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EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT GALAJI
X Teri, în sala Teatrului de Stat 
Hin Galați s-au desfășurat 
lucrările conferinței județene 
pentru analiza activității și de
semnarea organelor conducă
toare. La conferința Consiliu
lui județean pentru educație fi- 
Xică și sport Galați au luat 
parte membrii consiliului, ai 
comisiilor pe ramuri de sport, 
reprezentanții locali ai organe
lor cu atribuții în domeniul 
sportului, președinți de clu
buri și asociații sportive, pro
fesori de educație fizică, antre
nori, medici, sportivi fruntași.

Printre numeroșii invitați s-au 
aflat, de asemenea, secretari ai 
unor organizații de 
primari din comunele județu
lui. directori de școli.

Lucrările conferinței

partid,

.Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovarășu
lui Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului popular județean Galați.

La lucrările conferinței a 
participat, de asemenea, tov. 
Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

După darea de seamă, pre-

zentată de tov. T. Oprică, pre
ședintele C.J.E.F.S. Galați, au 
luat cuvîntul numeroși partici
pant!, care s-au referit atît la 
activitatea desfășurată în ul
timii trei ani, cît și la proiectul 
de hotărîri. privind obiectivele 
de viitor.

In continuare, tov. Anghel 
Alexe a rostit o amplă cuvin- 
tare. felicitîndu-i pe sportivii și 
activiștii gălățeni pentru suc
cesele realizate și schițind, 
totodată, direcțiile viitoarei ac
tivități.

în încheierea dezbaterilor, la 
primul punct al ordinei de zi, 
a luat cuvîntul tov. Constantin 
Dăscălescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, care a făcut 
o profundă analiză activității 
desfășurate de organele sportive 
locale în colaborare cu celelalte 
organe și organizații cu atribu
ții în domeniul sportului. Tot
odată, domnia sa a reliefat ma
rile resurse de care dispune 
sportul gălățean, pentru ca în 
curînd să se poată situa la ni
velul ridicat atins de alte do
menii ale vieții economice și

social-culturale din județul Ga
lați.

S-a trecut la desemnarea 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport și a 
biroului acestui consiliu, din 
care fac parte următorii : T. 
Oprică (președinte). D. Stanciu 
(vicepreședinte), Gh. Conciu 
(vicepreședinte), Gh. Manolcs- 
cu, P. Caradinț, M. Stancu, D. 
Sirbu, I. Mușat, L. Dan, C. 
Catană, A. Radu, M. Slătinea- 
nu și I. Iliescu.

Participanții la conferință au 
aprobat apoi chemarea la între
cere adresată de C.J.E.F.S. Ga
lați tuturor consiliilor județene 
și cluburilor sportive din țară, 
pentru îndeplinirea unor impor
tante obiective privind baza 
materială a activității sportive 
de masă. La sfirșitul lucrărilor, 
participanții la conferința Con
siliului județean au adoptat cu 
entuziasm textul unei telegra
me adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Ni
colae Ceaușescu personal, prin 
care este exprimată recunoștin
ța profundă pentru grija 
care este înconjurată
către partid mișcarea sportivă 
din toate județele țării.
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DIMENSIUNI SPORTIVE IN ANII CINCINALULUI

STRĂLUCIRI NOI DE PERLE ADAUGATE
cu 
de

AU FOST STABILITE PLANUL DE PREGĂTIRE

Șl COMPONENȚA LOTULUI A
Ieri, a avut loc ședința Co

legiului central al antrenorilor, 
în cadrul căreia prof. Angelo 
Niculescu, antrenorul principal 
al naționalei, a prezentat planul 
de pregătire în vederea me
ciului cu Cehoslovacia.

S-a subliniat că principiul 
de bază al pregătirii echipelor 
reprezentative rămîne în con
tinuare armonizarea procesului 
de instruire intensivă la clu
buri cu acțiunile de verificare 
și omogenizare a loturilor, or-

fii ultimul meci al turneului sud-american 

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSĂ DL SAD PAULO
RIO DE JANEIRO 15 (A- 

gerpres). Echipa de fotbal Di
namo București și-a încheiat 
turneul în America de Sud, 
întîlnind valoroasa 
ție braziliană F.C. 
Paulo. Au cîștigat 
dele cu scorul de 
(1—0). Meciul a fost echili
brat și scorul s-a menținut 
egal (1—1), pînă în ultimul 
minut de joc, cînd cunoscutul

forma-
Sao 
gaz- 

: 2—1

internațional Gerson a înscris 
golul victoriei. Tot el deschi
sese scorul în minutul 18. 
Punctul formației române a 
fost marcat de Dumitrache 
în minutul 67.

Din cele opt meciuri sus
ținute cu echipe din Peru și 
Brazilia, Dinamo București a 
cîștigat patru, a pierdut trei 
și unul l-a terminat la egali
tate.

ganizate în mod centralizat. 
Programul este următorul : 5— 
7 aprilie : joc de verificare cu 
o echipă străină (în deplasare) ; 
12—21 aprilie : etapă de pregă
tire pentru jocul cu Iugoslavia ; 
10—16 mai : etapă de pregătire 
specială pentru jocul cu Ceho
slovacia.

Iată lotul lărgit care va par
ticipa Ia pregătiri : RADUCA- 
NU, ADAMACHE — portari, 
SATMAREANU, LUPESCU. DI
NU, MOCANII, VIGU, 1ANVL, 
RADIX. STOICESCU. VLAD, 
DESELNICU — fundași ; DU
MITRU, RADU NUNWEILLER, 
ANCA, mijlocași ; NEAGU, 
DOBRIN, DEMBROVSCHI, LU- 
CESCU. FLORIAN DUMITRES
CU. DOMIDE ȘI TATARU — 
înaintași.

După cum se vede, s-a re
ia serviciile lui Hălmă- 
considerîndu-se că aces- 
mai prezintă siguranța 

altădată.

nunțat 
geamii, 
ta nu 
sa de

Colegiul central al antreno
rilor a aprobat programul de 
pregătire pentru echipa națio
nală.

PENTRU PRIMA OARĂ IN ACEASTĂ IARNĂ J

TOATE PROBELE SCHIULUI PREZENTE IN COMPETIȚII
• Ultimele verificări ale biatlonîștilor • Primele concursuri ale săritorilor > „Fulgul de zăpadă" la start

Cîțiva centimetri de zăpa
dă, așteptați de peste o lună 
de zile de schiori, au permis 
reluarea pe o scară mai largă 
a competițiilor. Ca urmare, 
pentru prima oară în acest se-

zon. la startul întrecerilor de 
la sfîrșitul săptăminii trecuie, 
au fost prezenți toți schiorii, 
inclusiv săritorii, nevoiți pînă 
acum să... aștepte. De remar
cat că in paralel cu concursu
rile pentru schiorii fruntași,

FONTANA Șl VEȘTEA ÎNVINGĂTORI 
ÎN „CUPA DINAMO“ [biatlon]

s-au organizat sîmbătă și du
minică și primele competiții 
populare. Succesul lor. marcaț 
de numărul mare al partiei- 
panților și al celor care au in
trat in posesia „Fulgului de 
zăpadă", sperăm să ‘ constituie 
un îndemn pentru ca aceste 
întreceri să nu lipsească în 
nici una din Șăptămînile viitoa
re.

LANȚULUI CARPATIN
® Poiana Brașov-Centru de pregătire olimpică
• 5 pîrtii omologate de Federația Internațio
nală de schi • Peste 300 000 lei alocați anual 
doar pentru întreținerea plrtiei de bob
• Hoteluri, vile, cabane noi — peste 1000 de 
paturi in plus ♦ „Invitații" noi, adresate

turiștilor rutieri

La Predeal, biatloniștii s-au 
întrecut la sfîrșitul săptăminii 
trecute în cadrul „Cupei Di
namo", competiție pentru seni
ori și tineret. Programul a cu
prins doar cursele individuale, 
în care au terminat învingători 
Victor Fontana și Nicolae Veș- 
tea, ultimul datorită cursei foar
te bune pe care a făcut-o ia 
fond. Iată de altfel rezultatele:

SENIORI (20 km) : 1. V. Fon
tana (A.S.A.) 1 h 19:13 (1 min.

(Di-

FINALA
CAMPIONATULUI

UNIVERSITAR
DE ȘAH

'Astăzi, la Sinaia. începe cea 
de a 14-a ediție a finalei cam
pionatului național universi
tar de șah. Iau parte 40 de 
jucători și 18 jucătoare care 
își vor disputa întîietatea pe 
parcursul a 10 runde, sistem 
elvețian.

penalizare), 2. G. Vilmoș 
namo) 1 h 19:42 (2’), 3. I. Țepo- 
su (Dinamo) 1 h 19:48 (2’).

TINERET (15 km) : 1. N. 
Veștea (A.S.A.) 1 h 03 :00 (8’), 
2. V. Dihoi (A.S.A.) 1 h 03:01 
(1’). 3. V. Papuc (Dinamo) 1 h 
06 :05 (10’).

De remarcat că I. Soiu a ară
tat o netă revenire de formă, 
realizind cel mai bun timp la 
cursa de fond. Totalizînd însă 
13 minute penalizare la 
el nu figurează în 
locuri in clasament.

Duminică, biatloniștii 
tul național au luat parte la o 
cursă de ștafetă, cu scop de 
verificare. întrecerea a fost e~ 
chilibrată și — ceea ce este 
îmbucurător — s-a tras foarte 
bțne. din cei 9 schiori doar doi 
(Soiu 3. Mirza 1). avînd de 
efectuat ture de penalizare. A 
cîștigat ștafeta formată din 
Fontana—Țeposu—Voicu. ur
mată la mici distanțe de echi
pele Mîrza—Papuc—Carabela și 
Dihoi—Vilmoș—Soiu.

Săptămina aceasta biatloniștii 
vor continua să se antreneze 
la Predeal, insistînd în special 
asupra tragerilor. în vederea 
concursului internațional din 
R. F. a Germaniei la care vor 
lua parte săptămina viitoare.

tragere, 
primele
din lo-

s

Anii care au trecut vin să 
acrediteze convingerea că pe 
traseul românesc al autostră
zii Europa I. se parcurge încă 
o regiune de mare atracție, 
că un nou obiectiv al turis
mului național și, fără în
doială, european, capătă pe 
zi ce trece noi plusuri. Va
lea Prahovei — permanență 
a conștiinței turistice și spor
tive de orice nivel — vine 
să continue și să comple
teze, mai ales iarna, rolul li
toralului din sezonul estival. 
Acesta este și motivul pen
tru care vom încerca să tra
săm direcțiile principale de 
dezvoltare ale acestei zone, 
și să punctăm unele din o- 
biectivele turistice și sporti-

AȘII BOXULUI 
ÎNCEP SERIA 

MECIURILOR PUBLICE
De sîmbătă, lotul repre

zentativ de box începe 
seria meciurilor publice 
de verificare, în vederea 
campionatelor europene de 
la Madrid. Astfel, sîmbătă 
seara, la Galați, selecțio- 
nabilii vor întilni echipa 
Oțelul, într-o gală de mare 
atracție. Se vor întilni în
tre corzi perechile Gru- 
iesitlt — Dumbravă. Nedtfl- 
cea — Amăzăroaie, Cuțov 
— Deicu, Năstac — Cojo- 

'caru, Alexe — Sănătescu. 
In continuare, lotul va e- 
volua la Brașov (23 fe
bruarie, cu Dinamo), Con
stanța (26 , 'bruarie, cu 
Farul). .

DOUĂ PREMIERE ÎN
„INTERNAȚIONALELOR

gg

r ■ ■ ::5c:

Mircea Hohoiu, unul din protagoniștii .,internaționalelor" 
de la Reșița

Foto N. DRAGOȘ

CAMPIONATELE ATLEȚILOR SENIORI AU MARCAT UN

SPECTACULOS SALT DE CALITATE ÎN MASĂ!

Carol Corbu, in timpul săriturii care i-a adus nu numai titlul 
bine cotată ne plan international — 16,42 m.

Mal mult poate decît la ori
care altă competiție indoor re
zervată atleților seniori, am 
remarcat la recentele campio
nate republicane un aspect

foarte interesant, generator de 
optimism. Este vorba de creș
terea valorii celor mai multi 
dintre campioni și, legată de 
aceasta, de o micșorare a dife-

de campion, ci și o performanta 
Foto i Dragoș NEAGU

rențelor dintre primul clasat 
si următorii, de o grupare Ia 
nivel mai ridicat a potentelor 
fruntașilor fiecărei probe. A- 
cest aspect a ieșit cel mai bin»

In evidentă în probele de aler
gări, fapt care a pus pe arbitrii 
de sosire în situații deosebite, 
care reclamau o atenție ca nici 
cînd altă dată. La 60 m plat 
bărbați, de pildă, faptul că pri
mii cinci clasați au egalat cu 
6,7 s recordul stabilit în serii, 
este un exemplu pe deplin con
cludent, ca și acela că 5 aler
gători peste garduri au parcurs 
cei 60 m în 7,8 și 7,9 secunde.

Cu excepțiile de rigoare, cele 
mai multe dintre probele de 
concurs au arătat o creștere 
în masă a rezultatelor de virf. 
Este un fapt îmbucurător, de
sigur, care anunță lucruri in
teresante pentru viitorul ime
diat și mai ales pentru sezonul 
de concursuri în aer liber.

Vedetele competiției, care au 
înregistrat acum performante 
cu rezonanță internațională, au 
fost Valeria Bufanu, Carol Cor- 
bu și Nicolae Perja. Evoluția 
fiecăruia dintre ei a reflectat 
pregătirea atentă și minuțioasă 
efectuată în această perioadă, 
fapt mai pregnant poate la pri
mii doi care, prin participarea 
la cîte trei probe, au arătat și 
anumite valențe, vizind multi
lateralitatea antrenamentelor 
de pînă acum. Bufanu a luat 
startul la 60 m. 60 mg și la lun
gime. Dintre acestea, cea mai

Romeo VILARA

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

ve realizate în anii cincina
lului trecut.

O retrospectivă oricît de 
sumară asupra construcțiilor 
din lanțul de „perle" al Car- 
paților de la Sinaia și pînă 
pe înălțimile Poienii Brașo
vului, relevă de la bun în
ceput, armonia și echilibrul 
concepției care a stat la baza 
tuturor inițiativelor. Este în 
primul rînd o încercare me
ritorie a Omului de a-și a- 
sigura o cît mai plăcută pe
trecere a zilelor libere și de 
a crea, pe de altă parte, 
condiții optime reprezentan
ților săi sportivi, de pregăti
re și reprezentare în marile 
întreceri internaționale. Căci 
nu întâmplător, Poiana Bra
șov a fost declarată „Centrul 
de pregătire a Ioturilor 
limpice".

CONDITII OPTIME 
DE PREGĂTIRE 

A SPORTIVILOR

de la Poiana Brașov poartă spreln fiecare zi, telefericul 
înălțimile Postăvarului pe iubitorii sporturilor de iarnă

o-

Orientarea spre construirea 
unei solide baze materiale 
sportive în Poiana Brașov, 
a fost excelentă. Au luat fi
ință aici, în anii cincinalu-

lui, un stadion cu tribune, 
o pistă de alergări, sectoare 
de sărituri și aruncări ; un 
patinoar artificial care po
sedă un sistem de ilumina
re cu vapori de mercur și 
neon; un teren de handbal 
bituminizat pe care, numai 
în anul trecut, spre exem
plu, și-au efectuat pregătiri
le loturile naționale feminin 
și de tineret; și în sfîrșit, 
o sală de sport pentru an-

trenamente la lupte, box, gim
nastică, scrimă, tenis de 
masă- Condițiile geografice 
excelente au îndemnat pe e- 
dili — forurile locale și cen
trale — să dea o mare aten
ție și dezvoltării bazei ma

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Astă-seară, In sala Floreasca

REPREZENTATIVA MASCULINA DE HANDBAL INTIINESTE
SELECȚIONATA STUDENȚEASCA A CEHOSLOVACIEI

Scurtul „refac-he*’, survenit 
în chip’ fericit (din punct de 
vedere al odihnei jucătorilor

Miercuri, oaspeții joacă cu Steaua

CADRUL
DE ÎNOT

® întrecerile vor avea loc
pentru prima oară in bazin de
25 m • Ciștigătorii curselor
de 400 m liber (m și f) vor primi

trofeele „REȘIȚA 200"
Campionatele internaționale 

ale României, aflate la cea de 
a 11-a ediție, reprezintă prima 
confruntare de amploare a ino- 
tătorilor noștri în acest sezon. 
Totodată, întrecerile de sim- 
bătă și duminică oferă și două 
premiere pentru natația româ
nească.

j Insușindu-și experiența țări
lor mai avansate în acest sport, 
Federația de specialitate orga
nizează întrecerile din acest an 
— spre deosebire de edițiile pre
cedente — într-un bazin de 25 
m, alegînd piscina reșițeană 
unanim recunoscută pentru ca
litățile ei. La baza acestei pre
ferințe a stat ideea tehnicieni
lor de a oferi sportivilor po
sibilități de obținere a unor 
performanțe mai bune, care 
să-i încurajeze in pregătirea 
pentru cel de al doilea ciclu, 
cînd sînț programate competi
țiile cele mai importante : „Cu
pa Europei”, „Campionatele eu
ropene de juniori" și Balcani
ada.

„Internaționalele" din acest 
an vor pune pe cei mai buni 
performeri ai țării în fața unor 
înotători de valoare din R. D. 
Germană, Iugoslavia și Ceho
slovacia. Cu acest prilej, an
trenorii lotului vor putea avea 
un prim criteriu de selecție a 
echipei naționale masculine ce 
va înfrunta peste 4 săptămîni, 
la București, puternica selec-

fruntași) in activitatea hand
balistică, se încheie astăzi. Ur
inează. parcă pentru a... răs- 
Cumpâtra această pauză compe- 
țițională. o perioadă bogată in 
evenimente care de care mai 
atractive, majoritatea dintre ele 
eonsumîndu-se — din păcate — 
pe alte meleaguri. Este vorba, 
în primul rînd. de clasicul (a- 
tlat la cea de a treia sa „edi
ție”...) turneu din țările Scan
dinavici pe care îl întreprinde 
reprezentativa țării, de partici
parea formației Steaua la cele 
două meciuri ale semifinalelor 
C.C.E, și de vizita pe care o 
face Ia noi selecționata studen
țească a Cehoslovaciei.
t’ Calendaristic, cel mai apro
piat dintre aceste evenimente 
competiționale este turneul stu
denților cehoslovaci, care vor 
debuta astă-seară în sala Flo- 
reasca. începind de la ora 19. 
cînd vor întilni selecționata Ro
mâniei. ce se pregătește pentru 
turneul din țările nordice. Me
ciul se anunță interesant nu

numai prin prisma valorii certe 
a celor două echipe, ci și prin 
faptul că vom avea prilejul de 
a vedea o formulă nouă a re
prezentativei noastre, în rindu- 
rile căreia au fost promovați, 
recent, ci ți va din componenții 
lotului de tineret : Voinea. 
Schmidt. Ștef, Schobel. Falko și 
Cosma. Este primul test pu
blic al acestei echipe, din care 
lipsesc handbaliștii de la Stea
ua care. în continuare, vor avea 
de înfruntat. în dificila „croa
zieră” nordică, selecționate pu
ternice (Suedia, Danemarca, 
Norvegia), verificîndu-și astfel 
potențialul fizic, tehnic și tac-, 
tic.

Tinerii handbalisti cehoslovaci 
alcătuiesc o formație omogenă, 
cu bună experiență internațio
nală. deoarece printre compo- 
nenții acestei echipe se numără 
citiva reputati internaționali. 
In cel de al doilea meci al tur
neului lor (miercuri, tot de la 
ora 19 și tot în sala Floreas
ca) ei vor întilni echipa Steaua.

— a. v. —

(Sontinuare in pag. a 4-a)

CAMPIONATELE EUROPENE
DE POPICE (juniori) 

VOR AVEA LOC LA GALAȚI
Cea de a Iî-a ediție a cam

pionatelor europene de popice 
juniori (tineri pînă la 23 de 
ani) se va desfășura, la sfîr
șitul lunii mai. la Galați și nu 
la Cluj, cum fusese stabilit 
inițial. La întrecerile conti
nentului, care se vor disputa 
pe noua arenă cu patru piste 
din orașul dunărean, și-au a- 
nunțat participarea sportivi și 
sportive din 10 țări.

ZECE MINUTE
I

DE SANATATEl
I Di
i
i
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I

Victor BANCIULESCU

lui,
în școlile de toate gradele

I

uminicâ a fost dat publicității un comunicat 
al Ministerului Invățămîntului care mențio
nează primele măsuri consacrate ameliorării 
modalităților de predare a educației fizice 
în grădinițe, școli și institute. După recenta 
ședință a Colegiului Ministerului Tnvăfămîntu- 

care a dezbătut rolul educației fizice și al sportului 
"L __ '» — aceasta este întîia mani

festare concretă a departamentului educației pe linia apli
cării propriilor sale hotărîri.

Comunicatul precizează că, începînd cu viitorul trimes
tru al actualului an de studii, în mai multe școli va fi 
introdusă, experimental, gimnastica zilnică de zece mi
nute. Cu toată sfiiciunea inexplicabilă a fazei de experi
ment, decizia ni se pare extrem de importantă pentru 
că ea vizează, în cadrul unității de învățămint, pe toți 
școlarii. Aci nu mai este vorba de note, deci nu vor mai 
fi solicitate nici scutirile. Totul se rezumă la zece minute 
de sănătate, realizate în regim școlar, fără mărirea pro
gramei, fără suprasolicitarea elevilor.

Fie la începutul zilei, fie după primele două ore de 
program, geamurile clasei se deschid larg și elevii exe
cută o suită de exerciții de gimnastică menite să reducă 
efectele negative ale poziției statice din bancă, să acti
veze circulația și respirația, să corecteze pe cît posibil 
viciile de atitudine. Prefigurînd imaginea viitoarelor zece 
minute de gimnastică, ne dăm ușor seama de beneficiile 
ce decurg. Fără pretenția de a naște performeri sau po
sesori de bicepși, exercițiile de pauză vor realiza o com
pensație fizică pentru efortul intelectual depus de elevi, 
vor constitui o destindere activă oricum benefică și vor 
naște, firește, efecte de ordin educativ (dacă nu ar fi de
cît transmiterea obișnuinței de a face gimnastică zilnică 
și acasă).

Sîntem bucuroși a putea saluta această primă iniția
tivă praciică din vastul program pe care Ministerul în- 
vățămîntului și l-a propus pentru a integra organic edu
cația fizică în școli. Așteptăm cu interes materializarea 
instrucțiunilor (la care lucrează un corp întreg de specia
liști), pentru aplicarea hotărîrii. Se pregătește, printr-un ex
periment, o amplă acțiune de interes național, care ne 
privește pe toți, pentru că este vorba de sănătatea co
piilor noștri, a tineretului întregii țări.
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teriale a sporturilor de iar
nă i prin construcția sau re- 
amenajarea (lărgirea pînă la 
30 de metri, nivelări, talu- 
zări) a unor pîrtii de schi 
și prin dotarea acestora cu 
mijloace mecanice de trac
țiune, s-au îmbunătățit și di
versificat condițiile de antre
nament ale diferitelor loturi 
și s-a concentrat și mai mult 
interesul vizitatorilor. Dar nu 
numai Poiana Brașov a in
trat în „grațiile" proiectan- 
ților și constructorilor. Acum 
nu mai puțin de 5 pîrtii din 
Valea Prahovei sînt omolo
gate de Federația Internațio
nală de schi. Sinaia este gaz
da pîrtiei de bob cu o lun
gime de 1200 metri, pentru 
întreținerea căreia se alocă 
anual peste 300 000 lei, iar 
pe platoul Bucegilor, com
plexul sportiv de la Piatra 
Arsă oferă, prin sala de an
trenament, terenul de fotbal, 
pista de atletism și terenul 
de handbal, condiții excelen
te de antrenament loturilor 
de diferite niveluri valorice. 
Dacă am mai adăuga con
strucția celor 6 terenuri de 
tenis de cîmp, reamenajareâ 
modernă a poligonului de tir

și apariția „Stadionului mu
nicipal" din Brașov sau îm
bunătățirile aduse stadionu
lui din Predeal, am putea 
trasa o sumară și generală 
hartă sportivă a cincinalului 
trecut în această minunată 
zonă a țării.

ZONA TURISTICA 
LA NIVEL 

INTERNAȚIONAL

ui-.România se afirmă în 
timul timp ca una din prin
cipalele țări turistice euro
pene. Și dacă, în privința 
turiștilor străini doar* în tim
pul iernii, accentul se mută 
de pe litoral pe Valea Pra
hovei, pentru amatorii ro
mâni de mișcare, ea consti
tuie pe tot parcursul anului, 
un punct de atracție. în Ulti
mul an, numai orașul Bra
șov a fost gazdă pentru a- 
proximativ 300 000 de turiști 
față de cei 50 000 din 1966. 
Această creștere substanțială 
a ponderii de turiști înregis
trată în decursul ultimilor 5 
ani, se datorește, în cea mai 
mare măsură, creșterii și îm
bunătățirii condițiilor de ca
zare și acces, ca și diversi
ficării posibilităților distrac
tive sau de odihnă realizate

în această perioadă. în Poia
na Brașov au fost construite 
trei noi hoteluri (Poiana, Bra
dul și Teleferic), a fost a- 
dăugată o aripă nouă hote
lului „Carpați" din Brașov 
(capacitate totală 300 de 
locuri); au apărut alte uni
tăți similare la Timișul de 
Sus, la Clăbucet plecare, la 
Trei Brazi (100 de locuri), 
și un han turistic la Bran 
(190 de locuri). Adăugind și 
noua cabană „Cuibul dorului" 
(40 de locuri) de ia km 6 al 
drumului Sinaia — Tîrgoviș- 
te, gazdele pot pune la dis
poziția turiștilor, în condiții 
optime, cu aproximativ 1000 
de paturi mai mult decît în 
primul an al cincinalului tre
cut.

Multiplicarea drumurilor de 
acces și a mijloacelor meca
nice de abordare a masive
lor muntoase și-a găsit și ea 
loc, mai întîi pe planșele pro- 
iectanților. Acum vizitatorul 
poate merge cu mașina pe 
varianta asfaltată Sinaia — 
Cota 1400, poate urca în nu
mai 20 de minute din ~ 
șov Ia Poiana. Drumul 
deal — Trei Brazi (5 
se oferă și el fluxului 
tinuu de turiști. Telecabîna 
instalată pe coasta Tîmpei 
transportă cu cele două ca-

bine ale sale, în numai 4 mi
nute, 50 de persoane pînă în 
vîrf, iar cea de la Sinaia 
pînă la muntele Furnica se 
află acum în probe tehno
logice. Dar unul din puncte
le „forte" ale locurilor rămî- 
ne pîrtia Clăbucetul Tauru
lui din Predeal. Reamenaja- 
rea ei, lungirea și construc
ția variantelor, dublarea li
niei de teleferic deja exis
tentă și iluminarea porțiunii 
finale au ridicat-o la nivelul 
celor mai tentante pîrtii din 
țară- Pentru amatorii spor
tului rutier au fost construite 
campinguri 
Dîrste) 
acelea 
șov.

Și 
de

(popas Azuga, 
autoservice-uri ca 
Ia Dîrste și Bra-

ELITA ABSENTEAZĂ; ÎN JURUL RINGURILOR E LINIȘTE!
Ca în fiecare început de an. 

galele de box de anvergură 
se Iasă așteptate. S-au 
organizat, e drept, 2—3 reu
niuni la clubul „Grivița Ho
ție" și la Giulești, dar puțini 
au fost spectatorii care s-au 
grăbit să ie vizioneze, de
oarece pe afișe nu figura nici 
un pugilist mai cunoscut. Se

urmcază un program special 
de pregătire în vederea cam
pionatelor continentale de la 
Madrid. Antrenorul federal 
Ion Popa își va duce însă 
in curînd băieții, la Constan
ța, Galați, Brăila, Brașov, Ti
mișoara, unde tricolorilor nu 
le va fi. fără îndoială, ușor. 
Dar ce fac in această perioa-

Bra- 
Pre- 
km) 
con-

GALE DE
• Oțelul Galați—Dinamo

Buc. 12—10. Peste 2000 de spec
tatori au aplaudat cea de a 
4-a victorie a pugiliștilor lo
calnici. obținută anul acesta. O- 
țelarii și-au înscris în palmares 
o victorie remarcabilă. în dau
na dinamoviștilor bucureșteni. 
Rezultate tehnice : I. Vladimir 
(D) b. ab. 2 St. Cocioc, Al. Dum
bravă (O) b.p. N. Cordoș, P. 
Iuga (O) b. dese. A. Moraru, 
O. Amăzăroale (O) b.p. E. Go- 
rea. N. Deicu (O) egal cu An- 
toniu Vasile. N. Bogdan (O) b. 
ab. 2 I. Fieraru, V. Buti (O) 
egal cu C. Ghiță, I. Gyorffi (D) 
b.p. S. Voicu, I. Olteanu (D) 
b.p. C. Cojocaru, S. Tirilă (D) 
b. ab. 3 M. Florea, I. Sănă- 
tescu (O) b. p. M. Constanti
nescu. T. Siriopol și 8. Con
stantinescu — coresp.

wnneavoastn

este atît de săracă filmografia româ-

LIVIU ȘIMANDEAN din Cluj: „De ce

SPUNS
COMPETENT

mă refer la documentare, domeniu tn care

am început să ne afirmăm ți pe plan in-

nească în realizări cu temă sportivă ? Nu ternațional, ci la filmele artistice".

RĂSPUNDE MIRCEA SlNTIMBREANU, DIRECTORUL GENERAL
★

Valea Prahovei răspunde 
acum, în aceeași bună mă
sură, la două deziderate: a- 
sigurarea unei pregătiri spor
tive optime tuturor catego
riilor de sportivi care se pre
zintă aici și pune la dispo
ziția turiștilor — sedentari, 
drumeți, rutieri, sportivi — 
condiții variate de ' satisfa
cere a gusturilor. Prin aceas
ta, Valea Prahovei intră, ne
îndoios, la concurență turis
tică cu țările cele mai a- 
vansate din acest punct de 
vedere.

VERIFICARE
semiușoară, unde M. 
(Chimia) a învins la 
pe I. Gălășel. Gătan a 
de altfel, o cupă, din 
comisiei județene Bihor, pen
tru tehnicitate. La semigrea, 
Gh. Constantinescu (Chimia) a 
fost descalificat în primul mi
nut de luptă cu D. Găinaru, 
pentru insulte aduse arbitru
lui 1 (Ilie Ghișa-coresp.)

• Gala organizată de clubul 
Rapid, în vederea verificării 
unor juniori ce vor participa 
la campionatele republicane, 
și-a atins scopul, meciurile ri- 
dicîndu-se la un bun nivel teh
nic. Iată cîteva rezultate : Gh. 
Șerban (Steaua) b.p. C. Piritu 
(Energia), G. Cuciureanu (Rapid) 
egal cu V. Dobre (Met), C. 
Bunea (Steaua) b. ab. 2 P. La
zăr (Rap), V. Toma (Steaua) 
b.p. I. Preda (Rap), P. Anton 
(Rap) b. ab. 3 A. Bucur (Met), 
M. Culineac (Viitorul) egal cu 
V. Croitoru (Metalul). Daniel 
Diaconescu-coresp.

Gătan 
puncte 
primit, 
partea

• Crișul Oradea — Chimia 
Craiova 15—11. Gală reușită, in 
care orădenii au obținut o vic
torie meritată. Cel mai frumos 
meci s-a disputat la categoria

la europenele de tineret de Ia
_______ _____ ___ de seniori. Iată-1, la un antrenament
„la mănuși", cu maestrul Ion Chiriac

Gheorghe Ciochină, medaliat cu , 
Miskolc, a fost promovat în lotul

argint la

țtie de mult timp că boxe
rii începători și juniorii nu 
pot asigura succesul de casă. 
Nu înseamnă însă că orga
nizarea unor astfel de gale 
de rodaj n-ar fi binevenită. 
Dar programele sărace, lip
site de capete de afiș, sînt pe 
bună dreptate subestimate de 
spectatori, îndeosebi de cei 
din Capitală, care pretind 
«nume".

Elita, din păcate, absentea
ză. Se pregătește în liniște și 
se uită de sus Ia cei așa ziși 
de mina a doua. Ea are un 
singur țel: prezentarea în cît 
mai bune condițiuni Ia etapa 
de zonă, și apoi la finalele 
campionatelor naționale. De
geaba se zbate Comisia 
municipală să încropească 
programe mai atractive, să-i 
convingă Pe antrenori să-și 
trimită elevii mai bine co
tați pe ringurile din cartiere.

Ii exceptăm, poate, pe com
ponenții lotului reprezentativ, 
vreo 20 Ia număr, întrucît ei

'dă ceilalți puglliști bucureș- 
teni cunoscuți, cu categorii de 
clasificare superioare, și care 
nu figurează în Iotul națio
nal?

O privire sumară în caiete
le de evidență ale antrenori
lor din Capitală ne edifică a- 
supra efectivelor existente în 
sălile respective, sportivii pe 
care-i vedem Ia 
puțind alcătui imediat pro
grame foarte atractive. Iată 
numai cîțiva dintre pugiliștii 
care se pregătesc, dar nu sus
țin meciuri publice; Steaua: 
Drăgan, Eumezeanu, Gîju, Puș
caș, Chivăr ; Dinamo s Păpă- 
lău, Dobrescu; Rapid i Bă- 
doi, Tecuceanu; C.P.M.B. i 
Ivan ; Metalul i Lungu, Ivan- 
ciu, Enciu, N. Nicolae. Dacă 
am căuta mai atent, fără în
doială că am depista și alțî 
boxeri care întîrzie să-și facă 
apariția între corzi. Ce aveți 
de spus tovarăși antrenori ?

R. CALARAȘANU

anlrenament

AL CENTRULUI NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
O filmografie românească 

sportivă — demnă de acest 
nume — nici n-a existat vre
odată, dacă facem abstracție
— și de ce n-am mărturisi-o?
— o facem cu plăcere dacă 
nu cu jenă — de pelicule de 
lipul „Și Ilie face sport", 
„Băieții noștri", „K.O.“ sau 
„Vin cicliștii". De altminteri, 
însăși rubricarea tematică de 
acest tip reprezintă, credem, 
o eroare simplistă și, în cele 
din urmă, o capcană pentru 
filmul artistic. 1'n definitiv, 
urmînd o atare logică, n-am 
avea decît să alfabetizăm 
disciplinele sportive de la 
alpinism la yachting — tre- 
eînd, bineînțeles, prin atle
tism, box, ciclism, fotbal, pa
rașutism, rugby, șah, tenis, 
tir ș.a.m.d. — pentru a avea 
un evantai de filme spor
tive pe următoarele două de
cenii. Filmul documentar așa 
procedează și nu e rău de 
loc. Marele film artistic însă 
nu are în vedere specialități 
și discipline profesionale, iar 
valoarea unor filme ca „Sin
gurătatea alergătorului de 
cursă lungă", „Rocco și fra
ții lui", „Cineva acolo sus mă 
iubește", „Cross-country" ș.a. 
nu se cantonează în zona e- 
xercițiului fizic, ci a dramei 
umane. Or, din păcate, filmul 
nostru sportiv s-a orientat 
spre ilustratlvism și ambian
ță, camera de luat vederi 
acționînd, practic, întocmai 
ochiului unui spectator ți nu

ca un martor pătimaș, inte
resat, nu 
mul rînd 
formanțe, 
zguduitor 
cu tricou.
confruntare, îndîrjire, 
depășire, meciurile au — Ia 
modul ideal — structura și 
tensiunea unui spectacol de 
suspense. în aparență, nimic 
mai simplu decît a da „mo
tor 1“ camerei de luat vederi 
pentru a avea filmul gata fă
cut. în realitate, așa cum un 
chirurg nu devine erou de 
film prin faptul că operează 
o oră și jumătate 
miză e în joc l 
sportiv ca atare 
comat substanța 
unui film, fără

atît șl nu în pri
de tehnici și per- 
cît de omenescul, 
adesea, al eroului 
Sportul este luptă, 

auto-

și ce 
nici un 

nu oferă au- 
dramatică a 
a-I explora 

biografic, ca mentalitate 
destin, fără ca acțiunile

și
Si,

I MK A STICĂ -

MUNCA INTENSA LA LICEUL DE SPECIALITATE
Chiar și din simpla lectură a 

numelor gimnastelor incluse in 
Jotul republican pe acest an 
este evident faptul că ponde
rea incontestabilă 6 deține Li
ceul cu program de educație fi
zică din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Cu totul firesc, dacă avem 
în vedere că aici sînt concen
trate cele mai bune forțe ale 
gimnasticii noastre feminine.

Deci, suficiente motive să 
ne interesăm de activitatea pe 
care o desfășoară gimnastele 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
de modul în care se pregătesc 
ele să abordeze noul sezon com- 
petîțional. Și iată amănuntele 
pe care le-am aflat:

Reîntoarse de la munte, unde 
accentul s-a pus pe pregătirea 
fizică, gimnastele se află în 
prezent în etapa studierii posi
bilităților de însușire a noilor

elemente de mare dificultate 
stabilite de colectivul de an
trenori pentru fiecare sportivă 
în parte. între altele, se insistă 
foarte mult pe mărirea ampli
tudinii și eleganței mișcărilor, 
capitole la care nu o dată gim
nastele noastre au pierdut ze
cimi prețioase de punct în con
cursuri internaționale. în cele 
6 antrenamente săptămînale de 
cite 3 ore și jumătate (dedicate 
exclusiv elementelor de gimnas
tică sportivă), precum și în mul
te alte ore de pregătire artis
tică, se Urmărește cu multă 
perseverență crearea unui stil 
propriu de execuție al școlii, 
mai ales Ia sol, În legătură cu 
aceasta e de menționat că îri 
prezent Liceul beneficiază de 
aportul prețios al pianistului 
Eugen Filipescu, care va rămine 
în Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
pînă Ia finele lunii.

Antrenorii au și ei foarte 
mult de lucru. Sub conducerea 
antrenoare! emerite Maria Si- 
mionescu, colectivul de specia
liști ai liceului definitivează 
planurile individuale ale gim
nastelor pentru Jocurile Olim
pice din 1972, stabilesc compo
ziția exercițiilor impuse ale 
sportivelor românce, pe baza 
elementelor fixate de federa
ția internațională și. în colabo
rare cu specialiști notorii în 
materie, caută soluții pentru... 
suplețea gimnastelor. Căci, din 
păcate, nu de puține ori și nu 
puține eleve ale liceului cîntă- 
resc ceva mai mult decît ar tre
bui.

în sfirșit, o ultimă noutate : 
sala de lucru a fost dotată cu 
lonjă și cu aparatură de for
ță, extrem de utile bunei pregă
tiri a gimnastelor.

Uneori, martirajul lai să sem
nifice ceva chiar pentru o- 
mul care n-a fost în viața 
lui pe an stadion, să-i per
mită o cunoaștere emoționa
lă a untii om devenit perso
naj, adică destin de excep
ție. De ce nu avem film 

Pentru 
para- 

can-

ție. De ce nu 
artistic sportiv ? 
că fără acești 
metri, indiferent de 
titatea de sport transpusă pe 
peliculă, n-am avea film, ci 
o pură cascadorie. Speranțe
le există, însă. Și chiar un 
scenariu de o mare actuali
tate și acuitate, de o exem
plară ambiție și semnificație, 
intitulat pur și simplu „Fot
bal", propus de curînd de zia
ristul Romulus Balaban. îmi 
urez să îl facem film. Ar fi, 
cred, primul nostru film 
sportiv.

INTERVIUPRIMUL
Prin maniera in care s-a 

impus în concursurile interne 
și internaționale, Sabina Șer
bănescu, clasată pe locul al 
doilea la campionatele repu
blicane de la 9'g. Mureș, a 
fost, fără îndoială, revelația 
anului 1970. Doar cinci sutimi 
i-au lipsit spre a. urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui... Și iat-o acum pe talen
tata gimnastă a Liceului nr. 
35 în fața primului ei inter
viu :

— Cele mai severe exa
mene sportive ale lui ’71 ?

— Bineînțeles, campionate
le mondiale din Cuba, unde 
sper să mă clasez între pri
mele șase, la cel puțin două 
probe, ca și campionatele bal
canice din Iugoslavia, între
cere la care doresc să urc pe 
podium. Muncesc mult spre

a-mi realiza planurile. îm
preună cu antrenoarea mea, 
Livia Grama, lucrez la fini
sarea noilor exerciții, mult 
îngreuiate. în ce privește 
titlul de campioană absolută 
a țării, sper ca în disputa 
dintre mine și prietena mea 
Maria Preda să cîștige... cea 
mai bună.

— Dar pe plan școlar, care 
sînt principalele obiective ?

— Dat fiind faptul că in 
acest an urmează să absolv 
liceul, mă preocupă mult 
învățătura și doresc să sus
țin cu succes cele două difi
cile examene ce mă așteap
tă, bacalaureatul 
rea la facultate.

l-am urat mult 
binei Șerbănescu 
„încercări1' ale anului

și admite-

succes Sa- 
în grelele

1971.

în ultimii ani, în R. P. 
Mongolă boxul a devenit »- 
nul din cele mai populare 
sporturi, ajungînd pe același 
plan cu discipline foarte în
drăgite de sportivii mongoli i 
lupte, patinaj, șah, tir cu ar
cul etc. Cu cîteva luni în 
urmă, federația de box din 
R.P. Mongolă a devenit 
membră a A.T.B.A. Anul tre
cut, boxerii mongoli au luat 
parte la turneul internațio
nal de la București, au efec
tuat un alt turneu în Polo
nia, toți specialiștii remar- 
cînd calitățile combative și 
buna pregătire fizică la 
acești noi veniți pe arena in-

PUGILIȘTII MONGOLI ÎN PROGRES

VEDETE
ÎNCEPUT

temațională. De curînd, Ia 
Ulan Bator s-au desfășurat 
două întîlniri între echipele 
R.D.G. și R.P. Mongolă (au 
avut Ioc meciuri numai Ia 8 
categorii). Prima dispută s-a 
încheiat la egalitate (4—4), 
iar în a doua oaspeții au 
cîștigat cu 7—1. Mulți spec
tatori au participat la an
trenamentele boxerilor oas
peți și la seminariile orga
nizate de specialiști din R.P. 
Polonă și R.D. Germană. De 
o bună reputație internațio
nală se bucură arbitrul El- 
bendorj Msodnomțeren, ran 
entuziast și bun cunoscător 
al boxului.

VIITOARELE

A FOST STABILIT PROGRAMUL TURNEELOR DIVIZIONARE DE LA ORADEA Șl GALAȚI
• După o pauză de trei 

săptămîni, campionatul na
țional feminin va fi reluat 
prin meciurile care se vor 
desfășura vineri, sîmbătă și 
duminică în sala Armatei din 
Oradea, în cadrul ultimului 
turneu al celui de al doilea 
tur al competiției. Progra
mul acestui turneu, care cu
prinde cîteva meciuri deci
sive pentru locurile fruntașe 
(Politehnica — Rapid, Ra
pid — I.E.F.S.), este urmă
torul (în paranteze, rezulta
tele din tur): VINERI, de la 
ora 10! Sănătatea Satu 
Mare — Constructorul Bucu
rești (78—62), A.S.A. Cluj — 
I.E.F.S. (55—65); de la ora 
16: Mureșul Tg. Mureș — 
Voința București (66—64), 
Crișul Oradea — Voința 
Brașov (62—67), Politehnica 
București — Rapid București 
(70—64); SÎMBATA, de la 
ora 10: Săn? tatea — A.S.A. 
(91—56), Constructorul
Voința Brașov (54—47); de 
la ora 16: I.E.F.S. — Mure
șul (57—47), Voința Bucu
rești — Rapid (64—81). Poli
tehnica — Crișul (74—61); 
DUMINICA, de Ia ora 10: 
A.S.A. — Constructorul (43— 
57), Crișul — Voința Bucu
rești (70—71); de Ia ora 16 : 
Voința Brașov — Politehnica 
(65—99), Rapid — I.E.F.S. 
(59—47), Mureșul — Sănăta
tea (82—63).

» Pe adresa F.R. Baschet 
a sosit o scrisoare din partea 
federației de specialitate din 
Congo (K) prin care este so
licitat un antrenor. Biroul 
federal urmează să decidă.

• înscriind 50 de puncte, 
jucătoarea Petkana Maka- 
veeva (Septemvri Sofia) a 
cucerit primul loc în clasa
mentul coșgeterelor ediției 
a Vl-a a „Cupei Voința" 
desfășurată, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, în organiza
rea Oficiului educație fizică 
și sport al U.C.E.C.O.M.

tehnica Brașov — Politeh
nica Buc. (50—57, 83-90),
I.E.F.S. — Rapid (68—82, 
79—90), Politehnica Galați — 
Dinamo (62—86, 44—84), „U“ 
Timișoara — I.C.H.F. (66—72, 
75—70); MARȚI, de la ora 
9,30: Farul — I.E.F.S. (50— 
55, 62—61), Steaua — Poli
tehnica Cluj (98—61, 82—50), 
I.C.H.F. — Politehnica Bra
șov (80—65, 71—73), Rapid— 
Dinamo (82—88, 60—75), 
Politehnica București — „U" 
Cluj (64—61, 65—51), Poli
tehnica Galați — „U“ Timi
șoara (65—61, 71—78).

DE DRUM
Cind ai șase ani și 

luni, principala preocupare, 
în timpul liber, o constituie 
desigur joaca. Și, dintr-un joc 
într-altul, Vasilica Pușcașu 
a îndrăgit unul care-i place 
foarte mult — gimnastica. E 
numai ochi și urechi la sfa
turile pe care i te dă tova
rășa antrenoare Maria Raicu, 
învață 
sânte, 
până" 
crează 
lele. Alături de Vasilica Puș
cașu, cea mai talentată din
tre fetele pe care le-a selec
ționat și cu care lucrează de 
la 1 octombrie, profesoara ti
mișoreană se îngrijește de 
primii pași în gimnastică ai 
altor 15 fete care visează me
dalii și succese sportive. Sînt 
fetițe în vîrstă de 6—9 ani, 
cu aptitudini evidente, cu

elemente noi, intere- 
știe să facă o „cum- 
perfectă pe bîrnă, lu- 
cu pasiune la para-

pasiune pantru mișcarea ar
tistică, grațioasă, care au în
vățat deja destul de mult din 
tainele gimnasticii. A dove
dit-o cu prisosință recentul 
„concurs-seirbare“ pe care 
micuțele gimnaste l-au sus
ținut în fața părinților și 
profesorilor lor: aplauzele 
au răsplătit adeseori execuții 
dificile, precise. Iată cîteva 
nume, din care să sperăm că 
se vor desprinde viitoare ve
dete: Eugenia Glodeanu, Flo- 
rica Zele, Livia Stoica, Livia 
Pop, Carmen Codreanu, Lu
cia Sturz, Olimpia Dascălu, 
Carina Cusman, Violeta Fru- 
mosu, Codruța Gavra, Ines 
Bihai. Prima care s-ar bu
cura de afirmarea sportivă a 
acestor fetițe ar fi, bineîn
țeles, întîia lor antrenoare, 
Maria Raicu, pe care fotore
porterul timișorean I. Țăran 
a surprins-o în sala de an
trenament, împreună cu noi
le ei eleve.

• în acest 
campionatele 
tea-naționale 

României se 
desfășura. în 
pitală, între . 
25 aprilie. Fede
rația de speciali
tate a lansat in
vitații sportivilor 
din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Elve
ția, Franța, R.D. 
Germana, R.F. a 
Germaniei, Iugo
slavia, Suedia. 
Ungaria, Uniunea 
Sovietică,

• în perioada 
18—22 martie.se 
vor afla în țara 
noastră echipele 
reprezentative (fe
minină și mascu
lină) ale Uniunii 
Sovietice. Gimna- 
știi români și so
vietici vor efec
tua mai multe 
antrenamente co
mune și vor sus
ține o demonstra-

an. 
in- 
ale 
vor 
Ca- 

23 și

PE SCURT
tie publică în
sala Floreasca.

• Ședința Co-
mitetuiui federal 
de gimnastică a 
fost fixată pen
tru data de 25 a- 
prilie, în Capi
tală.

• S-au încheiat 
în întreaga țară 
ședințele anuale 
de analiză a ac
tivității comisii
lor județene de 
gimnastică.

• Pentru com
petițiile din acest 
an, federația a 
pregătit noile car
nete de concurs. 
Cluburile, asocia
țiile și chiar an
trenorii trebuie 
să se .preocupe a- 
cuiti de obținerea

c) la 
:on- 
anu-

lor, pentru 
primele 
cursuri ale 
lui, sportivii să 
aibă trecute în el 
clasificarea la zi, 
vizita 
etc,

♦ Au 
mite de 
și expediate 
întreaga țară noi
le exerciții im
puse (valabile 
pentru patru ani) 
ale băieților, pre
cum și elemen
tele 
pentru 
impuse 
lor. în 
lucrează la com
binațiile pe a- 
parate, cele mai 
bune urmînd a 
fi premiate.

medicală

fost Pri- 
la F.I.G.

în

obligatorii 
exercițiile 
ale fete- 

prezent, Se

Rubricâ redactată de
Constantin MACOVEI

UN EXAMEN A FOST TRECUT. URMEAZĂ ALTELE

• A fost stabilit și pro
gramul primului turneu al 
ultimului tur al diviziei mas
culine A care va avea Ioc, 
duminică, luni și marți, în 
sala I.C.O.R. din Galați. la- 
tă-1 (în paranteze, rezulta
tele primelor două tururi) i 
DUMINICA, de la ora 9,30: 
Politehnica Cluj — Politeh
nica Brașov (57—53, 68—67), 
Politehnica Galați — Rapid 
(80—52, 81—78); de la ori 15 : 
Farul — „U“Cluj (43—60, 49 — 
71), Steaua — I.E.F.S. (75— 
65, 68—55), Politehnica Bucu
rești — „U“ Timișoara (73— 
74, 82—59), I.C.H.F. — Dina
mo (66—95, 68—82); LUNI, 
de Ia ora 9,30: „U“ Cluj — 
Politehnica Cluj (64—61, 77— 
61), Steaua — Farul (97—51, 
92—57) ; de Ia ora 15: Poli-

SCRIMA —

„CUPA SEMICENTENARULUI" LA SATU MARE
A. S. Olimpia 

a 
ție de floretă (masculin și 
feminin) în cinstea semicen
tenarului Partidului. S-au 
prezentat pe planșă 25 de 
floretiști de la Crișul Ora
dea, Victoria Cărei, Recolta 
Căpleni, Olimpia și Școala 
sportivă — Satu Mare, iar 
în proba feminină 13 trăgă
toare de la Crișul Oradea, 
Olimpia și Școala sportivă — 
Satu Mare.

2. Judith Hankler (Olimpia) 
3 v; 3. Maria Pop (Șc. sp. 
Satu Mare) 3 v; 4- Judith 
Dalnoki (Crișul) 3 v ; 5. Ecat. 
Fenyves (Crișul) 2 v; 0. Marg. 
Guleș (Olimpia) 0 v. — A. 
VERBA — coresp.

Și în această a doua întîl- 
nire internațională — care 
a fost mult mai dificilă de
cît cea cu reprezentativa de 
tineret a Ungariei (întrucît 
adversarii de sîmbătă și du
minică au fost deținătorii Cu
pei Gaiea), tenismanii noștri 
au trecut cu bine examenul. 
Comportarea lor a fost — 
mai ales dacă ne referim 
la componenții echipei pen
tru meciurile din Cupa Ga
lea — mai mult decît mul
țumitoare. Afirmația o fa
cem bazîndu-ne nu atît pe 
rezultatul în sine, ci luînd 
în considerație nivelul de 
cunoștințe acumulate de fie
care jucător în parte.

Firește, ei mai au multe 
de învățat, urmînd a fi su
puși și altor examene de ve- 

i nece-

Satu Mare
organizat' o competi-

Competiția a furnizat mul
te asalturi spectaculoase în 
care s-au impus Aurel Cioară 
(Crișul Oradea) și Maria La- 
zăr (Olimpia)-

Clasamente finale. Mascu
lin : 1. A Cioară (Crișul) 4 v; 
2. St. Szentkiralyi (Olimpia) 
3 v ; 3. A. Szekely (Olimpia) 
3 v; 4. I. Palotaș (Șc. sp. 
Satu Mare) 3 v ; 5. St. Csi- 
pler (Crișul) 2 v ; 6. St. Pal- 
mai (Crișul) 1 v ; Feminin: 
1. Maria Lazăr (Olimpia) 4 v;

ÎNCEP CAMPIONATELE 
DIVIZIONARE y

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni (20 și 21 februarie) se 
va desfășura la Ploiești pri
ma etapă din campionatul 
pe echipe al diviziei B. O 
săptămînă mai tîrziu (la 26 
și 27 februarie) va debuta 
și campionatul diviziei A, pe 
planșele sălii Floreasca II 
din Capitală.

rificare, cu atît mai 
sare cu cît Cupa Galea, o 
competiție a cărei importanță 
este cunoscută, trebuie con
siderată, 
mediară 
formarea 
tru Cupa

Cîteva 
trei jucători români. Traian 
Marcu, după părerea antre
norilor, este un tenisman de 
perspectivă. Posedă o lovi
tură de serviciu care de
ranjează, evident, adversarul. 
El și-a ameliorat simțitor lo
vitura de dreapta pe care o 
„expediază", alternativ, cînd 
liftată, cînd foarte puternic,

drept etapă inter- 
In drumul către 
viitorului lot pen- 
Davis.
cuvinte despre cei

pe diagonală. Are un vote 
eficace pentru jocul de sim
plu. Manifestă însă deficien
țe la voleul executat de sub 
nivelul benzii albe a fileu- 
lui — și aceasta se observă 
lesne la jocurile de dublu- 
Are oscilații în concentrarea 
atenției, ceea ce îi poate a- 
duce mari neplăceri (cum, 
de fapt, s-a și întîmplat în 
întîlnirea cu Pisecky, cînd. 
deși avea 3 gheme avans și 
40—15. a fost egalat și apoi 
a pierdut setul). Dumitru 
Hărădău este serios, talentat 
și bine pregătit fizic. Lovi
tura de dreapta — care îi 
producea destule necazuri cu 
numai un an în urmă — 
este acum evidenț ameliora
tă. Are, încă, momente cînd 
joacă crispat și, din această 
cauză, primul serviciu nu 
funcționează cu procentaj 
pozitiv. De asemenea, retu
rul de serviciu nu funcțio
nează cu suficientă siguranță. 
Gabriel Neacșu — în ultime
le două 
valoric 
lovitura de dreapta și servi
ciul pe care nu Ie stăpîriea, 
funcționează, acum, 
bine.
ție și de reacție și 
să se orienteze bine 
de vedere tactic, 
poate reproșa lui 
Că nu s-a integrat ... ... .... 
ciplinei exemplare d echipei.

în tiltime- 
luni a făcut un salt 

substanțial. Voleul,

foarte 
Are viteză de execu- 

a început 
din punct. 
Ce i se 
Neacșu ?

încă, dis-

Ion GAVRILESCU

martie.se
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ACTIVITATE FEBRILA Șl IN RÎNDURILE COMISIEI 
CENTRALE DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINĂ

• Examene pentru... terenuri • în căutarea unei noi formule pentru campionatul juniorilor
..SPORTUL STUDENȚESC ÎN START LANSAT?

• Pe cinci un campionat feminin de fotbal ?

Toată Lumea se pregătește 
pentru returul campionatu
lui, în cele trei eșaloane di
vizionare. Jucătorii participă 
eu ardoare la pregătiri, an
trenorii caută noi formule 
de echipă care să deschidă 
pîrtia unor performanțe mai 
valoroase, iar spectatorii ci
tesc Informațiile sportive din 
gazete și... numără zilele care 
au mai rămas pînă la primul 
Cuier al arbitrului. Să nu-i 
uităm nici pe „cavalerii flu- 
îerului", care nu mai depar
te de duminică au participat 
La o importantă consfătuire 
de lucim sau pe gospodarii 
terenurilor, care au atîtea 
ide făcut pentru ca marile 
scene ale fotbalului să se 
prezinte într-o toaletă fru
moasă. Iar membrii secțiilor 
de fotbal, sînt preocupați să 
pună la punct toate proble
mele organizatorico-admini- 

Strative legate de noul sezon.
în febra pregătirilor a in

trat și Comisia centrală de 
competiții și disciplină a F.R. 
Fotbal. Și ea și-a revizuit 
dosarele, și-a alcătuit planuri 
de muncă, axate mai mult 
pe latura organizatorică și 
mai puțin pe aceea a disci
plinei, unde, optimiști, mem
brii acestui organism speră 
să aibă o activitate mai re
dusă, la primăvară. Ce-am 
aflat, din discuțiile pe care 
le-am avut cu președintele 
comisiei, S. Socaciu, și cu 
unii dintre componenții ei?

In primul rînd, ne-am dat 
seama că nici în această pe
rioadă, socotită „de vacanță”, 
comisia n-a stat cu mîlnile 
în sin. Membrii ei s-au de
plasat In diferite localități 
din țară, unde au procedat 
la verificarea terenurilor în 
scopul reomologării lor. Pen
tru aceasta, unii proprietari 
de terenuri au procedat la 
noi amenajări, care să asigure 
disputarea jocurilor de fotbal 
în condiții perfect regula
mentare, luîndu-se în special 
măsuri pentru izolarea locu
rilor de trecere din vestiare 
în teren și viceversa a jucă
torilor și arbitrilor.

O activitate nespectaculoa- 
să, dar eficace, a fost dusă 

' în direcția îmbunătățirii și 
completării Regulamentului 
de organizare a activității 
fotbalistice, care va fi supus

dezbaterii primei plenare a 
Comitetului federal. Și au 
mai fost și alte lucruri de 
realizat.: alcătuirea regula
mentului jocurilor de baraj 
pentru promovarea în divi
ziile B șl C, definitivarea lis
tei cu observatorii federali la 
toate jocurile din divizia A 
și la cele mal importante din 
diviziile B și C (care urmea
ză a fi supusă aprobării Bi
roului federal), strîngerea da
telor necesare pentru a efec
tua clasificarea sportivilor 
etc.

După cum se știe, activita
tea competițională nu începe 
la 14 martie, cu primele me
ciuri ale returului campio
natelor diviziilor A și B, ci 
cu o săptămînă mai devreme, 
deci la 7 martie, o dată eu 
partidele din cadrul „Cupei 
României" și cele ale diviziei 
G. Comisia de competiții este 
preocupată ca aceste meciuri 
să se desfășoare în cele .mai 
bune condițiuni, chiar dacă 
vremea va fi neprielnică în 
primele zile ale lui martie. 
O atenție deosebită este a- 
cordată „Cupei României", 
pentru că această importan
tă competiție, a cărei cîști- 
gătoare ne va reprezenta pe 
plan internațional, să întru
nească cele mai bune con
diții de disputare, începînd 
cu fixarea unor date cores
punzătoare pentru desfășura
rea etapelor și terminînd cu 
apelul lansat tuturor echipe
lor de a arunca în luptă cele 
mai bune formații, de a ri
dica astfel nivelul întrecerii.

Comisia de competiții stu
diază. de asemenea, proble
ma campionatului republi
can al juniorilor, consideirînd 
că actuala formulă, care a- 

iduce în întrecere aproape 200 
de echipe, diluează substan
ța întrecerii. Foarte puține 
dintre aceste echipe au o va
loare mulțumitoare, astfel că 
unele întîlniri sînt dispropor
ționate, rezultatul cunoscîn- 
du-se dinainte, singurul ele
ment incert rămînînd propor
ția scorului. Tn plus, aproa
pe în fiecare etapă a turu
lui s-au consemnat neprezen- 
tări, ceea ce, evident, a con
tribuit la slăbirea competi
ției. ir un» minmujiai-iiLji —

Rîndurile de față se în
cheie cu o știre pe care o

vor citi cu mult interes nu
meroasele reprezentante ale 
sexului frumos, care, în ulti
mul timp, la noi ca și în 
alte țări, și-au manifestat 
dorința de a practica acest 
sport ce părea rezervat ex
clusiv bărbaților. In aceste 
zile, comisia de competiții va 
face sondaje în toate jude
țele țării pentru a vedea po
sibilitățile care există pen
tru formarea unor echipe fe
minine. care într-o zi apro
piată ar putea să participe 
Ia o competiție oficială. In 
cîteva orașe, cum ar fi Bueu- 
reștiul, Clujul, Brașovul, Plo
iești ul, lașul.' fotbalul femi
nin s-a prezentat pe stadioa
ne, bucurîndu-se de un real 
succes. Dar, desigur, și în 
alte orașe pot fi înființate 
echipe feminine de fotbal. 
Spunînd aceasta, nu ne gîn- 
dim numai Ia dorința tine
retului feminin de a practica 
fotbalul, ci și la ajutorul pe 
care-1 l-ar putea primi din 
partea organelor locale, a clu
burilor și asociațiilor spor
tive.

Spuneam, la începutul a- 
cestor rînduri. că membrii 
comisiei nutresc speranța ca 
noul sezon să le ofere mai 
puține probleme disciplinare. 
Pentru ca acest lucru să nu 
rămînă o simplă dorință, este 
necesar să se desfășoare o 
mai bună muncă educativă 
în sinul echipelor. Ea ar pu
tea fi extinsă, prin mijloace 
adecvate, și în rfndurile 
spectatorilor, care au un rol 
nu mai 
reușita 
listic.

puțin important la 
spectacolului fotba-

V. CRISTESCU
l

„POLI" IAȘI PLTACA ASTĂZI W II. A. II.
în programul turneului sint prevăzute 4 meciuri

înapoiată, nu de mult, din Gha- 
ha, echipa Politehnica Iași ia din 
nou drumul Africii, urmînd de 
data aceasta sa susțină o suită 
de patru meciuri în Republica 
Arabă Unită.

Ieri, antrenorul ieșenilor, vintilă 
Mărdărescu, se afla în București, 
în așteptarea echipei sale, care 
pleacă azi dimineață, cu avionul, 
la Cairo. Am folosit prilejul, pen
tru a ne pune la curent cu ulti
mele pregătiri ale ieșenilor, cu 
intențiile lor.

„De la 4 februarie, cînd ne-am 
întors din Ghana, ne-a spus an
trenorul ieșenilor, am făcut 
pregătiri silnice, iar de două ori 
pe săptămână am susținut și 

jocuri de verificare, tn com

pania formației de tlneret-rezerw- 
Echipa a atins o bună forinUT 
sportivă, nu departe de aceea pe 
care a avut-o in turul campiona
tului. Programul turneului din 
R.A.U. prevede meciuri în zilele 
de 19, 21, 26 și 28 februarie, prin
tre adversari urmînd si figureze 
și selecționata țării. Vrem, cu a- 
cest prilej, să ne cristalizăm ideea 
tactici de Joc, să remediem unele 
deficiențe de ordin individual. tar 
la 7 martie, ne așteaptă cea mai 
puternică verificare dinaintea 
campionatului : meciul cu Crișul, 
din cadrul „Cupei României". Sor
ții ne-au hărăzit un test conclu

dent, mai ales că partida se dis
pută la Oradea, Cu atu mal 
olne".„

38R •,

tn repriza a doua, tirul dezlănțuit al înaintașilor de la Sportul 
încercări pe portarul Arlciu (F.C. Argeș).

In prima parte a campiona
tului .,Sportul Studențesc" a 
pornit lansat: după două vis- 
torii în deplasare (cu Flacăra 
Moreni și Poiana Cîmpina), 
devine lider în etapa a V-a, 
păstrînd imaculată rubrica în- 
frîngerilor. pînă în etapa a 
IX-a! „Desigur, o pregătire 
foarte bună in perioada cotn- 
petițională..." — și-au spus 
probabil mulți dintre cei care 
urmăresc cu atenție și interes 
divizia secundă și, mai ales, 
cei care doresc ca, în sfîrșit, 
echipa studenților bucureșteni 
să promoveze în divizia na
țională A. Și nu erau departe 
de adevăr. Cu atît mai sur
prinzătoare ni s-a părut, ast-

fel, comparația făcută de ti- 
nărul și capabilul antrenor 
Ion Motroc. între perioada 
respectivă și cea actuală, din 
preajma returului: „Tn prime
le 7 etape de campionat și, 
bineînțeles, în pregătiri, n-am 

lui 
Ja- 

(ac- 
îm-

beneficiat de aportul 
Kraus. D. Nicolae, 
inaischi. Bujor și Duțan 
cidentat). Ultimul jucător, 
preună cu Ion Vasile, au și 
fost în perioada pregătitoare, 
cu selecționata studențească in 
Iugoslavia. Așa incit, abia 
acum avem întregul nostru Iot 
in pregătire comună și ne pu
tem gîndi, cu adevărat. Ia o- 
mogenizarea echipei". Cu al
te cuvinte, ce-a fost a fost,

CHIAR 0 MIE CA DUMITRU ȘI CA LUPESCU ?
Maî înainte de a se înapoia 

acasă din lungul și, deocamda
tă. nu nrea fructuosul turneu 
efectuat pe pămînt sud-ameri- 
can, antrenorul principal al Ra
pidului, Marin Bărbulescu, a 
găsit, iată, la fața locului, cau
za celor două înfrîngeri de pină 
acum. întrebat fiind cum își 
explică nereușitele, ei *sr răs* - *~ 
puns fără ezitare : „Am văzui 
in Brazilia o mie de jucători 
ca.» Dumitru și o mie ca... 
Lupescu ! Brazilienii au jucă
tori de o valoare excepțională. 
Nu ne rămine decît să învățăm 
din lecția acestui turneu".

Asta e, n-avem jucători, a 
vrut să spună cu alte cuvinte 
antrenorul Marin Bărbulescu, Și. 
dacă nu dispui de jucători — 
să-i continuăm noi raționamen- __  ___  ___ ,__, ... ______
tul sus-numitului tehnician.^ «^stabilită oficial, de campioană 
desigur nu poți să pretinzi nici a statului Rio Grande do Sul. 
rezultate.

Lăsind Ia o parte aspectul 
dezolant, creator de complexe, 
care se degajă din această afir
mație, cel puțin deplasată, față 
de cele două figuri ale fot
balului nostru reprezentativ. 
Dumitru si Lupescu, să cintă- 
rim puțin cuvintele antrenoru
lui din Giuiești și să vedem ce 
mai rămine valabil din ele. „Am 
văzut în Brazilia o mie de ju
cători ca... Dumitru și o mie 
ca... Lupescu !” — spune M. 
Bărbulescu după înfrîngerea su
ferită de echipa sa, cu 3—0. în

meciul cu Gremio. Ar fi fă
cut, oare — se pune întreba
rea — aceeași afirmație și du
pă jocul egal (2—2) cu Inter
nacional. lucru petrecut doar cu 
două zile înaintea., nemaipo
menitei descoperiri ? Mai mult 
ca sigur că nu — apreciem noi 
după o logică cit se poate de 
elementară, întrucît. la ora ac-

NOTĂ

tuală. in ierarhia fotbalului din 
Porto Alegre, echipa F. C. In- 
ternacional deține un loc mai 
bun decît Gremio, în calitatea

■I

Și atunci ne întrebăm : pot 
fi anulate dintr-un condei — 
după numai 48 de ore — meri
tele lui Dumitru și Lupescu ? 
doi dintre cei mai buni fotba
liști ai Rapidului — cum se 
spune și în cronica jocului cu 
F. C. Internacional. Din pro
tagoniști ai intilnirii de marii 
s-au putut transforma pînă joi, 
la meciul cu Gremio. in niște 
jucători anonimi 1 Cu totul al
ta decît aprecierile propriului 
lor antrenor este valoarea re
ală a lui Dumitru și Lupescu.

în ceea ce ne privește, i-am vă
zut pe cei doi cit de bine s-au 
descurcat in dificilele jocuri de 
mare miză susținute de formația 
României la Guadalajara. Deși 
abia debutase în echipa națio
nală. Dumitru i-a făcut clipe 
grele celebrului’ Wle (aflat la 
cel de-ai patrulea campionat 
mondial) și la- baza reușitei 
mijlocașului rapidist a stat — 
după aprecierile numeroșilor 
specialiști prezenți în Mexic — 
incontestabila-i clasă internațio
nală. Cam la fel s-au petrecut 
lucrurile și cu Lupescu, un alt 
tricolor apreciat pentru pre
stațiile sale în turneul final al 
,.Mondialului”.

Ce își vor fi zis Dumitru și 
Lupescu aflînd părerea dezar
mantă, generatoare de pericu
loase complexe, a antrenorului 
lor 7 Nu știm. Ar putea spune, 
totuși, fn replică, că au văzut 
și ei destui antrenori ca Ma
rin Bărbulescu. Nu în Brazilia, 
ci chiar acasă la noi ; cu atît 
mai mult cu cit antrenorul prin
cipal al Rapidului — este cu
noscut faptul — deține în mo
mentul de față o destul de 
joasă categorie de calificare : 
a treia...

G. NICOLAESCU

Studențesc 
Foto t

l-a supus la grele 
VASILE BAGEAC

veni ? Un avertis-dar ce va 
ment implicit, pentru adver
sarii echipei bucureștene și, 
în special, pentru principalele 
candidate la promovare (Spor
tul Studențesc sc află la două 
puncte de lider, AĂA. Tg. 
Mureș, cu care a alternat șe
fia în clasament de-a lungul 
turului).

Duminică dimineața, pe 
Ciulești, echipa lui Motroc — 
ale cărei pregătiri au început 
in decembrie — a avut de 
susținut o partidă de verifi
care în compania divizionarei 
A, F. C. Argeș.

Și, în ciuda așteptărilor 
multora dintre cei prezenți, 
„secunzii" au dat tonul parti
dei. In prima repriză, necu- 
noscînd capacitatea actuală a 
adversarilor, studenții s-au 
mulțumit să manevreze balo
nul mai mult la mijlocul te
renului, încercînd, pare-se, să 
dovedească că e pereche Ja- 
maiscbi-CuIda — avîndu-1 în 
spate pe D. JNîcoîae și în față 
pe Kraus — poate să echili-

breze jocul în pefida replicii 
unei linii Prepurgel-Ștefan- 
Dobrin. Și nu se poate spune 
că n-au reușit, înscriind chiar 
un gol (Jamaischi. cu „con
cursul" lui Niculescu) p«n- 
tr-unul din rarele șuturi ia 
poartă, expediate numai de 
la distanță. In această perioa
dă, apărarea s-a descurcat 
prompt în fața tentativelor 
individuale ofensive ale lui 
luncu, Jercan, Dobrin, Ștefan.

F. C. Argeș a oferit gaz
delor. in repriza secundă, prin 
schimbarea liniei de mijloa, 
posibilitatea să avanseze în te
renul advers. Clarviziunea lui 
Jamaischi (servită, de această 
dată, de o poftă de joc și • 
capacitate fizică apreciabile, 
pe «are le putem considera, 
prin extensie de la acest su
biect controversa^ drept ca
racteristici ale echipei), a des
făcut jocul pe aripi (Bujor și 
Ciornoavă), Pană și Duțan 
(care i-a luat locul lui Kraus, 
accidentat) se plasau mereu 
în „coasta" lui Olteanu și 
Vlad. așa îneît portarul pi- 
teștean Ariciu a trebuit să are 
propriul careu titnp de mai 
bine de 20 de minute. „Spor
tul studențesc" a vădit în _a- 
cest interval reale posibilități 
ofensive.

Față de cvartetul consacrat 
în turi Bujor, Kraus, Pană, 
Ciornoavă, rolul de atacant 
retras al lui Kraus, din par
tida de duminică, ni s-a pă
rut inedit. După meci, el ne-a 
și spus că personal se împacă 
bine cu acest post. Rămîne 
însă de văzut dacă atacul se 
poate lipsi, în prima linie, de 
viteza și șutul lui Kraus (unul 
din golgeterii echipei), cu atît 
mai mult cu cît se pare că 
rolul de conducător de joc îl 
are, totuși, Jamaischi.

In primele trei etape ale re
turului „Sportul Studențesc" 
dispută două mesiuri în de
plasare! cu Portul și Oțelul. 
Dar, cum tn tur bucureștenii 
au obținut 6 puncte „afară" — 
și astăzi lotul e mai puternic 
— de ce startul din martie 
n-ar fi lot lansat?

Paul SLAVESCU

ÎNTRECERI DOTATE CU CUPA „16 FEBRUARIE-
BUCUREȘTI

In organizarea asociației 
sportive a Consiliului popular 
municipal s-a desfășurat o 
competiție de floretă rezervată 
începătorilor și dotată cu cupa 
„16 Februarie”. Au participat 
tineri din cluburile și asociați
ile Steaua. I.E.F.S., C.P.M.B., 
Cutezătorii (Ia prima apariție 
într-un concurs oficial !) și de 
la Școala sportivă.

Clasamentele : Floretă bă
ieți : 1. Eugen Roșu
(C.P.M.B.) 8 v ; 2. Nicuiae Ma
rinescu (Șc. sp.) 6 v ; 3. Ovidiu 
Ștefan (C.P.M.B.) 5 v ; 4. Cr. 
Obăcescu (Șc. sp.) 4 v ; 5. I. 
Mihai (Cutezătorii) 4 v ; 6. G. 
Oancea (C.P.M.B.) 3 v. Floretă 
fete : 1. Adriana Băcioiu (Șc. 
sp.) 7 v ; 2. Nina Tudose (Stea
ua) 6 v ; 3. Sorina Kiriac 
(C.P.M.B.) 5 v ; 4. Emilia Mi- 
halache (C.P.M.B.) 5 v ; 5. lu- 
liana Danciu (C.P.M.B.) 4 v : 6. 
Cristina Papadopol (C.P.M.B.) 
4 v.

BRAȘOV
Școala sportivă Brașovia a 

organizat duminică la Poiana 
un concurs de slalom special, 
rezervat școlilor generale din 
Brașov și dotat cu „Cupa 16 
Februarie". Au luat startul pes
te 60 copii din clasele 2—7. Re
zultate : fete — clasele 2—3 : 
Corina Waxman (Șc. nr. 5) ; 
clasele 4—5 : Arlet Erețian (Șc. 
nr. 5) ; clasele 6—7 : Ileana Ne- 
guț (Șc. nr. 2) ; băieți : clasele 
2—3 : Uwe Binder (Șc. nr. 5) ; 
clasele 4—5 : Sorin Irimie (Șc. 
nr. 2) ; 6—7 : Mugur Moga (Șc. 
nr. 4). Clasamentul pe echipe : 
1. Școala generală nr. 2 13 p. 2. 
Șc. generală nr. 4, 16 p, 3. Școa
la generală nr.

coresp. principal
TIMIȘOARA

Clubul sportiv C.F.R. din 
localitate a organizat o com
petiție polisportivă dotată cu 
„Cupa 16 Februarie", la care 
s-au întrecut atleți, boxeri, 
gimnaști și luptători. în sala 
de atletism de la complexul 
sportiv C.F.R. s-au aliniat Ia 
startul, probelor 16 echipe (90 
de băieți și 60 de fete) din 
Timișoara, Arad și Reșița. 
Iată cîteva rezultate merito
rii . 60 m f. — Valeria Dan- 
cio (C.F.R. Tim.) 8,1 ; 60 m 
b. — C. Anghel (Lie, 4 Tim.) 
7,1 . 60 m.g f. — M. Covaci 
(< F.R. Tim.) 10,4 : înălți
me b. — G. Buțuleac (Lie. 
4 Tim.) 1,80 m . suliță b — 
M. Becker (C.F.R Tim.) 
50.24 m. în clasamentul ge
neral : 1. C.F.R. Timișoara

82 p, 2. Liceul nr. 4 Timi
șoara 74,5 p, 3. Liceul nr. 1 
Arad 52 p. La celelalte dis
cipline : BOX — Timișoara 
— Metalul Saionta 27—34 : 
LUPTE (au participat 8 e- 
chipe de greco-romane din 
județ): 1. C.F.R. I Timișoara, 
2. C.F.R. II Timișoara, 3. 
Recolta Ortișoara; GIM
NASTICA (concurs indivi
dual) A. loancă (C.F.R. Tim.)
51.80 p (la cat. a ITI-a băieți), 
R. Bugarschi (C.F.R. Tim.) 
54,20 p (la cat. a IV-a băieți) 
și 1>. Baran.vi (C.F.R. Tim.)
23.80 p (la începători).

C. CREȚU — coresp.
ORADEA

A.S. Rapid a organizat o 
amplă întrecere de haltere 
la care au participat juniori 
(mici și mari) și seniori. Din
tre cei mai mici concurenți 
o performanță foarte bună 
a obținut Arcadie Magyari 
(15 ani) care la categoria 52 
kg a totalizat 167,5 kg. Prin
tre cei remarcați se numără 
și I. Erdei (juniori mari, 
cat. 67,5 kg) care a realizat 
la cele trei stiluri 275 kg. și 
A. Parnavelas (seniori, cat. 
60 kg) cu 310 kg la triatlon.

Pe arena de popice a ace
luiași club s-a disputat o în
trecere rezervată echipelor 
din cadrul stației C.F.R. Ora
dea. Pe primul loc s-a cla
sat formația atelierului <ie 
zonă C.F.R. Oradea cu 986 
p d, iar locurile următoare 
au revenit echipelor. întreți
nere C.F.R. Oradea (975 p d) 
și Depoul Oradea (860 p d)

I. GHIȘA și A. JILAV
coresp.

BOTOȘANI

întrecerile de șah și vo
lei dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie" au fost cîștigate de 
către echipele asociației Vo
ința. în turneul individual 
de șah (patru serii, la care 
au participat 30 de coneu- 
renți) au terminat învingă
tori următorii, obținînd cîte 
patru victorii i V. Simiono- 
vici, O. Atodiresei, S. Cor- 
duncanu și M. Dumitru. Fi
nala la volei, dintre Voința și 
Liceul M. Eminescu, a re
venit primei formații cu 
3—2.
T. UNGUREANU — coresp.

MECIURI
POIANA CIMPINA — 
PETROLUL BOLDEȘTI 

5—2 (2—0) ’
CIMPINA (prin telefon). 

Jucătorii localnici au arătat 
o bună pregătire pentru peri
oada actuală, cîștigînd lejer. 
Autorii golurilori Chiorcău 
(mim 30 și 52), Goran (min. 
70 și 75). Marin (min. 28),

AMICALE
respectiv Răchită I (min. 52) 
și Răchită II (min. 89).

E. STROIE, coresp.

Iată alte rezultate înregis
trate în partidele-amicale dis
putate duminică în provincie:

• Tractorul Brașov—Măgu
ra Cod lei 6—0 (4—0).

• C-FJR. Pașcani—Foresta 
Fălticeni 7—1 (4—î).

SPARTAK SUBOTICA-
TURNEU DE 3 JOCURI 

ÎN TARA NOASTRĂ
In locul echipei Slovan Bratis

lava, care și-a contramandat me
nirea în țara noastră, F.C. Argeș 
a invitat echipa iugoslavă Spar
tak Subotlca pentru un turneu 
de trei jocuri, invitația fiind ac
ceptată. programul va ti urmă
torul : la 17 februarie cu C.F.R. 
Timișoara ; la 21 februarie pu 
F.C. Argeș și la 24 februarie cu 
Universitatea Craiova.

SPORT CLUB BACĂU
A REVENIT DIN LIBAN
Aseară s-a înapoiat in @a- 

pitaJâ. venind din Liban, e- 
chipa Sport Club Bacău, care 
a întreprins — timp de două 
săptămîni — un turneu în a- 
ceastă țară, la invitația clu
bului S.A.F.A. di . Beirut.

SPORTUL STUDENȚESC 
ÎN R.P. BULGARIA

(Urmare din pag. 1)

netă victorie a repurtat-o la 
lungime. La plat a fost întrecu
tă Ia limită, iar la garduri, deși 
a ciștigat clar, datorită creș
terii de valoare a următoarelor 
clasate, diferența dintre ea și 
celelalte alergătoare n-a mai 
fost ca altădată de 2,3 zecimi 
de secundă. în această privință, 
este remarcabil saltul tinerei 
Elena Mirza, ca și acela al Va- 
leriei Biduleac.

SI pentru că am vorbit de 
un anumit salt de calitate a! 
atleților tineri, se cuvine să 
amintim aici de Sorin Păsolă 
(60 m — 6,7 s), Eremia Rotaru 
(triplu — 15,32,) Ervin Sebestien

(60 mg — 7,9) și jn mod spe
cial de Mihaela Loghin (14.94 m) 
care a bătut cu insistență la 
..poarta'’ celor 15 metri Ia greu
tate (antrenorul emerit Ol. Con- 
stăntiriescu-Nehoi se gîndeș.e 
ca viitorul atletic al acestei fete 
să-l lege însă de... suliță !) ele.

Comportări remarcabile au a- 
vut și unii dintre atleții juni
ori : Marin Iordan (16.11 m la 
greutate). Sandu Mitrofan (6.7 s 
pe 60 m). Cornel Anton (4,60 m 
la prăjină). Eleonora Monoranu 
(7.6 pe 60 m). Marian Voicu 
(4,33 m la pră.jină-record de 
juniori II). Anca Hoinărescu 
(8.9 s pe 60 mg). Lucia Jins>a 
(5.91 m la lungime). Gcrgely 
Chicid (2.00 m la Înălțime), ton 
Vasilescu (8,1 s pe 60 mg) etc.

ÎNTRECERI PENTRU ,,FULGUL
LA POIANA

Comisia județeană U.G.S.K., In 
colaborare cu comisia de sehi 
C.J.E.F.S., a organizat teri la Po
iana Brașov un concurs pentru 
sportivii neclaslflcatl. dotat cu 
„Cupa 18 Februarie", și Insig
nele „Fulgul de zăpadă". La pro
bele de fond și coborlre au luat 
parte peste 100 de sportivi. Cei 
din Rișnov au dominat probele 
de fond ale băieților, în timp ce 
la coborlre s-au remarcat spor
tivii asociației Precizia Săosle. 
Rezultate — fond băieți (3 km) t 
1. I. Dihol I (Rișnov) 10.04, 2. I. 
Petric (Rtșnov) 10,33, 3. Dan Cris- 
toloveanu (Rtșnov) 10,57; fete <1 
șl S km) î 1. Elena Cavașl (Pre
deal) 7.22, 2. Lucia Iile (Rișnov) 
7,39, 3. Geta Martac (Predeal) 

7.48. Pe echipe, clasamentul „Cu
pei 16 Februarie" este următorul: 
1. a.S. Bucegi — Rișnov 9 p, 2.

A.S. Predeal 24 p, 3. Steagul roșu 
36 p. COBORIRE : băieți — i. 
Dotei Gomolea (Săcele) 16.8, 2. 
Petre Grlgore (Săcele) 17,2, 3. Du
mitru Nlcoară (Săcele) 17,5: fete: 
Monica Ghlmbășeanu (Steagul 
roșu) 27,6, 2—3. Gertrud Lexen 
(Sanltas Bv.) șl Denis Kempf 
(Predeal) 29,0. Clasamentul pe e- 
chJpe ț 1. Precizia Săcele 21 p, 
2. A.S. Predeal 25 p, 3. Metalul 
Brașov 36 p.

Cu acest prilej s-au acordat, tn 
funcție de rezultate, insignele 
„Fulgul de zăpadă" (25 de aur 
șl 30 de argint).

Șl LA SĂCELE
în organizarea centrului de schi 

care funcționează tn orașul Să-

DE ZĂPADĂ^
cele — Brașov, s-a desfășurat un 
reușit concurs rezervat elevilor 
din școlile elementare, pentru cu
cerirea „Fulgului de zăpadă". Au 
luat startul 81 de concurența, 
care șl-»u disputat întîletalea pe 
plrtia TSieturica. Iată învingăto
ri! : băieți : 14—15 ani — Ălex. 
Regman (Sc. r.r. 4); 12—J3 an! — 
Gh. Cutz (Sc. nr. 1); 10—11 ani: 
Andrei Dumitrescu (Sc. nr. 1); 
fete t 14—15 ani — Mariana Va- 
sltiu (Sc. nr. 4). Din rîndurile a- 
cestor eoncurenți 40 băieți și 3 
fete au devenit purtători ai In
signei „Fulgul de zăpadă".

Victor SECAREA NU, coresp.

Sint cîteva performanțe care 
anticipează un sezon bun.

Dacă, in general, compot ta
rea atleților noștri fruntași a 
fost la înălțimea așteptărilor, 
au fost totuși cîtiva cărora a- 
cest concurs ar trebui să le 
dea de gindit. Este vorba de 
Const. Rizon. Cristian lvan, Va
sile Sărucan și Mihai Zabaria. 
Virginia Bonei, Monica Cpcuț și. 
mai ales Dinu Piștalu (este 
pentru a doua oară, în decurs 
de cîteva zile, cind recordma
nul nostru nu izbutește să în
cheie un concurs la nivelul pre
gătirii sale. La Reggio Emilia 
a doborî! de 3 ori la 4,70 tn și 
a fost eliminat, iar ăcum după 
4,60 m n-a putut trece mai sus, 
căzind pe ștachetă, deși avea 
înălțimea unei sărituri de... 
4,90—5,00 m !).

înaintea concursurilor ară
tam cu interes că proba mas
culină de 60 m va prilejui o 
luptă aprigă București—Timi
șoara—Cluj. Din motive pe care 
nici organizatorii nu le cunosc, 
sprinterii timișoreni (Szabo. 
Tobias. Vosmonschi). ca și a Iți 
atleți din orașul de pe Bega, 
n-au fost prezenți la campio
nate ! ?

$i, în sfirșit. cîteva cuvinte 
despre un sportiv adevărat. Es
te vorba de Șerban Ioan care 
a tinut să participe la concurs, 
deși starea lui morală nu era 
cea mai bună. Cu o seară îna
intea campionatului a avut un 
deces in familie, iar în dimi
neața întrecerii a susținut un 
examen la Politehnică 1 Fără 
alte comentarii...

Astăzi pleacă în R.P. Bulgaria 
pentru un turneu cu caracter tie 
pregătire echipa divizionari B» 
Sportul studențesc» în perioada 
18—27 februarie, fotbaliștii bucu
reșteni vor susține două sau trei 
jocuri în compania unor adver
sari încă nedesemnați.

Fac deplasarea, printre alții» 
Ion Vasile, Râdulescu, Dumitru 
Nicolae, Jamaischi, Kraus, Bujor 
Șl Ciornoavă.

Lotul este însoțit de antrenorii 
Ion Motroc și M. Maksai.

PRONOEXPRES

PRIMELE CONCURSURI DE SĂRITURI

ECHIPA A MĂREȘTE AVANSUL
Turul 4 al concursului 

feminin de verificare a în
găduit echipei A (cu Poli- 
hroniade la prima masă) 
să-și mărească la trei punc
te avansul. Deși cu negrele 
la toate mesele, ea a obținut 
scor pozitiv, 3’/j—2'/2. Iată 
rezultatele : Răducanu —
Polihroniade 0—1, Zsigmond 
— Teodorescu 0—1, Solotno- 
novici — Chiș ’/a—'/», Nico- 
iau — Pogorevici 1—0, Go-

gâlea — Bogdan 0—1 I, Simu 
— Petri I—0.

întrerupta Petri — Gogâ- 
lea, din turul III, a fost con
semnată remiză fără joc.

După patru tururi i ECHI
PA A — ECHIPA B 131/2— 
10‘/2. Cele mai bune rezultate 
individuale au realizat pînă 
acum Alexandra Nicolau și 
Margareta Teodorescu 3‘7> p 
din 4 posibile, Eiisabeta 
Polihroniade — 3 p.

Sîmbătă și duminică, săritorii 
au luat startul, la Poiana, In pri
mele două concursuri oficiale ale 
sezonului. Simbătă s-a desfășurat 
„Cupa 16 Februarie» (pentru o 
singură categorie de săritori). Iar 
duminică a avut loc tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa Po
iana" pentru seniori șl juniori. 
In ambele zile au avut Ioc între
ceri frumoase, duminică numărul 
concurențllor rid!cîndu-se la 36 
(cifră record pentru sărituri In 
ultimii ani). Concurențllor din 
cluburile și asociațiile brașovene 
U s-au alăturat tineri spottlvi din 
Miercurea ciuc. Condițiile de con
curs au fost destul de bune șl la 
mulți dintre săritori s-au remarcat 
progrese vizibile în ceea ce pri
vește stilul (cu precădere la cei 
ce au avut prilejul să participe 
în acest sezon la o serie de com
petiții peste hotare). Rezultate 
tehnice : „CUPA 16 FEBRUARIE" 
i. d. Lupu (Dinamo) aai,3 p (5i+

50 m), 2. V. Blrsan (Tractorul) 
219,6 p (51.5 + 50,5 m). 3. Iosif 
Eros (Dinamo) 210,7 p (504-51,5 
m). 4. Gh. Gîrneț (A.s.A.) 2to,i 
p (50+48 m), 5. Vasile Mărgineanu 
(Tractorul) 207,9 p (49+49 m), 6. 
Vasile Tamaș (Dinamo) 207.7 p 
(30,5+48,5 m); „CUPA POIANA", 
seniori : 1. d. Lupu (Dinamo) 
226.9 p (54,5+51 m), 2. V. Tamaș 
(Dinamo) 213,3 (49,5+51,5 m), 3. V. 
Mărgineanu (Tractorul) 212,2 (Si),5 
+31 ni); juniori I — i. Gh. Gerea 
(Dinamo) 160,5 p (47+50,5 m, am
bele căzute), Ion Bunghcz 
(Tractorul) 152,8 p (39 + 42 m), 3. 
Emil Florea (A.S.A.) 147 p (42+
38); juniori II : 1. Gabriel Stînghe 
(Tr; torul) 166,7 (42+42 m), îț C. 
Buzoi (Tractcrul) 132,3 (39+39,5
m), 3. St. Arsu (Tractorul) 123,3 
(37+34 m).

C. GRUIA
cores». oriaeiaaJ

CROS
Pe hipodromul din Ploiești a 

avut loc duminică concursul de 
cros dotat cu „Cupa de Iarnă”, 
in organizarea Liceului nr. 1 din 
localitate. Au participat 97 de a- 
lergători juniori dc la Șc. spor
tivă Brașov și Cîmpina, Lie. 35 
București, Lie. 1 Ploiești, grupul 
școîar Petrol Ploiești, Centrul de 
atletism Trăisteni, Prahova ș! Me
talul Ploiești. Traseele bine alese 
și organizarea bună au contribuit 
la succesul competiției. Cîștlgăto- 
rii celor 6 probe au fost urmă
torii : Al. Deneș (Sc. Sp. Brașov) 
la Juniori I (3000 m), Gh. Nae 
(Prahova) — Juniori II (2000 m), 
I. Sfrbu (Se. Sp. Cîmpina) — ju
niori III (1000 m), Marta L&zărescu 
(Ltc. 1 PI.) — junioare X (1500 m>. 
Viorica zidarii (Trfilstenl) — Ju
nioare n (1000 m), șl Rodie» Pes
cara (Trătsteni) — Junioare Ui 
(800 m).

M. BEDROSIAN — coresp.

Duminică, In Capitală, clubul 
Dinamo va organiza o competiție 
de cros. Vom reveni cu amănunte 
asuora-acestui concurs. .

AUTOTURISME, BANI Șl 
EXCURSII PESTE HOTARE 
LA CONCURSUL EXCEP
TION A I. PRONOEX PREȘ 

DIN 21 FEBRUARIE 1971

Duminică. 21 februarie 
1971. va avea loc în Capita
lă. tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres la 
care participanții pot obține 
cîștiguri în autoturisme ■ 
MOSKVICI 408 eu radio și 
rulotă precum și autoturis
me FIAT 850.

De asemenea, se acordă 
excursii în U.R.S.S. pe iti
nerarul : MOSCOVA — 
MINSK — VILNIUS — RI
GA - TALLINN - LENIN
GRAD — KIEV (circa 18 zi
le) și excursii in AUSTRIA 
(circa 8 zile).

Se mai atribuie cîștiguri 
fixe in bani șl cîștiguri In 
numerar, de valoare variabi
lă.

Menționăm că toate cișli- 
gurile se acordă în număr 
NELIMITAT.

Simbătă 20 februarie 1911 
este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

• Tragerea concursului 
Pronoexpres de mîine va fi 
televizată direct din studio
ul de televiziune, cu înce
pere de la ora 19,10. Ea va 
fi transmisă și la radio pe 
programul I în jurul orei 
19.15.
câștigurile obținute la 
CONCURSUL PRONOEXPRES 
NR 6 DIN 19 FEBRUARIE 

1971

Extragere» I : Caleg. 2 : 1,35 
variante a 71 365 lei ; a 3-a 7 
9,90 a 9 732 lei ; a 4-a : 32,30 
a 2 983 le! ț a 6-a t 132,35 a 
728 lei ; a 6-a t 4 446,85 a 40 
lei.

Report caleg. 1 t 862 884 iei. 
Extragerea a Il-a : Categ. 

B« 15,50 variante a 7 009 lei 1 
Cat. C r 45,90 a 2 367 lei ■; Cat. 
D t 2 378.25 a 60 le) ; Cat. E i 
116,63 a 200 lei; Cat. Ft 2 812 
a 40 lei.

Report categ. A t 271 010 lei. 
Clștigul de 71 365 Iei de la 

categ. a 2-a a fost obținut de 
participantul IAMANDI EU
GEN din comuna Pielești, ju
dețul Dolj.



SAPPORO ’71 •(

In c.c.e. la volei masculin

STEAUA ARE 0 MISIUNE DIFICILA"
declară antrenorul Ta nasc Tanasc

UN PRELUDIU AL J.O. DE
V

IARNA
Retrospective și statistici la închiderea „Săptămînii preolimpice44

preoUmpică" a 
iarnă s-a înche-

„Săptămîna 
sporturilor de 
iat duminică seară la Sapporo, 
o dată ceremonia de decerna- 

i re a celor 97 de medalii (aur — 
’ 33, argint — 32, bronz — 32), 
desfășurată în incinta patinoa- 

■ rului acoperit de la Makoma- 
nai, situat lingă stadionul de 
gheață în aer liber, acela pe 
care, cu o săptămîna în urmă, 

i răsunau salvele de salut și de 
bun augur ale ceremoniei de 
deschidere. Atunci, elevii șco
lilor din Sapporo năvăleau în 
arenă, slobozind cinci mii de 
baloane multicolore și făcînd 
din ceremonia de deschidere a 
întrecerilor preolimpice „un e- 
venimenț magnific", cum avea 
să declare Robert J. Pringle,

trecut cu bine examenul, prin 
desfășurarea cu succes a celor 
35 de probe incluse în program.

Ca la orice întreceri ale O- 
limpiadei albe și la cele din 
Sapporo (deși numai preolim
pice) s-au disputat cu specta
culozitate probe extrem de in
teresante prin forța, abilitatea 
și curajul participanților. Să nu

la a doua coborire. 
preolimpice de la

foarte bun
Jocurile .

Sapporo au fost însă mimai un 
preludiu al viitoarelor între
ceri ce vor avea loc în februa
rie anul viitor. între conurile 
bătrînilor vulcani de la Hok
kaido. ce se ridică deasupra 
lacurilor liniștite, 
limpezi ca azurul.

adinei

vea loc la periferia celui mai 
tînăr oraș mare al Japoniei, 
care abia împlinește 104 ani 
de la întemeiere, dar depășește 
un milion de locuitori, simboli- 
zînd prefacerile rapide prin ca
re trece Hokkaido, insula cea 
mai de nord și cea mai puțin 
dezvoltată a întregului arhipe
lag nipon.

Articol transmis de 
corespondentul 

Agerpres la Tokio 
FLOREA ȚUIU 

în exclusivitate 
pentru SPORTUL

președinte al comitetului de 
organizare a celei de a 12-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, ce vor avea loc în 1976, 
la Denver în Colorado (S.U.A.). 
Acest eveniment ce simboliza 
„prietenia, apropierea și pa
cea", la care luau parte și 
membrii echipei românești de 
bob în frunte cu Ion Panțuru, 
a însuflețit în cursul celor opt 
zile 1143 de sportivi dintre care 
270 veniti din 23 de țări.

Ceremonia de duminică seara 
a lăsat cortina peste prima ma
re confruntare internațională de 
amploare din istoria orașului 
Sapporo. După cuvîntul de în
chidere, rostit de Mitsujiro Is
hii. președintele comitetului de 
organizare a „preolimpicelor", 
pe panoul electronic a apărut 
tradiționalul „Sayonara” (la re
vedere). Un rămas bun și o 
invitație la Jocurile din februa
rie anul viitor.

Tomoo Sato, secretar gene
ral al comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, afirma imediat după în
chidere, la o conferință de pre
să. că „Săptămîna preolimpi- 
că” a constituit un mare suc
ces. El a trebuit, în același 
timp, să-și ceară scuze pentru 
condițiile necorespunzătoare de 
cazare puse la dispoziția echi
pelor de hochei pe muntele 
Teine, in hotelul Olimpic, pă
răsit, după cum se știe, de o 
parte din sportivi. între care 
și prințul de Kent, vărul re
ginei Marii Britanii. El a pre
cizat insă că nemulțumirile s-au 
produs numai datorită spați
ilor inadecvate din dormitoare
le rezervate sportivilor, nu și 
din cauza celorlalte servicii, 
declarînd ziariștilor că pentru 
Jocurile din anul viitor vor fi 
luate măsurile necesare înlătu
rării neajunsurilor semnalate, 
în ciuda acestui incident, faci
litățile puse la dispoziția spor
tivilor, în totalitatea lor, au

PATRICK

IN

— O ultimă întrebare. Ce 
știți despre viitorii adversari ?

— „Cartea de vizită1* spune 
multe. Ei sînt cîștigătorii de 
acum doi ani ai campionatului 
unional și, pe urmă, ai C.C.E. 
în ediția de anul trecut a 
campionatului sovietic, ei 
s-au clasat pe locul 2, după 
Ț.S.K.A. Moscova. în lot se 
află, printre alții, Kravcenko 
— căpitanul reprezentativei 

de 
al

— Nu. Va trebui să ne ba
zăm pe ceea ce ne caracteri
zează, adică pe omogenitate. 
Nu vom putea arăta — din 
păcate — ceea ce în mod 
normal oferim publicului, din 
motivele arătate mai înainte.

— Ce trebuie să înțelegem 
din cuvintele dumneavoastră ?

— Să nu credeți că vom 
intra pe teren în postura d'e... 
victime sigure. Sper într-o 
mobilizare maximă a elevilor 
mei, dată fiind și miza deo
sebită. Vom face tot ceea ce 
ne stă în putință pentru a 
avea o comportare foarte bu
nă. Și inimosul nostru public 
poate avea în această direcție 
o mare influență.

( După eliminarea Penicili
nei Iași, din „Cupa campioni
lor europeni11, speranțele iu
bitorilor voleiului românesc 
într-o prezentare mai bună în 
C.C.E. se îndreaptă, acum 
spre cealaltă reprezentantă, a- 
flată și ea în fața unei con
fruntări dificile i echipa 
STEAUA. Campioana țării 
noastre, are de loc ușoara mi
siune de a întîlni pe dețină
toarea trofeului european, 
BUREVESTNIK Alma Ata. In 
dorința de a afla ultimele 
amănunte 
reștenilor, 
trenorului

— Mai 
trospectivă 
în C.C.E. a formației pe care 
o conduceți,

— Pină acum, am partici
pat la două ediții. ~ 
1968, cînd am fost 
în semifinale, de 
Bnno, iar a doua în 
am fost întrecuți în finală, de 
Ț.S.K.A. Sofia. Cum în 1970 
echipele românești nu au fost 
înscrise în C.C.E., iată-ne în 
1971, participanți pentru a 
treia oară. în optimi am tre
cut fără emoții de A.M.V.J. 
Amsterdam, pentru a întîlni 
acum pe Burevestnik.

După acest succint isto
ric, ce ne puteți spune des
pre pregătirile făcute în ve
derea viitoarei partide ?

— întregul lot nu s-a reu
nit decît la 2 februarie, pen
tru că pînă atunci pregătirea 
a fost defalcată : un grup s-a 
antrenat în București, iar altul 
împreună cu ceilalți compo
nent) ai lotului național, la 
Predeal. Efectiv, antrenamen
te avem destul de puține. Lip
sa lor am încercat s-o com
pensăm prin jocurile din 
campionat și amicalele susți
nute. O pregătire anume nu 
am făcut.

— Veți adopta o tactică 
specială ?

din tabăra bucu- 
ne-am adresat an- 
Tănase Tănase : 

întîi, o scurtă re- 
a participărilor

U.R.S.S. — și Antropov 
asemenea, jucător de bază 
naționalei. Așadar...

— Să așteptăm, totuși, 
încredere prima partidă 
sferturilor.

Prima, în 
eliminați 
Spartak 

1969, cînd

Norvegianul Ingolf Mork (stingă), autorul unui salt de 
Okura, discutînd cu marele său rival, schiorul Jiri

Telefoto: AP-AGERPRES
amintim decît pe schiorul fran
cez Georges Mauduit. cel care 
a ciștigat proba slalomului u- 
riaș coborînd „aproape orbit 
de viteză, ea o nălucă”, pe 
Ingolf Mork (Norvegia), cîști- 
gătorul săriturii de la trambu
lina de 90 m, pe Yukio Kasaya 
(Japonia), cîștigătorul săriturii 
la proba de 70 m, pe Julie 
Holmes (S.U.A.). cîștigătoarea 
probei de patinaj artistic, pe 
sportivii sovietici, care au ve
nit cu o puternică echipă, cîș- 
tigînd cele mai multe medalii. 
Delegația U.R.S.S. pleacă de Ia 
Sapporo cu un total de 22 me
dalii, urmată de sportivii din 
R.F. a Germaniei (5 aur. 2 
argint, 2 bronz), Franța (4—1— 
4), R. D. Germană (3—2—4), 
Norvegia (3—1—2), Japonia 
(2—7—5), Suedia (2—2—1), O- 
landa (2—1—0). Finlanda (1—2— 

Elve-Italia (1—2—0),
(0—2—2), Austria (0—1—

1). 
tia .
1). R.P.D. Coreeană (0—1—1), 
Iugoslavia (0—0—1) și Polonia 
(0—0—1). Printre echipele stră
ine care nu au reușit să Ob
țină medalii s-au numărat și 
cele din Marea Britanie. Ca
nada, Cehoslovacia. România. 
După cum se știe, echipa noas
tră de boberi a participat nu
mai la proba de 2. ocupind lo
cul cinci în clasamentul final 
și reușind să scoată un timp

Emanuel FANTANEANU

PRINCIPIUL UNIVERSALITĂȚII
ESTE VIABIL Șl ÎN SPORT

RUSSEL

„CUPA
MONTREAL, 15

Proba masculină 
cial din cadrul concursului inter
național de schi de la Mont Saint 
Anne (Canada) a revenit sporti
vului francez Patrick Rusiei, cro
nometrat în cele două manșe cu 
timpul total de 99,95. L-au urmat 
în ordine italianul Gustavo Thoe- 
ni — 100.05. francezul Alain Penz 
— 100,47, polonezul Andrej Ba- 
chleda — 102,31, elvețienii Peter 
Frey — 102,48, Ed Bruggmann —

(Agerpres). — 
de slalom spe-

DIN NOU NR

MONDIALĂ"

1

102,85 etc. în urma acestor rezul
tate, în clasamentul „Cupei Mon
diale" pe primul loc a trecut Pa
trick Russel cu 125 p. urmat de 
Gustavo Tlioeni - “ ""
Augert (Franța) -
Duvillard (Franța) .... r ___

In clasamentul pe națiuni conti
nuă să conducă autoritar Franța 
cu 1095 p. urmată de Austria — 
060 p — Elveția — 336 p, S.U.A. — 
224 p etc.

115 p, J. N.
107 p, Henri

— 103 p etc.

DOUĂ PREMIERE
(Urmare din pag 1)

ționată a Poloniei, aflată in 
grupa A (primele 8 formații de 
pe continent) din cadrul „Cu
pei Europei".

Tot ca o premieră în ca
drul acestei competiții, consem
năm și faptul că. pentru întiia 
oară, organizatorii au instituit 
două trofee challenge „REȘIȚA 
200" (simbolizînd două secole 
de existență a combinatului si
derurgic din localitate) pentru 
ciștigătorii curselor de 400 m 
liber masculin și feminin.

SLAVIC REVINE 
TN FORMĂ

ții sint Siegrid Hohne (18 ani) 
1:20,2—100 m bras, 2:51,6—200 m 
bras, 2:33,1—200 m mixt și 
5:27,1—400 m mixt. Gerhard 
Flockner 59,5—100 m delfin și 
2:09.6—200 m delfin, Marlies 
Polii (16 ani) 1:20.7—100 m bras. 
2:53,3—200 m bras și 2:35,0— 
200 m mixt. Barbel Schindler 
(16 ani) 63.9—100 m liber, 70,8— 
100 m delfin și 4:55,5—400 m 
liber, Christine Schroeder (19 
ani) 1:11,9—100 m spate și 
2:33,4—200 m spate și Christine 
Marius (15 ani) 70,9—100 m del
fin și 2:37,5—200 m delfin.

11)3 m 
Raska

pe marea trambulină de ia

MECIURI IMPORTANTE IN PROGRAMUL
INTERNATIONAL AL SĂPTĂMÎNII

Două dintre meciurile care fi
gurează în programul internațio
nal al săptămînii, prezintă o im
portanță deosebită. Este vorba de 
întîlnirile din cadrul campionatu
lui european, care se desfășoară 
la Tirana și la Bruxelles.

în capitala Albaniei are ioc 
miercuri meciul dintre selecțio
natele Albaniei șl R.F. a Germa
niei, conțină pentru grupa 8-a.

Echipa Albaniei susține prima 
partidă pe teren propriu, în ac
tuala competiție, după ce a sufe
rit în deplasare două înfrîngeri 
(0—3 cu Polonia și 1—2 cu Tur
cia) șl dorește acum o compor
tare onorabilă, în fața unui ad
versar redutabil. In vederea jocu
lui de tnîine, echipele albaneze 
care dau majoritatea jucătorilor 
lotului național s-au pregătit în 
cadrul unor întîlniri amicale cu 
Universitatea Cluj. De altfel, și 
echipa de tineret a Albaniei a 
susținut o partidă cu formația 
studenților clujeni (scor 1—0 pen
tru Universitatea), la Elbassan, 
unde va avea loc tot mîine. întîl- 
nirea dintre reprezentativele Al
baniei și R.F. a Germaniei, în ca
drul campionatului european re
zervat echipelor sub 23 de ani.

Lotul vest-german a sosit luni 
după amiază la Tirana, cu un 
efectiv de 16 jucători, din care 
lipsesc doar doi „mexicani" : Fi- 
chtel și llottges. In rest, toți fac 
parte din prima garintură care 
a evoluat la C.M., inclusiv Schnel- 
linger, Maier, Gerd Mtiller, Ove- 
rath, Beckenbauer și alți iucători 
celebri. Antrenorul Helmuth 
Schon a declarat la sosirea e- 
chîpel că meciul este foarte greu, 
ca și în 1967, cînd întllnl- 
re? dintre cele două repre
zentative, terminată la egalitate 
(0—0) a împiedicat formația veit- 
germană să se califice în turneul 
final al campionatului europzan. 
Acum, dacă echipa lui Schon v.n 
suferi un nou eșec, ea va avea 
foarte puține șanse pentru tur
neul final ' - • •
pierdut pe 
prețios cu

al C.E.. întrucît a mat 
teren propriu un punct 
Turcia.

★
Foarte Important este șl jocul 

de la Bruxelles, unde Belgia în- 
tilnește raiine seară echipa Por
tugaliei (grupa a V-a). Ambele au 
în prezent cîte două puncte. Vic
toria uneia dintre echipe va cla
rifica, cel puțin pentru moment, 
configurația clasamentului.

★
In programul săptămînii figu

rează meciul retur din „Cupa eu
ropeană a tlrgtirllor" dintre Twen-

In cadrul ultimului control 
efectuat in bazinul „23 August" 
din Capitală, campionul și re
cordmanul țării. Marian Slavic, 
a înotat lejer 100 m în 56,3, ci
fră care ne lasă să întrezărim 
posibilitatea pentru înotătorul 
bucureștean de a obține la Re
șița rezultate în iurul a 54,5 

f(100 m) și 1:59,0 (200 m craul). 
jDin cîte sîntem informați. Sla- 
Ivic a pregătit intens în această 
[iarnă proba de 200 m mixt, și 
'nu este exclus ca mitingul de 
■la sfîrșitul acestei săptămini să 
'ne pună în fața unei bune per
formanțe a reprezentantului 
clubului Steaua și pe această 
distantă. Alte rezultate din ca
drul controalelor respective : P. 
Teodorescu 1:13,5—100 m bras, 
D. Naghi 2:09,5—200 m liber și 
Georgeta Cerbeanu 1:13,1—100 
m delfin la ,,23 August" și A. 
Șoptereanu 1:11,5—100 m bras 
la Floreasca.

înotătorii bucureșteni se vor 
deplasa la Reșița în cursul zi
lelor de miercuri și joi, urmînd 
să se alăture la fața locului 
sportivilor din Cluj, Tg. Mureș 
și Timișoara.

SIEGRID HOHNE — 
LIDERA LOTULUI DIN 

R. D. GERMANA

A FOST ALCĂTUIT 
PROGRAMUL 

CONCURSULUI

în cele două zile de concurs 
au fost programate serii contra
timp la toate probele olimpice, 
exceptînd 800 m liber femei, 
1500 m liber bărbați și ștafetele:

SlMBATA, de Ia ora 18 : 100 
m delfin (m). 100 m delfin (f), 
100 m liber (m), 100 m liber 
(f). 100 m bras (m), 100 m bras 
(f). 100 m spate (m), 100 m 
spate (f), 400 m liber 
liber (f). 200 m mixt 
m mixt (f) ;

DUMINICA, de la
(f). 200 m ___
bras (f), 200 m 
m spate (f), 200 
200 m delfin (f), 
(m), 400 m mixt

200 m liber
(m). 200 m 
bras (m), 200 
m spate (m), 
200 m delfin .
(f), 400 m mixt (m).

(m), 400 m
(m) și 200

ora 17,30 : 
liber

CAMPIONATE...
SPANIA: F. C. BARCE

LONA — REAL MADRID 
0—1

în etapa a 22-a, Valencia a in
vins în deplasare cu 1—0 formația 
Malaga, iar Real Madrid a dispus 
în deplasare de F.C. Barcelona 
cu 1—0. Alte rezultate : Saragos
sa — Sabadell 3—1; Gijon — Se
villa 4—0; Atletico Bilbao — 
Elche 2—0; Real Socledad — Gra
nada 1—1; Celta Vigo — Las Pal
mas 1—0; Atletico Madrid — Es- 
panol Barcelona 3—0. Primele 
clasate :

1. Valencia
2. Atl. Madrid
3. Atl. Bilbao
4. F.C. Barcelona
5. Real Madrid

22 13 6 3 28—13
22 13 6 4 40—17 
22 12 5 5 33-18
22 13 3 6 32—18
21 11 5 5 35—18

32
31
29
29
27

SABRERII ROMÂNI - LOCUL II 
ÎN TURNEUL DE LA PLOVDIV

Consecventă în prezențele sa
le la această competiție, fede
rația de specialitate din R. D. 
Germană va trimite la Reșița 
un lot de 8 înotătoare și doi 
înotători. Figurile cele mai re
prezentative ale acestei delega-

SOFIA — (prin telex, de 
la corespondentul nostru). — 
Cea de a 5-a ediție a turneu
lui internațional de sabie 
„Sport-Toto" a reunit, la 
Plovdiv, 37 de trăgători din 
reprezentativele A și B ale 
Bulgariei, din cîteva echipe 
de club bulgare, o selecțio
nată românească și un grup 
de scrimeri italieni.

Turneul individual a reve
nit lui Mihailov din prima

reprezentativă a Bulgariei. 
Dintre sabrerii români. H. 
Bădescu a obținut cel mai 
bun rezultat: locul IV.

In competiția pe echipe, 
selecționata românească a 
ciștigat toate întîlnirile din 
grupa sa (9—1 cu combinata 
Varna-Ruse, 9—2 cu ȚSKA 
și 9—3 cu Bulgaria B), iar in 
finală a fost întrecută cu 
9—3 de Bulgaria A.

Tomo HRISTOV

Un spectaculos plonjon al lui Berni Vogts, fundaș al repre
zentativei vest-germane

Foto : IN-BILD

te Enschede — Juventus Torino 
(în tur 0—2). programat miercuri 
seara, ca și întîlnirile amicale 
dintre Mexic — U.R.S.S. (joi 
Ciudad de Mexico) și Italia 
Spania (sîmbătă la Cagliari).

Echipa U. R. S. S.
victorioasă cu 5 0

la

care a marcat trei goluri. Cele
lalte două goluri au fost înscrise 
de Nodia și Kiselev.

Franța invitată la
„Micul campionat mondial"

La Lima, întâlnirea dintre 
U.R.S.S. și formația locală Depor- 
tivo Municipal a revenit oaspeților 
cu 5—0 (3—0). Cel mai bun jucă
tor de pe teren a fost Fedotov,

Joao Uavelange, președintele 
Confederației braziliene de sport, 
a invitat oficial echipa de fotbal 
a Franței la turneul dotat cu 
„Cupa ' Independenței". Această 
competiție, denumită și „Micul 
campionat mondial" se va desfă
șura anul viitor.

CAMPIONATE... CAMPIONATE
GRECIA: A.E.K.

PRIMUL LOC
PE

Etapa a 20-a : A.EK. — Herak- 
lis 2—0; Ethnlkos — Veria 3—1 ; 
Kavala — E.P.A. 2—1 ; O.F.I. — 
Olympiakos o—0; Panseraikos — 
Apollon 0—0; Fostlr — Pierikos 
4—2 ; Proodeftlki — p.A.O.K. 1—1; 
Egaleo — Panathinaikos 2—0; Aris 
— Panionios ' — • •
sate :

Reims — Red Star a tost ami-
nată. Primele clasate

1. Marseille 21 13 4 4 48—24 30
2. St. Etienne 21 12 6 3 36—23 30
3. Metz 21 9 8 4 38—22 26
4. Rennes 21 10 5 6 38—22 25
5. Nantes 21 10 5 6 37—25 25
6. Sochaux 21 9 5 7 34—27 23

1—1. Primele cla-

1. A.E.K.
2. Panionios
3. Panathinaikos

20

20 13 6 1 32— 9
20 13 4 3 31—20

12 5 3 37—11

52
50

49

OLANDA :
RESTANȚĂ

MECIURI

în ca> îplonat s-au disputat trei 
meciuri restanță încheiate cu ur
mătoarele rezultate : 
megen — Haarlem 
Twente — Volendam 
Ahed — F.C. Utrecht 2—0. In 
sament (toate echipele au dispu
tat 21 de meciuri) conduc P.S.V. 
Eindhoven, Feijenoord și Sparta 
cu cite 33 puncte.

N.E.C.
1—0;

2—0:

N1J- 
F.C.

GO 
cla-

FRANȚA : NANTES 
CTȘTIGĂ CU 7—0!

în etapa a 21-a, Marseille a ter
minat la egalitate (2—2) cu Ni- 
mes, iar Nantes a surclasat cu 
7—0 pe Nancy. Alte rezultate : 
Metz — Rennes 2—1: Angers — 
Ajaccio 1—1 ; Angouleme — Se
dan 1—0; Valenciennes — Stras
bourg 3—0; Sochaux — St. Etien
ne 1—1 ; Lyon — Bordeaux .2—2; 
Bastla — Nice 3—1 ; Partida

A devenit tradițional ca 
o dată în doi ani, la în
ceput de primăvară, lu
mea tenisului de masă să 
se pună în mișcare. Atunci 
in această perioadă, se 
organizează campionatele 
mondiale. $i cum Federa
ția internațională de tenis 
de masă este una dintre 
cele mai vechi (a luat 
ființă în 1926) și mai re
prezentative organizații 
din mișcarea sportivă de 
pe glob (93 de țări sînt 
membre ale F.I.T.M.) com
petiția supremă reunește 
de fiecare dată o partici
pare numeroasă. Chiar 
mondialele din acest an, 
programate în îndepărtata 
Japonie, la Nagoya, vor 
înregistra un mare număr 
de concurenți, ceea ce do
vedește încă o dată popu
laritatea de care se bucură 
sportul cu mica sferă de 
celuloid pe toate meridia
nele.. Dar, din noianul de 
știri care ne parvin zilnic 
în legătură cu marea 
întrecere de peste o lună, 
una a reținut atenția în 
mod special: reprezenta
tivele R.P. Chineze vor fi 
prezente și ele la Nagoya.

Intr-adevăr, participa
rea jucătoarelor și jucă
torilor de tenis de masă

din China populară va 
avea darul să ridice nivelul 
acestei ediții (a 31-a) a mon
dialelor, mărind conside
rabil interesul pentru ac
tuala competiție. Este cu
noscut doar faptul că pînă 
în 1965 (inclusiv)— la ulti
ma apariție a echipelor 
R.P. Chineze la C.M. — 
reprezentanții acestei țări 
(sportivi de înaltă clasă) 
monopolizaseră ani de-a 
rîndul, aproape toate tit
lurile supreme. Astfel, au 
devenit celebre numele 
lui Ciuan Tze-tun, Li Fu- 
iun, Lin Hui-cin, Cen 
Min-ci. Iată de ce anun
țarea participării sportivi
lor chinezi la Nagoya a 
fost primită cu atîta sa
tisfacție în lumea 
tivă.

Poate că nu este 
te momentul cînd 
alte sporturi vom 

consemnăm

spor-

depar- 
și în 
avea

prilejul să
prezența reprezentanților 
R.P. Chineze în competi
țiile oficiale. Principiul 
universalității ar căpăta 
viabilitate deplină și în 
acest domeniu, iar ideea 
de sport n-ar avea decît 
de ciștigat.

C. COMARNISCHI

PE TERENURILE DE TENIS
• llie Năstase a terminat pe locul 3, in Turneul Vanderbilt

• Laver învins de Newcombe!

Turneul internațional de te
nis de la New York s-a înche
iat, în sala clubului Vanderbilt, 
cu victoria tinărului jucător iu
goslav Zeliko Franulovici (24 
de ani) care în finală a dispus 
cu 6—4. 6—7, 6—4. 7—5 de cu
noscutul tenisman american 
Clark Graebner. S-a disputat și 
partida pentru locul trei, intre 
cei doi jucători eliminați in 
semifinale : llie Năstase și Tho
mas Koch (Brazilia). Tenisma- 
nul român a terminat învingă
tor cu 7—6, 4—6. 6—2.

în finala probei de dublu băr
bați, cuplul spaniol Juan Gis- 
bert-Manuel Orantes. a între
cut cu 7—6. 6—2. perechea Ha
run Rahim (Pakistan)—Jim 
Connors (S.U.A).

★
Proba de simplu bărbați din 

cadrul turneului internațional 
de tenis de la Philadelphia (re
zervat jucătorilor . profesioniști) 
a fost cîștigată de australianul 
John Newcombe (învinsul lui 
llie Năstase în concursul de la 
Richmond). în finală el l-a 
învins cu 7—6. 7—6, 6—4. pe 
celebru] său compatriot Rod 
Laver. Este prima înfringere

la

de

Moscova

Laver în actualulsuferită 
sezon.

Proba 
venit ; 
Casâls.- care 
6—2. 3—6. 6—: 
franceză Franqoise Durr.

*
La Moscova au început în

trecerile tradiționalului turneu 
internațional de tenis pe teren 
acoperit. în primul tur al pro
bei de simplu femei, jucătoarea 
româncă Iudit Dibar a învins-o 
cu 6—0. 6—1 pe Natalia Cimî- 
reva (U.R.S.S.). Rezultate înre
gistrate în turneul masculin : 
Volkov (U.R.S.S.) — Svensson 
(Suedia) 7—6. 6—1 ; Bogomorov 
(U.R.S.S.)—Sântei (România) 
6—1 6—7 6—3 ; Metreveli
(U.R.S.S.)— Koliaskin (U.R.S.S.) 
6—2, 6—2 : Tarpișcev (U.R.S.S.)- 
Sever Dron (România) 7—6. 
6—2; Peșcianko (U.R.S.S.)-Palm 
(Suedia) 6—2. 6—3 ; Korotkov 
(U.R.S.S.)—Jokinen (Finlanda) 
6—1. 6—2 ; Warboys (Anglia)— 
Boboedov (U.R.S.S.) 7—6. 7-6.

La turneu participă sportivi 
din Anglia, Cehoslovacia, Fin
landa. România, Ungaria. Sue
dia și U.R.S.S.

La Malaga

simplui de 
americancei

femei a re- 
Rosemary 

a întrecut-o cu 
•2 pe tenismana

CIOCÂLTEA REMIZEAZĂ CU LIUBOJEVICI

MADRID, 15 (Agerpres). — 
După disputarea rundei a 12-a 
din cadrul turneului internațio
nal de șah de la Malaga, maes
trul român Victor Ciocâltea s-a 
apropiat la o jumătate de punct 
de spaniolul Arturo Pomar, li
derul clasamentului.

în prezent, Pomar (Spania) 
totalizează 9 puncte și este ur
mat de Cioeâltea cu 8’A p. Ben- 
k6, Bisguier (ambii S.U.A.) —

p, Visier, 
(toți trei 
Quinteros 

etc.

8 p, Liubojevici (Iugoslavia), 
Timman (Olanda) — 7 p, Ro- 
goff (S.U.A.) — 6 
Medina și Palacios 
Spania) — 5’A p. 
(Argentina) — 5 p.

în runda a 12-a, Ciocâltea (cu 
piesele albe) a remizat în 32 
de mutări cu Liubojevici. Ben
ko l-a invins pe Visier. Bis
guier pe Medina. Pomar a avut 
zi liberă.

știri* ultimele știri «ultimele știri* ultimele.
ROMANIA — SUEDIA 

TN „CUPA GALEA"

Ieri a avut loc la Paris tra
gerea la sorți pentru viitoarea 
ediție a „Cupei Galea" la tenis. 
Echipa României a fost reparti
zată In grupa de la Marianske 
Lazne unde va tntilnl formația 
Suediei, în timp ce selecționata 
Cehoslovaciei va juca cu invlngă- 
toarea grupei zonale de la Skopl
je, care reunește formațiile R.D. 
Germane, Turciei șl Iugoslaviei

CUPLUL MERCKX—STE
VENS, ÎNVINGĂTOR 

LA MILANO

Cursa ciclistă de șase zile de la 
Milano a revenit cuplului belgian 
E. Merckx — J. Stevens, care a 
acoperit 8135 ture (1627 km) cu 
o medie orară de 32,111 km. Pe 
locurile următoare perechile : 
Motta — Post, Pfenninger — 
Spahn și Ritter — Sercu.

NORPOTH : 3:37,8 PE 
1 500 M — RECORD
MONDIAL DE SALA

Intr-un Concurs atletic desfășu
rat în Berlinul occidental, Harald 
Norpoth a alergat distanța de 1500 
m în 8:37,8 — nou record mon
dial de sală. Vechiul record apar
ținea Iui M. Jazzy cu 3:40,7.

ANNELIESE JAHNS — 
6,8 PE 50 M GARDURI

Campionatele atletice de sală 
ale R.D. Germane au oferit cîte- 
va rezultate de valoare : Annelie- 
se Jahns 6,8 pe 60 mg (cifră egală 
celei mal bune performanțe mon
diale), Renate Stecher 6,0 pe 50 
m (de asemenea cea mal bună 
performanță mondială egalată) șl 
H. Briesenick 20,40 m la greutate.

ANNE HENNING (S.U.A.) 
— 43,2 PE 500 M

în cadrul unui concurs desfă
șurat la Inzell, patlnatoarea ame
ricană Anne Henning <16 ani) a

stabilit cea mal bună performanță 
mondială pe distanța de 500 m : 
43,2. Au urmat-o Schleiermacher 
(R.D.G.) 44.0, Titova (URSS) 41.3 
și Sexton (S.U.A.) 44,6. In proba 
masculină : 1. Muratov (URSS) 
39,9, 2. Komarov (URSS) 40,4 și 
3. Kene (SUA) 40,5.

UNIVERSITATEA CLUJ, 
ÎNVINSĂ

Ieri a avut loc la Elbassan me
dul de fotbal dintre echipa alba
neză Labinot și Universitatea 
Cluj. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—1.

ACORD SPORTIV 
SOVIETO — JAPONEZ
Ieri a fost semnat la Tokio un 

acord privind dezvoltarea schim
burilor sportive între Uniunea 
Sovietică și Japonia. Acordul a 
fost semnat de Serghei Paviov, 
președintele Comitetului pentru 
educație fizică și sport din 
U.R.S.S., și Mitsujiro Ishii, pre
ședintele federațiilor sportive a- 
matoare din Japonia.
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