorduri egalate 
la seniori și 3 la juniori. To
talul lor — 27 — ar îndritui 
denumirea acestei ediții a 
campionatelor țării drept i E- 
DIȚIA RECORDURILOR!

în ziua a doua a competi
ției cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de urmă
torii concurenți : SENIORI i 
60 m garduri: N. Perța (Stea
ua) 7,8 s — nou record, V. Su 
ciu (Steaua) 7,9, D. Hidioșanu 
(Dinamo) 7,9, Șt. Szatmari 
(Polit. Brașov) 7,9, Er. Sebes
tien (Steaua) 7,9, I. Vasilescu 
(Lie. 4 Timiș.) 8,1 — rec. ju
niori egalat, C. Corbu (Steaua) 
8,1; lungime: Val. Jurcă (Ra
pid) 7,69 m, C. Corbu (Steaua) 
7,60 m, V. Sărucan (C.S.M. 
Cluj) 7,54 m, M. Zaharia (Ra
pid) 7,49 m, D. Bădini (Steaua) 
7,37 m, M. Georgescu (C.A.U.) 
7,30 m; greutate: Ad. Gagea 
(Dinamo) 17,40 — nou record. 
M. Iordan (S.S.A) 16,11 — nou 
record juniori, V. Pop (Meta 
Iul) 15,00 m, G. Luehian (Fa
rul C-ța) 14,61 m, Gh. Dum

(Ariciu) — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Crăciunescu, Prepur- 
gel (Roșu), Ștefan (M. Po
pescu), Radu, Iancu (Frăți- 
lă), Dobrin, Jercan

- p. sl. -

caj : Țarălungă, la capătul 
unei acțiuni, a centrat pre
cis la Martinovici și acesta, 
cu capul, a introdus balonul 
în poartă.

în repriza secundă, craio- 
venii au dominat în primele 
20 de minute, însă Oble- 
menco și Niță au ratat din 
poziții foarte favorabile.

A condus bine M. Teodo
re seu.

PROGRESUL: Gherghel
— V. Popescu (Ad. Constan- 
tinescu, min. 65), Măndoiu, 
Grama, Dumbravă, Tănă- 
sescu, Raksi (Filipescu, min. 
65), I. Sandu, D. Georgescu, 
Năstase, Matei (M. Sandu, 
min. 65).

UNIVERSITATEA : Oprea 
(Pilcă, min. 46) — Nicules
cu, Mincă (Smarandache, 
min. 46), Bîtlan (Strîmbea- 
nu, min. 66), Lepăda tu (Ve- 
lea, min. 46), Strîmbeanu 
(Donose, min. 46), Ivan, 
Martinovici, Neagu (Niță, 
min. 46), Oblemenco, Țară
lungă,

V, POMP1LIU

de dîrză eleviior antrenoru
lui Cernăianu.

PETROLUL: M. Ionescu
(Stelian) — Gruber (Constan
tin), Bădin, Mocanu (Unchia- 
șu), N. Ionescu (Mocanu), Iu- 
haz (Dincuță), Moraru (Crîn- 
gașu), Cotigă (Petruț), Dri- 
<iea, Ciupitu. Petruț (Ciucu).

F. ALBU, coresp.

min, 80) — Pîrvu, Mehedinți, 
Bodrojan, Bocșa, Seceleanu, 
Chimiuc (Hergan, min. 85), 
Floareș (Periatu, min. 46), 
Regep (Nestorovici, min. 75), 
Bojin, Periatu (Panici, min. 
46).

JIUL; Florea (Stan, min. 
46), — Georgescu (Caramalis, 
min. 46), Georgevici, Stoker, 
Donca, Popa, Sandu (Dodu, 
min. 46), Peronescu (Cotor- 
mani, min. 46), Constantin, 
Libardi, Naidin.

P. ARCAN 
coresp. principal'

(Trăznea, min. 70), Mureșan, 
Fazekaș, Lucaci.

CRIȘUL: Bologan — Să
rac, Lucaci, Bule, Cocoș, 
Neșu (Sătmăreanu II, miri. 
55), Dărăban (Bedia, min. 60), 
Suciu, N. Alexandru, Arnoțki 
(Cefan, min. 60), Cociș (Bir- 
ta, min. 50).

A. SABO, coresp.

avînd altceva de făcut decît 
s-o introducă în poartă, pe 
lîngă Purcaru. în minutul 
imediat următor, portarul 
dinamovist Eftimescu gre
șește și Mustață speculează, 
aducînd egalarea pentru Du
nărea.

DINAMO (TINERET) : An
drei (Eftimescu) — P. Nico
lae, Dobrău, Drăgan (Nan),

SPORT CLUB BACĂU 
și-a Încheiat turneul In liban

în ultima partidă: 3 — 1
BEIRUT, 14 (prin telefon). 

în ultimul meci din cadrul 
turneului pe care l-a între
prins în Liban, Sport Club 
Bacău a jucat în compania 
echipei clubului Safa, care a 
organizat acest turneu. Băcă
uanii au cî.știgat partida cu 
scorul de 3—1 (3—0). în pri
ma repriză, în special în pri
mele 30 de minute, elevii an
trenorului Rădulescu au des
fășurat un joc de calitate și au 
marcat trei goluri. Autori : 
Băluță (min. 15), Dembrovschi 
(min. 25) și Sorin Avram (min. 
30). După pauză, în urma 

bravă (Progresul) 14,61 m, Cr. 
Mitrea (C.A.U.) 14,05 m ; SE
NIOARE : 60 mg : Valeria Bu- 
fan (Rapid) 8,3 — record ega
lat (recordul fusese realizat 
tot de ea în seriile cursei), 
Elena Mîrza (S.S.A) 8,4. Vale
ria Biduleac (Constructorul)
8.6, Marcela Miloșoiu (C.A.U.)
8.7, Anamaria Vitalios C.A.U.)
8,7, Anca Hoinărescu (Lie. N. 
Bălcescu Cluj) 8,9 — rec. ju
nioare egalat; înălțime : Mar
ghiolita Matei (Dunărea Ga
lați) 1,70 m, Virginia Bonei 
(Rapid) 1,70 m, Doina Muntea- 
nu (C.A.U.) 1,70 m, Ildiko Bo- 
kor (C.A.U.) 1,60 m.

Clasamentul general pe clu
buri : 1. Steaua 4 locuri 14-4 
locuri II + 0 locuri III, 2. 
Rapid 3+2+0, 3. C.A.U. Buc. 
2+1 + 1, 4. Dinamo Buc. 1 + 
2 + 1, 5—6. Dunărea Galați și 
Tractorul Brașov 1 + 0 + 0, 7—8. 
S.S.A. Buc. și C.A. Roman 
0+1 + 1, 9. Șc. sportivă Arad 
0+1+0, 10. Metalul Buc.
0+0+3. Petrolul Plodești, 
C.S.S. Buc., Șc. Sp. Ploiești 
Constructorul Buc. și C.S.M. 
Cluj au avut cîte un atlet cla
sat pe locul 3, clasîndu-se ast
fel pe locurile 11—15.

Au fost reprezentate 41 de 
cluburi și asociații sportive (10 
bucureștene) din 16 județe și 
municipiul București.

Portarul Oprea (Universitatea Craiova) a reușit să respingă 
balonul din fața lui Năstase (Progresul). (Fază din meciul 

Progresul București — Universitatea Craiova)

Foto: S. BAKCI

Răutu, P. Enache (Boc), Lă- 
buș, Nuțu, Petre Victor, 
Gungiu, Troi.

DUNĂREA : Voinea (Pur- ( 
caru) — Iacob, Cojocaru, Bă- 
losu, Rădoi, Ivan, Grădinaru, 
Manciu (Țigănilă), Mustață, 
Gristache, Lungu.

G. RAEȚCHI

STEAUA (TINERET-REZER- 
VE) — S.N. OLTENIȚA 

4—1 (3—0)

„Cadeții" formației Steaua 
s-au antrenat, ieri, pe tere
nul Ghencea, în compania 
.formației din divizia secun
dă Ș.N. Oltenița. Terenul 
impracticabil a îngreuiat 
desfășurarea jocului, supu- 
nînd pe jucători la un efort 
maxim. Tinerii fotbaliști ai 
Stelei s-au adaptat mai re
pede condițiilor de joc, au 
dominat mai mult, creîndu-și 
numeroase faze de poartă. 
Patru din ele au fost concre
tizate prin Vlad (2), Mulțes- 
cu și Grigore. Pentru oaspeți 
a înscris Nuțu, din lovitură 
.dftJa.ll m.

Florin SANDU

G.&M; SIBIU — INDEPEN- 
r\4ȚA SIBIU 5—0 (3—0)

SIBIU, 14 (prin telefon). O 
partidă utilă de verificare, 
în pofida terenului moale.
Autorii golurilor: Ilădiii,
Constantin, Voicu, Naghi
(autogol) și Vîrșie (autogol)., 

r.
I. ION, coresp.

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — GLORIA SLATINA 

1—0 (0—0)

CRĂJOVA, 14 (prin tele
fon). Jocul a fost de bun 
nivel tehnic și viu disputat. 
Jucătorii de la Gloria au dat 
o replică dîrză craiovenilor.

(3 — 0) cu Safa Beirut
schimbărilor efectuate în for
mație, băcăuanii n-au mai e- 
voluat la același nivel și gaz
dele au reușit să reducă din 
scor.-

A fost folosită următoarea 
formație : Ghiță (Fugnciu, din 
min. 46) — Mioc, Siniăuceanu. 
Velicu, Comănescu, Nedelcu, 
Hrițcu, Sorin Avram (Pană, 
min. 46), Dembrovschi (D. Ene, 
min. 46), Băluță (Volmer, 
min. 46), Florea.

Azi după-amiază, Sport 
Club Bacău se înapoiază cu 
avionul în țară.

(Urmare din pag. 1)

acest moment însă Grivița.e- 
chilibrează jocul, iese la atac, 
creînd destul de multe faze 
periculoase. La un astfel de 
atac, Leșan scapă și culcă ba
lonul : 3—3 (min. 18), scor cu 
care ia sfîrșit repriza. La re
luare cei care sînt mai insis- 
tenți sînt rugbyștii de la Gri- 
vița. Ei profită de suita de 
greșeli a apărătorilor de la 
Steaua, reușind să înscrie o 
nouă încercare prin Balcan 
(min. 35). Pînă spre finalul 
meciului, pe teren domnește e- 
chilibrul, ambele formații cău- 
tînd (dar fără a reuși) să gă
sească fisuri în mecanismul 
apărării adverse. Egalarea se 
produce în ultimul minut de 
joc, cînd Durbac transformă o 
lovitură de pedeapsă.

în cea de a doua partidă 
din cadrul „Cupei de iarnă" 
s-au întîlnit RAPID și VUL
CAN. Rapidiștii au pornit cu 
un handicap de 15 puncte, din 
cauză că activează într-o cate
gorie superioară, pe care nu 
au reușit să-1 recupereze. Pe 
teren rugbyștii de la Vulcan 
au fost, însă, în permanență la 

Unicul gol a fost realizat de 
L. Popescu, în min. 52.

Și formația de tineret-re- 
zerve a Universității Craiova 
a jucat azi în compania 
Steagului roșu Plenița, de 
care a dispus cu scorul de 
3—0 (0—0). Au marcat: Us- 
tachiev 2 (unul din 11 m) și 
Busu.

T. COSTIN, coresp.

C.S.M. REȘIȚA — MINE
RUL ANINA 3—0 (1—0)

REȘIȚA, 14 (prin telefon). 
C.S.M. Reșița, cu mulți tineri 
în formație, a dispus cu 3—0 
de Minerul Anina, la capă
tul unui meci frumos. Golu
rile au fost marcate de Ritz 
(min. 33), Varga (min. 56) și 
Nestorovici II (min. 73).

I. PLAVIȚIU, coresp.

CHIMIA SUCEAVA — 
SPORT CLUB BACAU 

(TINERET-REZERVE) 
0—0

SUCEAVA, 14 (prin tele
fon). în continuarea pregă
tirilor, divizionara C. Chi- 

.mia Suceava a susțmut un 
Mou joc de verificare eu echi
pa de tineret-rezerve Sport 
Club Bacău. Jocul ă fost 
frumos, cu multe . fazp de 
goi, ratate însă de jucătorii 
ambelor echipe. In min. 79, 
Danileț (Chimia) a ratat un 
penalty.

C. ALEXA 
coresp. principal

ȘTIINȚA BACĂU — MINE
RUL COMĂNESTI 8—0 

(5-0)'

BACAU, 14 (prin telefon). 
Studenții au fost net supe
riori. Golurile au fost înscri
se de Grosaru (min. 7 și 55), 
Hetrea (min. 15, 24 și 34) și 
Diceanu (min. 40, 60 și 63).

Uie IANCU 
coresp. principal

GLORIA BISTRIȚA — 
C.F.R. CLUJ 1—1 

(0-1)
BISTRIȚA, 14 (prin tele

fon). Formația locală Gloria 
a terminat la egalitate cu 
C.F.R. Cluj. în prima repri
ză, clujenii au deschis scorul 
prin Matei (min. 38). După 
pauză, Gloria a egalat prin 
Ghergheli (min. 53, din lovi
tură de la 11 m).

Ion TOMA, coresp.

POLITEHNICA GALATI — 
PROGRESUL BRĂILA 

3-1 (1-1)
GALAȚI, 14 (prin telefon), 

în ajunul plecării în stațiu
nea Slănic Moldova, Politeh
nica Galați a susținut un 
meci amical cu Progresul 
Baăila. Golurile au fost rea
lizate de Toma (min, 35), 
Lehăduș (min. 82), Popanică 
(min. 84), respectiv Ologu 
(min. 19).

V. ȘTEFANESCU, coresp.

nivelul adversarilor, avînd 
chiar posibilitatea să înscrie 
din lovituri de pedeapsă. De 
altfel, sco.țul alb cu care s-a 
încheiat meciul reflectă cit se 
poate de co.yect situația de pe 
teren. De afleea credem că 
handicapul ari fi trebuit să 
fie stabilit :ân funcție de va
loarea echiipelor și nu doar 
prin simpla diferență de cate
gorie.

în „Cupa Tinereții", pe tere
nul Steaua, s-au întîlnit CON
STRUCTORUL șf Ș.N. OLTE
NIȚA. La capătul vnei parti-" 
de în care bucureșteAii au do
minat în permanență, pe tabe
la de marcaj a fost consem
nată victoria gazdelor cu J4— 
11 (8—5) prin punctele însci^r 
se de Haralambie (încerc), 
Boiangiu (transf.), Gheorghiu 
(2 încerc.), Nedelcu (încerc.), 
Pentru oaspeți au marcat i lo- 
nescu (încerc, 2 drop), Ghi[A 
(transf.).

Pe terenul Aeronautica, Lo
tul de juniori s-a impus în fa
ța divizionarei 13, Aeronautica. 
după un joc frumos cu 11—3 
(8—0). Au înscris : Enache (în
cerc.), Mogoș (încerc.), Corne- 
liu (transf.), Gall (drop) pen
tru învingători și Marin (l.p.) 
pentru învinși.



PENTRU PRIMA DATĂ 0 CAMPIOANĂ 

olimpică a Înotătoarelor, 
DJURDJA BJEDOV,

EVOLUEAZĂ ÎN ROMÂNIA
Mirjana Segrt și frații Milos in formă bună înaintea 

„internaționalelor"

La sfârșitul acestei săptă- 
mîni. maj precis sîmbătă și 
duminică, piscina de 25 m din 
Reșița va găzdui cea de a 11-3 
ediție a Campionatelor in
ternaționale de înot ale Ro
mâniei. Pînă la această oiă, 
federația noastră de speciali
tate a primit confirmări do 
participare din partea foru
rilor respective ale Iugoslaviei, 
R.D. Germane și Cehoslovaciei.

Lotul cel mai valoros din 
rîndul delegațiilor oaspete este 
fără îndoială cel al Iugosla
viei. El are în fruntea sa pe 
actuala campioană olimpică pe 
distanța de 100 m bras, Djurd- 
ja Bjedov, și Mirjana , 
una dintre cele mai bune 
tătoare ale Europei, care 
sezonul trecut a cucerit 
medalii de argint la „europe
nele* de .la Barcelona și nu 
mai .puțin de 7. titluri de cam-

Segrt
îno- 

în 
trei

r

depioană balcanică. Alături 
cele două cunoscute sportive 
vom mai putea urmări la Re
șița pe frații Nenad și Predrag 
Miloș, campioni de juniori ai 
continentului în 1969, la Vie- 
na, pe distanțele de 100 tn și 
200 m spate, pe Ana Boban, 
o sprinteră de valoare, căreia 
bazinele scurte îi convin de 
minune, și pe reputatul brasist 
Slavko Kurbanovici.

La ultimele concursuri de 
verificare desfășurate în ba
zinul de 25 m din Zagreb, 
oaspeții noștri au manifestat o 
formă foarte bună : Nenad Mi- 
loș 61,5 pe 100 m spate și 
56,7 pe 100 m liber, Predrag 
Miloș 2:13,5 pe 200 m spate. 
Mirjana Segrt 61,5 pe 100 m 
liber și 67,8 pe 
Djurdja Bjedov 
m bras și Ana 
pe 200 m liber.

100 m
2:52,5 

Boban

lilIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIînMSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIlllllIfllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIt

SAPPORO

AFață în față, două dintre 
protagonistele turneului pre- 
olimpic de hochei pe gheață, 
echipele Japoniei și Iugosla
viei.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
w

TINERII TENISMANI ROMANI ÎNVINGĂTORI: SÂPTĂMlNII PREOLIMPICE

Cupa Vanderbilt

NASTASE
ÎNVINS...

România Cehoslovacia 3-2
«

HUNEDOARA, 14 (prin te
lefon de la trimisul nostru). 
Așa cum declara antrenorul 
Ion Racoviță în ziarul nostru 
de sîmbătă, „amicalul" cu 
Cehoslovacia a constituit real
mente un test foarte serios 
pentru formația nr. 1 de tine
ret a României. Duminică 
după-amiază a fost rîndul lui 
Traian Marcu să-l aibă ca 
adversar pe Jan Pisecky. A 
fost meciul-vedetă al întîlnirii 
și — după felul cum s-a des
fășurat — chiar dacă Marcu 
a trebuit să se recunoască în
vins — sîntem îndreptățiți să 
afirmăm că diferența dintre 
cei doi tenismani nu constă în 
valoarea cumva superioară a 
■lui Pisecky. Jucătorul ceho 
slovao are. incomparabil, mai 
multă experiență comp&tițio- 
nală internațională (aceasta 
s-a văzut în setul al doilea

să 
cu 
ce 
A-

cînd, de la 0—3 a reușit 
egaleze și, apoi, să cîștige 
6—4), în special în ceea 
privește meciurile de sală, 
ceastă experiență a fost hotă-
rîtoare — după părerea noas
tră — în suita de meciuri pe 
care le-a disputat la Hunedoa
ra. Rezultat final î Pisecky 
Marcu 6—7, 6—4, 6—2. I-Iără- 
dău — la început prudent, de
oarece de comportarea lui de
pindea soarta . întîlnirii — și-a 
impus jocul ofensiv prin ex
celență cu frecvente veniri la 
fileu, din. care a punctat de
cisiv, reușind să-și domine ad
versarul de-a lungul întregu
lui meci. Rezultat final : Hă- 
rădău — Vrba 6—3, 6—4.

Partida de dublu a confir
mat părerea unanimă că Mar
cu — Hărădău formează, în 
momentul de față, un cuplu 
de certă valoare. Jucînd per

Egalitate in al doilea meci

ROMANIA-BULGARIA 4-4 LA HOCHEI 
velul partidei de simV^Tâ 
cu mult mai slab față de | 
sibilitățile ei
Principalele carențe: impreci
zia paselor și lipsa ele efica
citate.

Gazdele au deschis scorul 
în min. 15 prin Dimov. A 
fost o fază confuza, pucul — 
după părerea noastră — lo
vind bara, dar conducătorii 
jocului au acordat punct va
labil.

Repriza a doua a aparținut 
clar formației române, care a 
înscris de trei ori consecutiv: 
Fodorea (min. 27), Tureanu 
(min. 32, cînd echipa se afla 
în inferioritate numerică) și 
Bașa (min. 38).

In primul minut al celei 
de-a treia reprize, o foarte 
frumoasă combinație a selec
ționatei române este fructi
ficată de Pană: 4—1. Din pă
cate, oaspeții nu profită de 
deruta adversarilor. Aceștia 
se regăsesc și I. Bîcivarov, 
iar apoi M. Bîcivarov reduc 
din handicap. în ultimul mi
nut de joc, echipa bulgară a 
egalat dintr-un șut de penali
tate transformt de Kalev.

Toma HRISTOV

fect „sincronizat" împotriva 
redutabililor Pisecky — Vrba, 
ei au terminat învingători cu 
6—7, 6—1, 7—5. Astfel, echipa 
I cîștigă cu 3—2 întîlnirea cu 
reprezentativa Cehosloviciei.

Simbera — mai tehnic decît 
coechipierul său din formația 
secundă a oaspeților, în spe
cial la capitolul serviciu — 
a încercat să aducă punctul 
de onoare pentru echipa sa. 
El a reușit, chiar, în meciul 
eu Sotiriu să cîștige primul 
set. Dar tenismanul nostru și 
le-a adjudecat pe următoarele 
două. Rezultat final : Sotiriu- 
Simbera 3—6, 6—1. 6—0. 
Neacșu, în formă e .-elentă, 
nu a trebuit să se Întrebuin
țeze prea mult pentru a-și ad
judeca victoria în meciul cu 
Iledan : 6—3, 6—4. Așadar, e- 
chipa a doua de tineret a țării 
noastre a terminat învingătoa
re cu 5—0. Luni tenismanii 
români și cehoslovaci partici
pă la un turneu fulger, indi
vidual. în formația României 
vor mai juca Almăjan și Ke- 
-rekes.

• SAPPORO, 14 (Agerpres).— 
S-au încheiat întrecerile com
petiției internaționale „Săptă
mâna preolimpică" de la Sap
poro, o adevărată repetiție 
generală în vederea viitoarei 
olimpiade albe care va fi găz
duită în 1972, în această sta
țiune de sporturi de iarnă.

Proba de slalom special 
masculin a revenit francezu
lui Henry Brechu. El a rea
lizat în cele două manșe tim
pul total de 1:46,51. Japone
zul Kashiwagi a terminat pe 
locul doi, în 1:49,31 urmat de 
Mauduit (Franța) — 1:49,36. 
Proba de 30 km fond a re
venit favoritului Gerhard 
Grimmer (R.D. Germană) cro
nometrat în 1 h 39:37,85. 
Grimmer a întrecut, în ordine, 
pe sovieticul Vedenin — 1 h

42:09,21 și finlandezul Taipale 
— 1 h 42:23,39.

Urmărite cu mare interes, 
ultimele două manșe ale com
petiției de bob pentru 4 per
soane au scos în evidență for
ma bună a echipajului R.F. a 
Germaniei (Zimmerer, Utzch- 
neider, Frey, Bader) care a 
obținut timpul total de 4:54,59. 
Au urmat în clasament echi
pajele Italiei — 4:55,31 și El
veției — 4:57,44.

Turneul de hochei pe gheață 
a revenit echipei Japoniei. în 
meciul decisiv, echipa Iugo
slaviei nu a putut învinge 
echipa Norvegiei. Hocheiștii 
norvegieni au cîștigat cu 6—5 
(2—4, 2—0, 2—1), ocupînd lo
cul doi.

Competiția de biatlon a fost 
cîștigată de echipa Norve
giei — 2 h 03:08,91, care a 
învins echipele Japoniei — 
2 h 03:33,95 ' și U.R-.S.S/ — 
2 h 04:56,94.

Concursul masculin de pa
tinaj viteză a fost cîștigăt de 
suedezul Hasse Borje '. cu 
162,180 p, înaintea japonezu
lui Hida. .

NEW YORK, 14. — Finala 
turneului internațional de te
nis pe teren acoperit, pentru 
„Cupa Vanderbilt”, se va dis
puta intre iugoslavul Zeliko 
Franulovici și americanul 
Clark Graebner. Acesta din 
urmă l-a întrecut pe Ilie Năș- 
tase, reeditind victoriile obți
nute asupra tenismanului ro
mân în turneele de la Wim
bledon, din anii 1969 și 1970. 
De data aceasta. Insă, scorul a 
fost foarte strins, americanul 
reușind să smulgă victoria 
doar prin două „tie-break“-uri : 
7—6, 7—6. Aceasta a fost pri
ma înfringere suferită de Ilie 
Năstase în actualul circuit de 
turnee „indoor", după 11 vic
torii consecutive.

Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă aprecia
ză că Năstase a jucat bine și 
in partida cu Graebner, dar 
s-a resimțit în urma eforturi
lor depuse în precedentele sale 
apariții șl totodată — s-a 
rezervat probabil pentru apro
piatul său start din campiona- 

! tele internaționale - ale S.U.A.,' 
• care încep la Salisbury.

In cealaltă semifinală 
turneului de la New 
Franulovici 
brazilianul Thomas 
trei seturi : 6—2,

★
, Cuplul român 
riac a părăsit terenul învins 

; în semifinala de dublu cu 
■ spaniolii Manuel Orantes-Juan 
: Gisbert : 5—7, 6—0. 6-4.

1

cealaltă semifinală a 
de la New York, 

l-a eliminat pe 
Koch, după 
5—7, 6—3.

Năstase-Ți-

OPT RECORDURI
Vasili Alekseev

MONDIALE DE HALTERE
a ajuns la 630 kg -

PENICILINA IAȘI ELIMINATĂ DIN C.C.E.
FEMININLA VOLEI

edi- 
hal- 

Dame“, care a 
capitala Franței, 

cu un bilanț 
cele două zile

Alte 
au fost 
Kolotov 
categoriei
(180, 160, 
(U.R.S.S.)

recorduri 
stabilite

(U.R.S.S.) 
semi-grea : 
200), Jan 
- 203 kg

mondiale 
de 
la

SOFIA, 14 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). Pe 
patinoarul artificial descoperit 
din localitate s-a desfășurat 
duminică seară cea de a doua 
partidă dintre selecționatele 
de hochei ale României și 
Bulgariei, care se pregătesc 
în vederea participării la 
grupa C a campionatului mon
dial, programată de la 26 fe
bruarie în mai multe orașe 
olandeze.

Meciurile de sîmbătă și du
minică au avut, așadar, rolul 
unui test, foarte important 
pentru ambele formații. în 
ceea ce privește echipa ro
mână, el poate fi socotit în
grijorător. După ce au cîști
gat greu primul joc, hochieștii 
oaspeți au trebuit să se mul
țumească cu un draw în cel 
de-al doilea, care nu poate 
ii scuzat nici măcar cu ar
gumentul arbitrajului foarte 
slab prestat de cuplul bulgar 
Jliev-Noncev.

Evoluția scorului din acest 
joc a reflectat în mare mă
sură. perioadele de dominare 
ale celor două formații. Echi
pa. României a evoluat, mai 
ales în prima repriză, sub' ni-

i Și 
po- 

recunoscute.

La Moscova s-a disputat, 
ieri, partida retur din ca
drul Cupei campionilor eu
ropeni la volei feminin în
tre echipele Dinamo Mosco
va și Penicilina Iași. Victo
ria a revenit,-ca și în pri-

voleibalistelor
data aceasta

mul meci, 
moscovite, de 
însă la o diferență categori
că. Dinamo a cîștigat cu 
3—() (4, 7, 6), califieîndu-se 
pentru semifinalele competi-

ion GAVRILESCU

PARIS, 14. — Prima 
ție a Memorialului de 
tere „Jean 
avut loc în 
s-a încheiat 
strălucit. In
de concurs au fost corectate 
8 recorduri mondiale. Laurii 
cei mai strălucitori i-a cu
cerit din nou halterofilul so
vietic Vasili Alekseev, care 
a îmbunătățit toate recordu
rile lumii Ia categoria super- 
grea : 630 kg la total (v.r. 
625 kfe), 222,5 kg la împins, 
177,5 kg la smuls și 230 kg 
la aruncat !

Vasili 
totalul 
540 kg 
Talts 

la îm
pins la categ. grea și Ghenadi 
Ivancenko (U.R.S.S.) —153,5 
kg la smuls, la categ. mij
locie.

După cum am anunțat, 
sîmbătă Mladen Kucev (Bul
garia) a stabilit un record 
mondial la împins la cate
goria ușoară cu 146,5 kg.

Italia: BONINSEGNA A
TRECUT ÎN FRUNTEA

GOLGETERILOR

rese, Domenghini pentru Cag
liari, apoi din nou ~ 
pentru gazde).

In clasament:

Braida

ultima probă 
m — pe care 
un nou re- 
Vechiul său

„Olandezul zburător
Schenk salută triumfător pe 
cei 36.000 de spectatori pre- 
zenți îp tribunele inelului de 
gheață de la Goteborg, după 
victoria sa din 
a CM. — 10.000 
a încheiat-o cu 
cord mondial.
rival, norvegianul Dag For- 
naes, a terminat la distanța, 
nereușind să ocupe un loc 
pe podium.

Etapa a 18-a din campiona
tul Italiei n-a furnizat re
zultate deosebite. Doar victo
ria categorică obținută de Na
poli în deplasare, la Foggia 
(3—0) intră în domeniul ne
prevăzutului. în schimb, ziua 
de ieri a îmbogățit capitolul 
statisticilor privind unele e- 
chipe și jucători. Varese a 
realizat prima victorie în ac
tualul campionat, Boninsegna 
a trecut în fruntea golgeteri
lor, iar brazilianul Altafini, 
care joacă la Napoli a marcat 
cel de-al 179-lea gol în cam
pionatul Italiei. Astfel, Alta
fini ocupă acum locul al 
7-lea în clasamentul celor mai 
redutabili golgeteri 
din toate timpurile, 
Piola (290), Meazza 
Nordhal (218), Amadei 
Hamrin (cîte 190) și Gabetto 
(188).

Iată rezultatele și autorii 
golurilor : Fiorentina — Cata
nia 1—1 (Brizzi — autogol 
pentru Catania. respectiv 
Chiarugi) ; Foggia — Napoli 
0—3 (Sormani, Bianchi, Al
tafini) ; Internazionale — Bo
logna (1—0) (gol dubios mar
cat de 
tus — 
pentru 
pentru 
din nou pentru gazde) ; La- 
nerossi Vicenza — Roma 
0—0 ; Lazio — Torino 1—I) 
(Chinaglia) : Sampdoria —
Milan 1—1 (Fotia pentru 
gazde , respectiv Combin) ; 
Varese — Cagliari 4—1 (Tras- 
pedini 2, .Braida pentru Va-

1. Milan
2. Napoli
3. Inter
4. Juventus
5. Bologna

18
18
18
18
18

11
10
11

9
6

7
6
4
3
8

golgeterilorîn clasamentul 
conduce Boninsegna cu 15 go
luri, urmat de Prati — 14 g, 
Savoldi — 12 g, Domenghini 
— 8 g etc.

Cesare TRENTINI

R.F. a Germaniei: FRUN
TAȘELE ÎNVINSE

italieni 
după 
(224), 

Și

Boninsegna) ; Juven- 
Verona 2—1 (Betega 
Juventus, D'Amato 

Verona, apoi Cappello

REVANȘĂ TOTALĂ A LUI ARD SCHENK!
5

Etapa a 21-a a campionatu
lui vesț-german a consemnat 
cîteva mari surprize. Primele 
trei echipe fruntașe au sufe
rit înfrîngeri, printre care
— pe teren propriu — și li
dera Borussia Monchenglad- 
bach I Astfel, poziția lor în 
clasament a rămas neschim-i 
bată. Eșecul înregistrat de 
Monchengl'adbach este consi
derat drept cea mai mare sur- , 
priză a campionatului, deoa
rece învingătoarea, Arminia 
Bielefeld, nou promovată în 
prima ligă ocupa modestul 
loc 16. Iată rezultatele : 
V.f.B. Stuttgart — F. C. Koln
1—2, Borussia Monchengland- 
bach — Arminia Bielefeld 
0—2. Hertha — F. C. Schalke 
04 2—1, Roțweiss Essen — 
Bayeren Munchen 3—1, Bo
russia Dortmund — ~ ' 
Oberhausen 2—0, 
Frankfurt — F. C. 
lantern 3—2, M.S.V.
— Werder Bremen 3—I, Ham
burger S. V. — Hannover 96 
1—0. Eintracht Braunschweig
— Kickers Offenbach 3—0.

prize în istoria acestei com
petiții. Fruntașa campiona
tului primei divizii, Leeds 
United, a fost învinsă de for
mația Colchester United, care 
activează 
cu 3—2 
condus la 
3—0 prin 
de Crawford (min. 17 și 23), 
apoi Simons (min. 53) a ma
jorat scorul- In ultimele mi
nute Leeds a dominat copios 
dar n-a putut să înscrie de
cât două goluri prin Hunter 
și Giles. în celelalte partide 
s-au înregistrat rezultate nor
male : Hull City — F. C. 
Brentford 2—1, Everton — 
Derby County 1—0 (gol în
scris de Dave Johnson), F. C. 
Liverpool — Southampton 
1—0 (a marcat Lawler), Tot
tenham — Nottingham 2—1. 
Meciul dintre Manchester City 
și Arsenal a fost amînat.

★
în Scoția,- tot în optimile 

de finală ale Cupei, frunta
șele primei ligi au terminat 
la egalitate și meciurile vor 
fi rejucate : Aberdeen ;— Dun
dee United 1—1 și Celtic 
Glasgow — Dunfermline 1—1.

în liga a IV-a (!), 
(2—0). Gazdele au 
un moment dat cu 
punctele marcate

ȘTIRI, REZULTATE

Rotweișs 
Eintracht 
Kaisers- 

Duisburg

contînd 
! tur- 

juniori „UEFA“, 
s-au întîlnit se- 
Portugaliei și 

cîștigat cu scorul' 
de 3—2 (1—1) juniorii portu
ghezi.

meci-tur, < 
preliminariile 
de

© Campionatul Americii 
Nord la fotbal va începe 
14 aprilie și se va încheia 
mijlocul lunii septembrie, 
competiție vor participa 6
chipe din S.U.A. și două din 
Canada : Atlanta,' Dallas,

de 
la 
la
La 
e-

GOTEBORG, 14. — Cîști
gînd trei din cele patru apro
be ale campionatului mon
dial de patinaj viteză, des
fășurat pe inelul de gheață 
de la Giiteborg, olandezul 
Ard Schenk a cucerit titlul 
suprem, reeditînd victoria sa 
de la trecuta ediție. In pro
ba de 5 000 m, Schenk a fost 
cronometrat în 7:18,8, fiind 
urmat în clasament de com-

-

ÎNTRECERI PENTRU „CUPA MONDIALĂ" la schi

patriotul său Kees Verkerk
— 7:20,6 și suedezul Claes- 
son — 7:22,4. în a doua și 
ultima zi a întrecerilor, Ard 
Schenk a finișat primul la 
1500 m — 2:04,8, iar la 
10 000 m a încheiat victorios 
cu un nou record mondial — 
15:01,6.

In clasamentul poliatlonu- 
lui, Ard Schenk este primul 
cu 171.130 p(record mondial), 
urmat de Goran Claesson — 
173,368 p și Kees Verkerk
— 174,958 p.

1. Bor Monch
2. Bayern 

Munchen
3. Schalke 04
4. Elntr. 

Braunsch.
5. Hertha

Anglia :

21

20
21

21
20

11

11
11

11
9

CUM
ELIMINATĂ
UNITED DIN

8 9 48-20 30

7
4

2
G

29
2G

3 
G

7
5

33-20
30-23

25
24

FOSTA
LEEDS
CUPĂ

In optimile de 
Cupei Angliei s-a 
una din cele mai

finală ale 
înregistrat 
mari sur-

II1IIU.ULHI I L.nil»U ,,------

QUEBEC, 14 (Agerpres). 
Schioara americană Marilyn 
Cochran a cîștigat. proba de 
slalom special, din cadrul ..Cu
pei Mondiale”, care a avut loc 
la Mont St. Anne (Quebec). 
Ea a realizat în cele 
manșe timpul total de 82.20. 
Pe iocul doi s-a clasat Bar
bara Cochran (S.U.A.) 
urmată de Wiltrud Drexel (A- 
ustria) — 83.97. în clasamen
tul „Cupei Mondiale” conduce

două

83.45

Anne Marie Proell (Austria) 
cu 1*1. urmată de Michele Ja- 
cot (Frah(a) — 133.

Slalomul uriaș masculin s-a 
încheiat cu victoria elvețianu
lui Bernard Russi. care in cele 
două manșe a realizat 4 : 43,18. 
La masculin în „Cupa Mon
dială” pe primul loc se află 
italianul Gustavo Thoeni cu 
110 J.N. Augert (Franța) ocu
pă locui doi cu 107 urmat de 
Ii. Duvillard (Franța) — 103.

malaga : V. CIOCÂLTfA Sf MfNIIH PRINTRE FRUNTAȘI
Cîștigînd partida cu Car

doso (Brazilia), în runda a 
U-a a turneului de, la Ma
laga, șahistul român Victor 
Ciocâltea a acumulat 8 punc
te și ocupă locul doi în cla
sament, în urma spaniolului

Arturo Pomar, care â remi
zat cu Benko și totalizează 
9 p. Pe locurile 3—4 se află 
marii maeștri americani Bis- 
guier și Benko cu cîte 7 p 
fiecare.
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Pregătindu-se pentru preliminariile turneului U.E.F.A., echipa 
de juniori a Italiei a susținut la Perugia un meci amical cu 
formația amatoare a Austriei. Scor : 0—0. In imagine o acțiune 

a italienilor la poarta apărată de Fleischmann.
Telefoto : A.P. — Agerpres

New York, Rochester. Saint 
Louis, Washington, Montreal 
și Toronto.

• Echipa Levski Sofia, care 
se află în turneu în R. F. a 
Germaniei a jucat la Wies
baden cu selecționata orașu
lui, pe care a învins-o cu 
4—1 (2-0)-

TELEX TELEX
In finala turneului internațional de tenis (profesionist) de la 

Philadelphia se vor întilni australienii John Newcombe- și Rod 
Laver. In semifinale, Laver l-a învins pe Ashe cu 6—3, 
3—6, 6—1, iar Newcombe a dispus de Drysdale cu 3—6, 
6—1, 6—4, 7—6.

7—6,
2—6,

La Budapesta s-a dispu
tat semifinala „Cupei cam
pionilor europeni” la te
nis de masă masculin în
tre echipa locală Sparta- 
kus și formația iugoslavă 
Vjesnik Zagreb. Victoria a 
revenit cu scorul de 5—2 ' 
sportivilor maghiari, care | 
s-au calificat pentru finala 
competiției.

I.a Marianske 
luat sfirșit canif. 
ropene de sănii; 
juniorilor. I.a mi

72 și 286;

Paoloa revenit italianului 
Hilgartner. iar la feminin lui 
Margit Schumann (R. D. Ger
mană).

a
Atleta vest-germană Christa 

Merten a realizat cea mai 
bună performanță mondială de 
sală în proba de 1500 m — 
4 : 17,9, precedentul record a- 
parținea englezoaicei Marga
ret Beacham — 4 :20,5.

19
Campionatul unional de ho

chei pe gheață a programat 
două noi intilniri. Dinamo 
Moscova a pierdut pe teren

ECHIPE
PE ALTE

EUROPENE
CONTINENTE

(Sao Paulo) —
4—2;

Portuguesa 
Vojvodina Novi Sad 
Belgrano (Cordoba-Argenti
na) — Inter Bratislava 4—2: 
Selecționata Wadi Medani 
(Sudan) — R.D. Germană (ti
neret) 0—0.

TELEX
propriu cu scorul de 3—7 în 
fața S. K. A. Leningrad, iar 
Spartak Moscova 
cu 12—9 (12—3)
Celiabinsk.

a surclasat 
pe Traktor

natație deIn concursul de
la Hamilton. înotătorul vest- 
german Werner Lampe a cîș- 
tigat proba de 400 m liber cu 
timpul de 4 : 16,1. Proba de. 
100 m liber a revenit tui Gar- 
hard Schiller (R.F.G.) în 56,4.

In
care 
dromul acoperit din Milano con
duce cuplul belgian MERCKX 
— STEVENS cu un to
tal de 449 p. Urmează pere
chile MOTTA (Italia) — POST 
(Olanda), PFENNINGER — 
SPAHN (Elveția).

„Cursa ciclistă de 6 zile", 
se desfășoară pe velo-
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