
DINAMO și-a încheiat turneul sud-american

ULTIMUL MECI, 0-1 CU F.C. PORTUGUESA, 
DAR 0 COMPORTARE REMARCABILĂ
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Dimensiuni sportive in anii cincinalului

și seniori

DUMITRACHELUCESCU

lingă poartă. Un minut

PEDRO VILLA

(Continuare in pag. a 3-a)

U.T. A.-PANSERAIKOS

ce F. C. Portuguesa 
de 8 ori (o dată pe 
Rezultă deci o bună

® Golul a fost primit In min. 41

Șl ÂIIRMARE DEPLINA PE PLAN INIEEINLȚIIJNÂL

handbal unul din

Textila

Penultimul 
semifinală,

făcut din 
noastre.

cel masculin — 
pregătirii sport.i-

pas , .
la Lyon, reprezentativa Danemarcei, meci din care vă prezentăm această fază, și se 

califică in finala C.M.

spre titlul de campioni ai lumii! Handbalitii români (tricouri albe) înving in

PROGRES ÎN STRUCTURA AC I IVI I AȚII INTERNE

® Antrenorul Jose Avelino: 
„Dinamo - cel mai puternic 
adversar al echipei Poriu-
guesa, in acest sezon 
internațional I"

FINALA
VITEZISTELOR

Cupa României 
pentru juniori

• Un bilanț echilibrat al celor
9 jocuri din Peru și Brazilia

1 SAO PAULO, 17 (corespon
dență telefonică).

Pe stadionul Pacaembu din 
Sao Paulo, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, echipa 
bucureșteană Dinamo a sus
ținut noaptea trecută ultimul 
meci din turneul său sud-a- 
tmerican, în compania puter- 

i’nicei formații locale F. C. 
.-(Portuguesa. în ciuda în- 
frîngerii cu 1—0, echipa Di
namo' a lăsat o impresie deo
sebită, acest ultim meci (cel 
de-al 9-lea) fiind considerat 
cel mai bun din întreaga suită 
braziliană.

Jucătorii români au pornit 
în trombă și astfel, în minu
tele 5 și 7, Lucescu și Săloea- 
nu șutează puternic, dar pe

lingă poartă. Un minut mai 
tirziu, Deleaniu se intercalează 
și el în atac, dar mingea nu-și 
atinge nici de această dată 
ținta. Prima fază de atac a 
echipei locale a venit abia în 
minutul 12. cînd Tata, auto
rul unicului gol al partidei, a 
tras afară. Dar iată cum s-a 
înscris golul: mijlocașul Ru- 
gerio șutează puternic în ba
ră, mingea ricoșează în mij
locul careului, iar Tata, lan
sat ca un bolid din afara su
prafeței de pedeapsă, trimite 
balonul în poartă printr-un 
plonjon acrobatic (min. 41). 
Este edificator faptul că în 
această repriză, dinamoviștii 
au tras de 11 ori la poartă (de 
două ori pe spațiul porții),

în timp 
a șutat 
poartă), 
frecvență a șuturilor, o al
ternanță a fazelor de poartă 
și, aș adăuga, un ritm ra
pid, o tehnică de prim rang. 
Lupta mare s-a dus, totuși, 
în această primă repriză, la 
mijlocul terenului, unde pe
rechea Dinu-Radu Nunweiller 
și-a impus superioritatea.

începutul reprizei secunde a 
semănat ca două picături de 
apă ou. debutul partidei: echi
pa bucureșteană a atacat cu 
vehemență. De altfel, în acea-

Pista de gheață naturală din 
Tușnad va găzdui din. nou în
treceri interesante: finala 
campionatului de senioare și 
probele „Cupei României" 
pentru juniori mari și seniori. 
: Principalele candidate la 
'titlul absolut sint alergătoare
le Crista Tracker (Dinamo 
Brașov) și Maria Tașnadi (Di
namo București), care au avut 
o evoluție remarcabilă în ac
tualul sezon. La „Cupa Româ
niei" vor participa patinatori 
de viteză din București, Cluj, 
Brașov, Miercurea Ciuc și Tg. 
Mureș. întrecerile încep vi
neri și se vor termina dumi
nică. . La Tușnad, timpul 
anunță favorabil.

SERES, 17 (prin telefon).
ciul dintre U.T.A. și Panseraikos 
(antrenată de Ilie Oană) s-a dis
putat pe un teren acoperit cu 
nisip. în prima repriză, T ~ ‘ 
a înscris un gol ln min. 4 
Kun II. La reluare, U.T.A. 
jorează scorul în min. 65 
Broșovschi și în min. 75 
Lereter, care a transformat 
penalty.

Antrenorul Dumitrescu a 
slt următoarea formație : Gornea 
— Birău, Lereter, Pojoni, Calinin 
(Popovicl min. 67), Peteseu, 
Broșovschi, Domide, Axente 
(Șchiopu, min. 46, Axente min. 
67), Kun II (Dembrowschl, min. 
75), Dumitrescu (Sima min. 46, 
Dumitrescu, min. 67).

U.T.A. 
prin

Juniorul clujean Ștefan Și- 
mon candidează la un loc 
fruntaș în „Cupa României“.

Foto : N. DRAGOȘ

Vremea frumoasă a venit în sprijinul fotbaliștilor, care și-au putut disputa antrenamentele pe terenuri destul de bune pentru această 
lună, care, de drept, aparține iernii. Din țară ne-au venit noi vești 
despre pregătirile care se fac la toate eșaloanele, în vederea noului sezon fotbalistic.

Ieri, in Capitală, fotoreporterul nostru Theo Macarschl a surprins 
o secvență din meciul Steaua (tineret-rezerve) — Metalul Tîrgoviște. 
Despre acest joc, ca și despre alte partide de verificare, găsiți relatări jn pag. a 3-a.

w

IN CÎNSTEA

SEMICENTENARULUI

PARTIDULUI

Alpiniștii slut gata 
pentru startul 

In Simultanul Carpaților
F»rtleipantil la „Simultanul 

Carpaților" — acțiune organi
zați In cinstea anivers&rii a 50 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român — se află in 
ultimele zile de pregătiri, ei 
urmînd a intra în traseele sta
bilite la 20 februarie.

Corespondentul nostru D. Ră- 
dulescu din Cimpulung-Muscel 
ne informează că alpiniștii din 
localitate, in frunte cu puternicul nucleu de la A.S. Muscelul 
(antrenat de ing. P. Gabrov- 
schi), sint gata să înceapă as
censiunea în Făgăraș. Iată com
ponenta combinatei locale : V. 
Vlăsceanu, O. Paraschiv, N. 
Păstorie. L. Nistor (Muscelul). 
G. Panaitescu, M. Bidihon (Vo
ința) șl Șt. Moloiu (Sănătatea).

De la Sibiu, corespondentul 
I. Ion ne anunță că și aici 
alpiniștii asociațiilor sportive 
C.F.R. și Voința vor forma o 
combinată pentru această com
petiție. Antrenorul T. Boerescu 
a alcătuit următoarea echipă : 
G. Wachsmann. A. Melzer. D. 
Ungar, S. Mayerbrucker. L. Miu, 
I, Grigore. I. Rotaru, E. Schei- 
ner. Ultimul va îndeplini oficiul 
de fotograf și operator de film 
al echipei.

Din Baia Mare aflăm că par- 
ticipanții la simultan sint mem
bri ai A. S. Electrica : dr. L. 
Gyorfi, tehnicienii A. Blanken
berg și I. Fekete. Cei trei spor
tivi vor parcur. e creasta mun
telui Suhardul, ureînd din Va
tra Dornei și coborînd la pasul 
Rotund.

Alpiniștii studenți vor pro
fita de zilele vacanței și 'or 
participa (chiar in număr foarte 
mare, cum este cazul celor de 
Ia Iași) la parcurgerea porțiu
nilor atribuite. Universitatea 
Iași va trimite in munții Hăș- 
mașului cel puțin 10 sportivi, 
printre care trei fete din secția 
de orientare turistică. In același 
timp, o altă echipă, alcătuită 
din patru alpiniști și două al
piniste, va efectua traseul Va
tra Dornci-Giumalău-Rarău- 
Bicazul Ardelean unde va face 
joncțiunea cu prima echipă.

Alpiniștii de la Institutul de 
Petrol-Gaze-Geologie București 
au obținut acordul comisiei de 
organizare de a străbate tra
seul atribuit in sens invers (Pe- 
troșani-V. Parîngul Mare-Olă- 
nești cu trecere prin Buila-Vîn- 
turarița. masiv în care ei au 
realizat o serie de premiere 
alpine în cursul anului tre
cut. (S.B.)

Continuind să meargă pe drumul afirmării sale depline 
în arena internațională, handbalul românesc a adăugat în 
anii cincinalului, la multele și prestigioasele sale victorii, 
alte mari realizări, contribuind plenar la succesele pe care 
mișcarea noastră sportivă Ie-a înscris în cartea sa de aur. La 
performanțele pe tărîm internațional, astăzi bine cunoscute, 
s-au adăugat tot mai frecvent și mai bine izbînzi în domeniul 
muncii organizatorice și al activității competiționaie interne, 
care — toate la un loc — au 
sporturile de frunte ale țării

BAZA SUCCESELOR —
COMPETIȚIILE INTERNE 1

Abandonînd definitiv — 
după unele insatisfacții, mai 
adînci în handbalul feminin,Gh. CIORANU

BLOCAJUL LUI BUREVESTNIK ALMA ATA
DJURDJA BJEDOV, campioana 

olimpici a brasistelor în Mexic.

ÎNOTĂTORII IUGOSLAVI
PRIMII OASPEȚI

Al INTERNAȚIONALELOR
@ Vera Faitlova in lotul cehoslovac ® Costa
și Petelei vor absenta de la întreceri & Cele 
mai bune performanțe românești in bazin scurt

In cursul zilei de astăzi so
sesc la Reșița primii oaspeți 
ai celei de a Xl-a ediții a inter
naționalelor de înot care încep 
simbătă. Este vorba de sporti
vii iugoslavi, care fac deplasa
rea de la Belgrad direct cu au
tocarul. Lotul este însoțit de 
Bogdan Nenadovici, secretarul 
general al Federației de spe
cialitate din țara vecină.

• Înotătorii din R. D. Ger
mană si Cehoslovacia sint aș
teptați să sosească in localitate 
în cursul zilei de mîine. Fede
rația cehoslovacă a anunțat că 
trimite la acest concurs pe Vera 
Faitlova, finalistă la C.E. de la 
Barcelona (în proba de 200 m 
delfin), Ivan Faitl și Suzana 
Markova (ultima o brasistă de 
valoare).

SCRIMEPI ROMÂNI LA 
BRUXELLES Șl PARIS 
Ieri a părăsit Capitala, pe calea 

aerului, lotul de sabie, cu desti
nația Bruxelles, unde se dispută 
Trofeul Martini. Lotul este alcă
tuit din O. Vlntilă, C. Nicolae, 
D. Irimiciuc, Al. Nilcă, I. Bu- 
dahazi.

Azi dimineață urmează să plece 
la Paris Iotul spadasinilor, com
pus din Al. Istrate, A. Pongraț, 
N. Iorgu, C. Duțu și C. Bărăgan, 
pentru a participi; la Cupa Monal.

• Din listele de înscrieri de
puse la organizatori aflăm că 
vor absenta Vasile Costa și Ali- 
la Petelei, doi dintre cei mai 
buni înotători ai țării. Primul 
a fost accidentat la un braț în 
decembrie și ianuarie, fapt ca- 
re-1 împiedică să se prezinte la 
acest concurs în plenitudinea 
forțelor, iar cel de al doilea nu 
a primit avizul medicilor.

• Progresul realizat in acest 
sezon de unii dintre înotătorii 
fruntași se va materializa, mai 
mult ca sigur. într-o serie de 
rezultate valoroase, și pentru a 
avea o mai bună posibilitate 
de comparație, iată cele mai 
bune performanțe românești în 
bazin scurt: Slavic 54,4—100 m 
și 1:58,3—200 m liber. Aimer 
4:12,1—400 m liber ; Ilohoiu 
62,5—100 m și Giurasa 2:17,3— 
200 m spate ; Șoptereanu 68,2— 
100 m și 2:31,2—200 n) bras ; 
Covaci 61,2—100 m și 2:15,5— 
200 m delfin ; Slavic 2:17,5—200 
m și Aimer 4:58,0—400 m mixt; 
Cristina Balaban (64,2—100 m, 
2:18,7—200 m și 4:54,3—400 m 
liber. Anca Andrei 69,0—100 m 
și Balaban 2:31,8—200 m spate, 
Anca Georgescu 1:20,4—100 m și 
Gica Manafu 2:55,0—200 m bras, 
Agneta Șterner 69,3—100 m și 
2:33,7—200 m delfin, C. Bala
ban 2:36,0—200 m și 5:39,4— 
400 m mixt.

Meciul începe la ora 18,30 în sala 
Floreasca • Voleibaliștii sovietici sint 

definâtorii trofeului
Echipa masculină de volei 

Steaua București, campioana 
țării, întîlnește astăzi, de la 
ora 18,30, în sala Floreasca pe 
Burevestnik Alma Ata în pri
mul meci din cadrul sferturi
lor de finală ale C.C.E. Parti
da, care va fi condusă de ar
bitrii iugoslavi Borivoe 
novici ți Petar Savici, 
nunță foarte disputată 
credem — de un bun 
tehnic, avînd în vedere 
citățile valorice ale celor două 
formații, Voleibaliștii sovietici, 
care se află de luni dimineața 
în Capitală, au efectuat zilnic 
antrenamente în sălile Steaua 
91 Floreasca. Ei au arătat că 
posedă o deosebită forță de 
atac, că au un blocaj solid ți 
o bună orientare în linia a 
două. Faptul că echipa so
vietică este cîștigătoarea edi
ției precedente a C.C.E. o re
comandă de la sine ca un ad
versar puternic. Să sperăm, 
însă, că omogenitatea ți mo
bilitatea echipei noastre cam
pioane precum și încurajările 
publicului o vor duce Ia vic
torie, 
au la 
nori î 
mate,
Crețu, Cristiani, Enescu, Du- 
duciuc, Rotaru, State, Anto
nescu ; BUREVESTNIK : Sau- 
rambaev, Kravcenko, Goncea-

Io va
se a- 
și ■— 
nivel 
capa-

lată loturile pe care le 
dispoziție cei doi antre- 
STEAUA > Barta, Sta- 
Rauh, Poroșnicu, Iorga,

rov, Portnoi, Antropov, Rago
zin. Kormanovski, Vitali Șap- 
ran, Sultanov, Viaceslav Șap- 
ran, Ustimenko, Ahmetjanov.

Un rezumat înregistrat 
partidei va fi transmis la 
leviziune, de la ora 20,50 
programul I.

.In deschidere, de la ora 
are loc meciul I.E.F.S. — 
Cluj (A, m.ț.

decît în 
principiul 
vilor fruntași „în seră" (ceea 
ce presupunea în mod evi
dent îndreptarea cu priori
tate a preocupărilor spre ac
tivitatea loturilor), federația 
de specialitate și-a orientat 
în anii din urmă atenția, în 
special spre competițiile in
terne. Sistemul lor de dispu
tare a fost analizat și discu
tat cu seriozitate, urmărin- 
du-se o verificare mai pre
cisă a eficienței modului de 
organizare a campionatelor 
naționale și, mai ales, a fe
lului în care ele contribuie la 
dezvoltarea ritmică a hand
balului, la progresul valoric 
general al acestui sport. Con
secințele acestei preocupări 
s-au materializat într-o nouă 
formulă de organizare a di
viziei A, care cuprinde acum 
trei tururi, unul desfășurîn- 
du-se în lunile de iarnă, prin 
turnee de sală. în acest fel 
a dispărut o mare pată albă 
din activitatea competițională 
— lunile de iarnă, cînd e- 
chipele fruntașe vegetau în 
lipsă de întreceri, realizîn- 
du-se chiar la echipele de 
club o pregătire adecvată (de 
sală!), asemănătoare cu for
mula după care se dispută 
marile competiții interna
ționale.

Acest nou sistem de orga
nizare a principalei întreceri 
naționale a influențat rapid 
și în bine întreaga viață 
competițională, a stîrnit in
teresul maselor de spectatori, 
a impulsionat activitatea u- 
nor echipe (Universitatea 
București, Politehnica Timi
șoara, Universitatea Cluj — 
masculin, I.E.F.S., ’ ~ 
Buhuși — feminin) care se 
afirmă tot mai mult în cam
pionat și din rîndurile că
rora mulți jucători sau ju
cătoare fac astăzi parte din 
echipele reprezentative. Ni- ' 
mic nu poate încă proba mai 
bine succesul acestei noi for
mule decît faptul că ea a 
fost adoptată și de alte spor- 
furi, handbalul fiind din a- 
cest punct de vedere un e- ' 
xemplu.

GARANȚIA VIITORULUI 
— CONSOLIDAREA 

ORGANELOR LOCALE

Parale] cu preocuparea ... 
pentru îmbunătățirea siste
mului competițional, atenția 
comitetului și biroului fede
ral s-a îndreptat și spre rea
lizarea unei activități concre
te de îndrumare și sprijinire 
a comisiilor județene de spe
cialitate. în acest scop s-an. 
alcătuit brigăzi care au vizi
tat absolut toate județele 
țării, prilej cu care au eva
luat realist stadiul de dezvol
tare a handbalului, îndru- 
mînd apoi pe activiștii vo-

(Continuare în pag. o S-a)

Călin ANTONESCU

in campionatul 
de volei

Iert g-a disputat «tapa a W-a, intermediară, în. divizia A de volei (masculin). Din cele șase meciuri, s-au jucat doar patru, ce
lelalte două fiind amlnatc. Rezultatele Înregistrate au fost cele presupuse, gaz
dele obținînd victoria Jn 3 partide, ln timp ce Di
namo a întrecut pe Viito
rul la Bacău. în București 
a fost programat un sin
gur Joc, Rapid — Petro
lul, la care fotoreporterul 
nostru THEO MACARS- 
CIII a surprins Imaginea 
alăturată : Penciu (R) în
cearcă să depășească blo
cajul petrolist. Citiți amă
nunte in pagina a 4-a.

CONGRESUL TINEREȚIII
I

fl! stăzi se vor deschide, în111 Capitală, lucrările celui
de al IX-lea Congres al 

/—fea Uniunii Tineretului Comu-
I Xnist, eveniment de remar- 
Icabilă însemnătate, cu 

largi semnificații în viața tineretului 
patriei noastre și — am putea spune 
— a întregului popor, deoarece peste 
o cincime din populația țării poartă 
însemnele acestei organizații.

I Forum suprem al organizației revo
luționare a tineretului, în care se vor 
găsi adunați laolaltă muncitori, elevi, 1 cooperatori agricoli, studenți și inte
lectuali — posesori ai unui mandat 
de încredere, mesageri ai maselor de I tineri de la orașe și sate care i-au 
ales să le reprezinte — Congresul 
U.T.C. va constitui un amplu și rodnic 

(colocviu de lucru al tinereții, prilej de 
sintetizare a împlinirilor de pînă acum 
și preludiu al înfăptuirilor viitoare.

I Beneficiind de atenția deosebită pe 
care partidul și statul o acordă edu
cării și promovării sale, împlinirii nă-

i

zuinfelor ce îl animă, valorificării ma
rilor resurse de energie și inițiativă, 
disponibilităților spre creație cu care 
este înzestrat, fiindu-i propriu senti
mentul apartenenței sale la o socie
tate ale cărei idealuri îi devin cu fiece 
zi — pe măsura integrării în colecti
vitate — mai apropiate, tineretul Ro
mâniei se afirmă realmente ca o forță 
dinamică, activă, organizată, pe vastul 
front al construcției socialiste.

îndeplinindu-și atribuția esențială de 
a educa masele de tineri prin muncă 
și pentru muncă, organizațiile U.T.C. 
au diversificat și îmbogățit — totodată 
— sfera acțiunilor politico-educative, a 
activității cultural-artistice, sportive și 
recreative, participarea tinerilor la 
toate aceste manifestări devenind mai 
largă, mai susținută.

Acționînd în virtutea atribuțiilor ce 
i-au fost stabilite oficial prin legea 
nr. 29 din decembrie 1967, .Uniunea 
Tineretului Comunist și-a adus și con
tinuă a-și aduce o prețioasă contribu
ție |a răspîndirea — îndeosebi în me

diile școlar, universitar și sătesc, în 
care are responsabilități directe — a 
educației fizice și sportului, a căror im
portanță în procesul de dezvoltare a ge
nerațiilor tinere este tot mai mult re

cunoscută. Sute de mii de tineri de 
pe întreg cuprinsul țârii participă, ast
fel, la competițiile și celelalte acțiuni 
sportive de masă inițiate sau sprijini
te de U.T.C-, precum și la agreabilele 
și reconfortantele excursii organizate 
de Biroul de turism pentru, tineret-,

Sîntem convinși că dezbaterile pe 
care le va prilejui Congresul al IX-lea 
al U.T.C. — și în care problemele acti
vității sportive și turistice vor deține, 
desigur, o pondere însemnată — solu
țiile și măsurile ce vor fi adoptate vor 
fi de natură să dea un nou și puter
nic impuls preocupărilor tineretului 
nostru pentru educație fizică și sport.

Salutînd, deci, în numele tineretului 
sportiv acest Congres, adresăm calde 
urări de succes lucrărilor sale.

Constantin FIRANESCU
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În satele județului Bihor DIMENSIUNI SPORTIVE
IN ANII CINCINALULUI

ORB, FĂRĂ IMAGINI • ••

O ACTIVITATE SPORTIVA EFERVESCENTA (Urmare din pag. 1)

in satele județului Bihor 
îomenul sportiv local are 
existență solidă, sprijinită 

84 asociații sportive și 
ste 230 de cercuri sporti- 

Rețeaua comitetelor U.T.C. 
nucleele asociațiilor sporti- 

conlucrează pentru dise- 
inarea sportului, pentru 
tivizarea energiilor poten- 
ile, pentru includerea spor- 
lui printre mijloacele care 
schid tot mai mult orizon-
I cultural al locuitorilor de 

sate.
Elisabeta . Orosz, șefa sec
ii sport, turism și pregă- 
■e militară de pe lîngă " 
itetul județean U.T.C. Bi- 
ir, ne-a relatat cîteva 
'Cte generale, precum 
teva elemente de actuali- 
te, edificatoare pentru vi- 
îlitatea sportului în acel 
iațiu rural. Calendarul 
>ortiv județean stă la baza 
•pgramelor sportive locale, 
>nferindu-le acestora stabi- 
tale și sincronizare. Faza 
; masă este în județul Bi- 
or cea mai susținută. Faza 
:eea, care aduce la numito-
II comun al exercițiului fi- 
c mii de oameni, este cul- 
vată cu grijă, este migălită 
in faza de proiectare^ pînă 
i punctul terminus.
’astă iarnă, de pildă, „Cupa 
neretului de la sate” 
întrat pe pîrtiile de schi și 
îniuț, precum și în jurul 
taselor de tenis și de șah. 
este 10 000 de participanți 
1 etapa inițială.

Co

as-
Și

în a-

a con-

Sportul sătesc mai are în 
județul Bihor încă un suport 
trainic. E vorba de cele 38 
de asociații din licee, școli 
profesionale și tehnice, pre
cum și de cele 40 de asocia
ții constituite astă-toamnă în 
școlile de 10 ani. în mediul 
școlar sătesc activitatea spor
tivă are o 
bită, elevii 
marca bilă 
înființarea 
asociații sportive din incinta 
școlilor, activitatea comite
telor U.T.C. și a împuterni- 
ciților într-ale sportului fiind 
de natură să asigure angre
najului o funcționare cu ran
dament. Olimpiada de iarnă, 
desfășurată 
și patinaj, a fost prezentă 
anul acesta 
școlile.

Atît „Cupa tineretului de 
la sate”, cît și „Olimpiadele 
elevilor”, care au demarat 
amplu, beneficiind de o lar
gă participare, au continuat 
în faze intercomunale, oră
șenești, municipale și în e- 
tapa județeană.

Vitalitatea sportului sătesc 
este direct proporțională cu 
baza materială, cu existența 
animatorilor și cu sprijinul 
tehnic și organizatoric al ac
tiviștilor U.T.C. și Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport. Bazele sporti
ve din comunele Suplacu, '■ 
Biharia și Borș, precum 
cele aparținînd liceelor

vivacitate deose- 
au resimțit o re- 
bucurie acum la 
ultimei tranșe de

la săniuș, schi

in aproape toate

Săcueni, Popești, Aleșd, Beiuș. 
Vadu Crișului, școlii generale 
din Budureasa sau Liceul agri
col Salonta oferă condiții 
deosebit de bune pentru 
practicarea diverselor ra
muri sportive. Pentru depis
tarea tuturor celor cu voca
ție de animatori, responsa
bilii de resort din Comitetul 
județean U.T.C. Bihor, spri
jiniți de activiștii locali, și-au 
propus să investigheze fie
care comună, să analizeze 
activitatea comitetelor de 
sprijin și să le fortifice prin 
includerea unor mari pasio
nați. Colaborarea obligatorie 
cu C.J.E.F.S. (președinte Du 
mitru Cîmpeanu) pentru a- 
sistența tehnică se realizează 
constant și eficace, iar conlu
crarea cu inspectoratele șco
lare este de asemenea fer
tilă

Niște structuri organizato
rice adecvate, destul de bine 
ordonate, generează în jude
țul Bihor un fenomen sportiv 
sătesc conturat, aflat în plină 
evoluție, care resimte de a- 
cum înainte necesitatea unei 
periodice reflectări în presă. 
Do aceea, vor fi făcute de
mersuri pentru instituirea 
unei rubrici săptămînale în 
publicațiile locale, în scopul 
informării și comentării, pre
cum și pentru ființarea al
tor modalități d& publicita
te, care să urmărească o 
actualitate sportivă eferves
centă.

luntari spre o mal bună or
ganizare a muncii lor, spre 
răspîndirea pe o scară mai 
largă a acestui sport în rîn- 
durile tineretului, găsindu-se 
operativ, pe plan județean, 
mijloacele cele mai eficiente 
de realizare a acestor obiec
tive. Acțiunea s-a soldat cu 
rezultate dintre cele mai 
bune, astăzi aria handbalu
lui românesc fiind mult mai 
largă. La tradiționalele cen
tre (București, Brașov, Ti
mișoara și Sibiu) s-au alătu
rat tot mai viguros în ulti
mii ani orașe noi (Bu?ău, 
Iași, Craiova, Tg. Jiu, Orășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Baia 
Mare, Crâiova, Buhuși) unde 
handbalul a prins trainice 
rădăcini, înscriindu-se cu au
toritate pe primul plan al ae- 
țivțtății competiționale inter
ne. Acest succes — mai pu
țin spectaculos — îl sublini
em astăzi cu convingerea că 
numai mergîndu-se în con
tinuare pe această cale, a 
consolidării organelor locale, 
a creșterii capacității și au
torității comisiilor județene 
există garanția unei depline 
dezvoltări a acestui sport, a 
viitoarelor lui succese.

HANDBALUL ROMÂNESC 
MAI BUN 
LUME !

CEL 
DIN

AU CUVlNTUL ANTRENORII

PROTAGONISTELOR

GRIGORE CO6TESCU (Po- 
itehnica) 1 „A trebuit să ne 
idaptăm pregătirile condiți- 
lor mai dificile ivite din 
auza perioadei de examene 
n care s-au aflat șase jucă- 
oare (Ciocan, Demetrescu, 
"Oiaeonescu, Topor, Enciu și 
Cordea). S-a lucrat pe grupe 
in funcție de posibilități), 
tu accent pe individualizare, 
ți au fost susținute meciuri 
ie verificare in compania 
unor echipe de juniori. Tur
neul este deosebit de impor
tant ți poate fi decisiv 
lupta pentru titlu".

SIGISMUND FERENCZ 
(Rapid) ! „Am căutat să men
ținem nivelul pregătirii ma
nifestate in turneul de la Tg. 
Mureș si am insistat asupra 
tacticii, in special pentru 
partidele eu Politehnica și 
I.E.F.S, Ne-am străduit să 
găsim cît mai multe replici 
pentru armele adversarelor 
și, concomitent, să pregătim 
la rindul nostru surprize. 
Cu excepția Irinei Vasilescu 
(accidentată la Tg. Mureș, ea 
și-a reluat antrenamentele 
de-abia in ultimele 
toate celelalte fete au 
nelipsite de la lecțiile 
pregătire".

TON NICOLAU (I.E.F.S.) i 
„Perioada de după Tg. Mureș 
a fost cea mai dificilă pen
tru noi, deoarece toate jucă
toarele au avut de susținut 
examene. Pregătirea nu a fost 
efectuată fn exclusivitate, 
pentru turneul de la Oradea, 
ci și pentru al treilea țur 
care va începe, sistem divi
zie, la 28 februarie. Ținind 
seama de toate acestea, atn 
folosit diminețile pentru in
dividualizare, iar după-amie- 
zele pentru pregătirea colec
tivă sub formă de joc și 
uneori cu tendință de indi
vidualizare. Ne-am străduit 
să. eliminăm unele defecțiuni 
printr-o mai bună colabora
re in apărare și prin preci
zie la aruncări in condiții de 
efort deosebit. Sperăm ca la 
Oradea să avem o comporta
re bună"

periodice din
drul unor consfătuiri

ca urmare

analizele ca- 
inter- 
a re- 
spor- 

compe- 
Bilanțul

naționale, 
zultatelor obținute de 
tivii noștri la marile 
tiții internaționale, 
cifric este, de altfel, un ar
gument de netăgăduit: e- 
chipa masculină a cucerit 
titlul de campioană a lumii 
(a treia oară în ultimii 10 
ani !) și primul loc la toate 
marile turnee ale anului 
1970 ; echipele reprezentative 
masculină și feminină au 
cîstigat medaliile de aur Ia 
ediția inaugurală a campio
natului mondial de tineret 
(1967); Steaua a cucerit Cupa 
campionilor europeni (1968) : 
selecționata feminină s-a re
afirmat pe plan internațional, 
anunțindu-se ca o serioasă 
pretendentă la un loc pe po
dium pentru apropiata edi
ție a C.M.; echipa mascu
lină de tineret a cîștigat, la 
prima sa participare, „Cupa 
țărilor latine".

Aplicînd cu consecvență și 
fn mod 
indicații 
mentele de partid, 
activ ce-și desfășoară munca 
în domeniul handbalului a 
realizat după cum se vede în 
anii 1966—1970 succese re
marcabile, de prestigiu pen
tru întreaga noastră mișcare 
sportivă. în anii care vor 

dragostea 
tu- 

sufletește

creator prețioasele 
cuprinse în docu- 

întregul

serioasă, cla- 
satelit imagi

nea de la Sapporo — dar 
ori cu cît o plătește tele- 

’ ' -- ----~ ni se pare
sîntem ai 

umblăm cu

Frumoasă, 
ră vine prin

meciul de pe Republicii, 
4—1 pentru Rapid. „Echi
pa Franței privește Cu în
grijorare meciul", „Un nou 
pericol ; Coritiba" — așa 
scriau frații și Coritiba aia 
slăbuță ,.le-a dat o lecți* 
de fotbal europenilor", a- 
dică 2—1. (La ora asta, 
cînd scriu articolul, nu cu
nosc rezultatul lui Rapid 
la Curitiba, dar nici asta 
nu ’ )
de club au logica lor și 
nu numai echipele noastre 
trebuie s-o învețe, dar și 
suporterii. Scriem tot tim
pul că echipele noastre nu 
au experiență internațio
nală la nivel de club — 
dar întreb : noi, suporterii, 
avem experiență interna
țională de turneu la ni
vel de club ? N-avem — 
și de aceea ne speriem 
atît de repede, de aceea 

concepem înfrînge- 
aceea ne dăm 

cu pumnii în cap 
(sau cerem cape
te), de aceea dacă 
după 0—5 vine un 
2—2, repede că
dem în euforie fa
cilă, de aceea — 
ca și jucătorii — 
nu sîntem echili
brați emoțional, 
de aceea suferim 
mai mult 
trebuie 
nici nepăsarea du- 
0—5 nu e

Sîntem 
cum se 
— Și

viziunea, nouă 
gratuită. Noi 
naibii și nu 
cioara vopsită : pot să se 
chinuiască pînă poimarți 
mîndrii norvegieni la 15 
km fond pe zăpadă, pe 
noi ne cninuie Rapidul 
nostru și durerile lui sub 
soarele Braziliei 1 Aiasta-i 
situația — cum zice cio
banul din bancul celebru 
care face turul Capitalei : 
pe o căldură toridă, un 
turist de la oraș întîlnește 
în creierul munților o tur
mă de oi în frunte cu un 
cioban. Păstorul poartă o 
șubă enormă și o căciulă 
grea, sudorile curg de pe 
el amarnic :

— Bine, dom’le pe căl
dura asta, de ce porți îm
brăcăminte de viscol ? 
întreabă citadi
nul, transpirat și 
el, vai de capul 
lui. Ciobanul își 
dă căciula pe cea
fă și răspundej

— Aiasta-i si
tuația !

Ne trec sudo
rile înaintea fie
cărui meci anun
țat de Marius 
Popescu. Nu știm 
nimic, n-avem i- 
magine, discutăm, 
bîjbîim, bîrfim, 
„aveugle" (adică pe româ
nește — „orbește"). Sînt 
unii oameni care joacă un 
joc... „aveugle", dar și noi 
jucăm fotbal-aveugle, de 
cînd cu turneele astea bine- 
cuvîntate. Și unde se joa
că fotbal — după cum 
se știe — încep vorbe, și 
de la vorbe — cearta, iar 
de la ceartă — pac la 
„Războiul", cum zice Aga- 
miță Dandanache. Aud — 
tot „orbește" — cum se 
ascut cuțitele, cum se 
pregătesc pamfletele, cum 
se va cere socoteală și 
cum se vor cere capete...

Nu mă sperie pamfle
tul, după cum nu mă spe
rie nici faptul că Taman- 
go a „încasat" la primul 
meci 5 boabe, iar Dina
mo 4... Aiasta-i situația în 
Brazilia, cînd vii de de
parte, nu ești obișnuit și 
n-ai experiență internațio
nală la nivel de club. Cui 
îi e frică de pamflet — nu 
are de ce să facă litera
tură. Cui îi e frică de „în- 
frîngere severă" în țara 

Pele — să nu facă 
Dar, nici să nu 

pretenție că e o 
putere în fotbal.

mă sperie). Turneele 
,LL _j logica lor și

suferim

decît 
(fiindcă

sportivă. în anii 
urma, cunoscînd 
de muncă și -priceperea 
turor celor legați s. 
de acest sport, sîntem con
vinși că rezultatele se vor 
situa pe o treaptă superioară 
atît calitativ cît și cantitativ.

nor-
Incă 
zice 

vom fi 
mari cînd echipele noas
tre de club vor pleca peste 
tot fără frica-n sîn, cînd 
noi, chibiții și suporterii, 
vom fi la fel de calmi în 
fața unui 0—3 cu Porto 
și un 0—3 la Liverpool, de 
ce nu ? Celebrul calm en
glezesc (1—7 pe Nepsta- 
dion cîndva, iar acum un 
nou 
din 
lor.
tesc 
frîngeri 
fața „unei victorii uluitoa
re". N-am ajuns încă în 
faza asta... Rezultatele 
unui turneu contradictoriu 
și dificil (căci, la urma 
urmei, Rapid și Dinamo 
nu s-au dus în Liban I) nu 
sînt cele de pe tabela de 
marcaj, ci ceea ce-țj _ ră- 
mîne în cap și în picioa- 
er, după ce te-ai întors 
acasă.

Toate astea le scriu or
bește. S-ar putea să mă 
înșel. Dar poate că la în
toarcerea celor dragi, tele- 
sportul se va îndura să 
dezbată pe larg cu cei în 
drept și cu cei în nedrept 
— și asta chiar sub ochii 
noștri bine deschiși — cum 
a fost și de ce a fost cum 
a fost. După Guadalajara 
s-a tăcut, din cauza „di
verselor condiții*. Acum 
poate că „la nivel de 
club" — lucrurile s-au mai 
îmblînzit,1 avînd în vedere 
și iarna asta dulce...

mala !). 
mici — 
la peluzâ

și-a făcut loc, 
ce mai des, în 

în comentariile 
în

Afirmația 
din ce în 
ultimii ani 
unor reputați tehnicieni,I. MITROFAN

DIRBYIL POLITEHNICA-RAPID INAUGUREAZĂ TURNEUL DIVIZIEI
Foarte interesant se anun

ță ultimul turneu al celui 
de al doilea tur al diviziei 
feminine A, care se va des
fășura, de vineri pînă du
minică, în sala Armatei din 
Oradea. * 7,‘ 
gurală este convingătoare în 
această privință, deoarece în 
afara tradiționalului derby 
Politehnica-Rapid, de ani de 
zile hotărîtor în disputa pen
tru titlul de campioană 
țării, ea programează 
partide de mare 
însemnătate în 
lupta pentru evi
tarea retrogradă
rii, 
timp, acestea in
fluențează 
trecerea 
clasarea 
cui patru 
aduce calificarea 
în turneul 
(Sănătatea 
Mare —Construc
torul București, 
Mureșul Tg. Mu.

însăși etapa inau-

reș — Voința București și 
Crișul Oradea-Voința Bra
șov). Desigur, însă, capul de 
afiș al reuniunii de mîine 
este deținut de meciul Poli- 
tehnica-Rapid în care vor 
evolua multe dintre interna
ționalele României — Taflan 
Ciocan, Szabados, Diacones- 
cu, Gugiu la Politehnica, Ra- 
eoviță, Nicola și Chiraleu la 
Rapid — alături de alte 
fchetbaliste de valoare, 
și în celelalte zile vor

bas-
Cum 
avea

„3 SECUNDE"

A (I)
echilibrate, fi- 
pentru poziți- 
clasamentului 

de pildă), sîn- 
că turneul de 
constitui un 

același timp

loc întîlniri 
eoare decisivă 
ile cheie ale 
(Rapid-I.E.F.S., 
.tem convinși 
la Oradea va 
succes, dar în 
și un prilej de triere a ele
mentelor susceptibile de a fi 
selecționate în reprezentativa 
României pentru sezonul in
ternațional al acestui an.

Jocurile de mîine se vor 
desfășura după următorul 
program (în paranteze, re
zultatele din tur) : de Za ora 
10: Sănătatea-Constructorul
(78—62), A.S.A. Cluj-I.E.F.S. 
(55—65) ; de la ora 16 : Mu- 
reșul-Voința București (66— 
64), Crișul-Voința Brașov 
(62—67), Politehnica-Rapid 
(70—64).

înaintea reluării întrecerii, cla
samentul este
1. Politehnica
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Sănătatea
5. Crișul
S. Voința Bv.
7. Constructorul

• Pentru a asigura o cît mai 
întrecerilor 
divizionar, 

comisia ju- 
au amena- 
o instalație

cîndva, iar acum un 
1—0 cu Malta !) vine 

măreția fotbalului 
Iar cei măreți nu clin- 
nici în fața „unei în- 

severe", nici în

bună desfășurare a 
turneului feminin 
rc.J.E.F.S. Bihor și 
dețeană de baschet 
jat în sala Armatei _ _____
electronică de marcare a sco
rului. iar pentru popularizarea 
competiției au răspindit 250 
de afișe.

• Actuala fruntașă a cam
pionatului Italiei. Ignis Varese, 
n-a mai cunoscut înfrîngerea 
(in meciuri interne și internațio
nale. amicale și oficiale) din lu
na iunie a anului trecut, cînd 
a fost întrecută la Atena. în ca
drul tradiționalului Festival 
F.I.B.A., de Fldes Napoli (78— 
72) care avea să se claseze pe 
primul loc. Va reuși Olimpia 
Ljubljana, cu care va juca în 
cadrul C.C.E.. să oprească șirul 
succeselor valorosului team ita
lian ?

• In ultimul număr al re
vistei asociației antrenorilor de 
baschet din Belgia au apărut 
două articole semnate de antre
norul Grigore Avachian, unul 
privind observații, experimen
te. meditații și concluzii asu
pra ordinei în tehnica raționa
mentului. iar celălalt referitor 
la criteriile obiective pentru sta
bilirea stadiului de pregătire a 
sportivilor.

20756— 855
8. Voința Buc.

20
zile),

Gabriela 
(Politeh-

final 
Satu

și în- 
pentru 
pe lo- 

care

Rubrică redactată de 
D. STANCULESCU9. Mureșul

10. A.S.A.

în același

in

Foto : D NEAGU

zilele de 21 și 28 ale acestei luni, echipele de lupte care acti- 
în campionatele diviziei A (libere și, respectiv, greco-romane) 
întrecerea în ediția 1971. Disputindu-se după o nouă formulă, 

împărțirea formațiilor de la ambele stiluri pe cite 2 serii, anul

29
28
28
21 
21
21

vează 
încep 
prin L------- - -----  --------- _ __ ------- ,--------- ....
acesta vor fi angrenate In lupta pentru titlurile de campioane mai 
multe echipe ca pină acum : 18 la greco-romane și tot atitea Ia libere.

Raidul-ancheta efectuai zilele trecute prin sălile de antrenament 
ale cluburilor bucureștene, ne-a oferit prilejul de a constata c&. în 
general, startul noului campionat este lntimpinat cu intense pregătiri.

DINAMOVIST1I ȚINTESC DIN NOU 
TITLUL LA GRECO-ROMANE !

Pătrundere spec 
taculoasă și arun 
care la coș execu
tate de Gabriela 
Nicola (Rapid), 
căreia 
Ciocan
nica) se, pregătește 
să-i pună un 
pac".

BASCHETUL ȘCOLAR BUCUREȘTEAN REDIVIVUSI

NICOLAU, POLIHRONIADE

ȘI TEODORESCU - CELE

MAI bune în concursul

Cu totul remarcabilă se dove
dește inițiativa ziarului „Infor
mația Bucureștiului", mal precis 
a fostului jucător Sorin Sat- 
mari, actualmente coleg de 
breaslă, de a organiza o com
petiție rezervată liceelor din Ca
pitală, 
rilor, 
echipelor a unor jucători de 
certă valoare (componențl ăi 
lotului reprezentativ de juniori 
sau ai unor formații divizionare 
A, ca de pildă Niculescu, Chireă. 
Huzum, Zisu, Anghel. Brabo- 
veanu, Modrogsn, Gonda. Ber- 
ceanu. Krizbal. Posa. Pușcă), 
publicul numeros, toate acestea 
determină calificativul excelent 
pentru întrecere, deși ea se 
află de-abia 
fășurăril el.

Desigur, nu poate fi trecut cu 
vederea nici faptul că ’ la con
ducerea tehnică a celor 11 se-

Spectaculozitatea meclu- 
prezența în majoritatea 

a unor jucători 
valoare (componențl 
reprezentativ de

Zisu, Anghel. 
Modrogsn, Gonda.
Krizbal, Fosa.

toate
i calificativul 
întrecere, deși _ _

la începutul des-

lectionate 
Llc. ,~ 
Lie. i 
„Gh. 
„I. L. 
temir”, 
Lie. nr.
în seria ___ , _ ___
fesorl cu activitate prodigiosă în 
acest sport (V. Tibacu) și foști 
valoroși jucători (Hilde Avachian, 
E. Klosovski), alături de profe
sori mai tineri, ’ - -
puțin capabili
G. Chiraleu, D. __ _

Disputîndu-se prea puține mer 
ciuri, deocamdată nu putem 
face aprecieri asupra valorii și 
șanselor formațiilor. în schimb 
se cuvine să felicităm pe ini
țiatorii acestei competiții care, 
sperăm, va reînvia vechea și 
frumoasa tradiție a baschetului 
școlăresc i din Capitală.

(Llc. ,
Neculce", 
35, Lie.

in

„I.
nr.

Șincai'
. Caragiale”, 

Lie. „M. 
43, Lie. 
a Il-a)

*N. Băleescu", 
Llc.
nr.

33, 
Llc. 
Llc. 

„D. Can- 
Sadoveanu”, 

„M. Viteazul” 
se află pro-

nr.
21, 

seria I, 
Llc.

dar nu mal 
(I. Oprescu, 
Beuran ș. a.).

DE VERIFICARE

sala Constructorul a 
sflrșit concursul de ve-

în 
luat ---
rificare a șahistelor frunta
șe. Desfășurat sub forma u- 
nui meci (sistem Schewenin- 
gen) el a dat cîștig de cau
ză ECHIPEI A (Polihroniade, 
Teodorescu, Pogorevici, Chiș, 
Bogdan, Petri) care întrece 
ECHIPA B (Nicolau, Gogî- 
lea, Simu, Răducanu, Solo- 
monovîci, Zsigmond) cu sco
rul de 20—16.

Iată rezultatele ultimelor 
partide :

TURUL 5 : Polihroniade — 
Zsigmond 1—0, Teodorescu 
— Solomonovici 1—0 (după 
10 ore de joc !), Chiș — Ni
colau 0—1, Pogorevici — 
Gogîlea 1—0, Bogdan — Si
mu Uî—*72, Petri — Răduca
nu 0—1.

TURUL 6 : Solomonovici 
Polihroniade 0—1, Nicolau — 
Teodorescu >/2—1/t, Gogîlea

Simu — Po- 
Răducanu — 
Zsigmond —

— Chiș *72—«72, 
gorevici «/î—«72, 
Bogdan «72—«72, 
Petri 1—0.

Punctajul individual a fost 
următorul : 1—3. Nicolau,
Polihroniade, Teodorescu 5 
(din 6), 4. Pogorevici 4, 5—6. 
Chiș, Simu 3, 7—8. Bogdan, 
Răducanu 2','2, 9—10- Solo
monovici, Zsigmond 2, 11, 
Gogîlea l'/s> 12. Petri ‘/a.

următorul :
1 1086— 833
2 1013— 765
2 996— 812
9 1903—1071 

851— 943 
898—1038

lui 
turnee, 
aibă 
mare ,___ „
Acolo se încasează, acolo 
o poate încasa urît orice 
echipă europeană, — după 
cum cînd vin pe continent 
brazilienii, o pot încasa și 
ei crunt la Londra, la Za
greb sau chiar la 
rești I Am citit, rîzînd, 
scriau franțuzii '*-:' 
meciului lor cu 
tiba — se știe care Cori- 
tiba : aia de a venit cu 

crainici să relateze

Bucu- 
ce 

înaintea 
F.C. Cori-

BELPHEGOR

ECHIPELE BUCUREȘTENE ÎNAINTEA NOULUI CAMPIONAT

Timp de 20 de ani echipa de 
lupte greco-romane a clubului din 
Șos. ștefan cel Mare a cucerit 
neîntrerupt titlul de campioană 
republicană. Este o performanță 
cu care nu se pot mîndri multe 
echipe sportive. I.a ultimele două 
ediții, însă, unele minusuri ale df- 
namoviștilor i-au coborît de pe 
prima treaptă a podiumului, 
obligîndu-1 să cedeze acest loc 
luptătorilor de la Steaua.

★
In binecunoscuta sală dinamo- 

vistă. una dintre cele mai mari 
din Capitală, aproape 100 de spor
tivi se conformau, cît mai bine 
cu putință, indicațiilor date de 
antrenori. Tntr-un capăt erau cei 
de la greco-romane, sub conduce
rea maestrului emerit al sportu
lui Ion Cernea, la celălalt canăt, 
luptătorii de la libere ai lui Ale
xandru Radu, iar la mijloc — cei 
mai mulți — juniorii lui Alexan
dru Ruszl.

Ne-am oprit, mai întîi, la gru
pul lui Cernea. Ion Țăranu, Pe
tre Husaru, Nicolae Mandea. Cor
nel Ionescu, Ion Enache și alții 
făceau salturi acrobatice pe sal
teaua din latex. Au urmat renrize 
de luptă cp manechinele, anoi cu 
adversari ’ 
schimbați 
rata unei
Din cînd 
accelerarea ritmului,

ușurință — puneau suflet In tot 
ce făceau. Erau luptătorii echipei 
Metalul, clasată la ultimele ediții 
pe locul III în campionatul de 
greco-romane. Antrenorul lor, Ilie 
Gheorghe (singur și numai cu o 
jumătate de normă), aflat într-un 
colț al saltelei era numai ochi și 
urechi. Din cînd în cînd îșl pri
vea cronometrul oprind disputele 
Ia terminarea timpului prevăzut 
fiecărui exercițiu. într-un alt colț, 
fostul luptător Ștefănică Stanciu 
(sărbătorit la sfîrșitul anului tre
cut, cînd s-a retras după 20 ani 
de activitate competițională) dă
dea și el îndrumări mai tineri
lor luptători, în timpul pauzelor

sau al disputelor. Intra și pe sal
tea cînd observa că unul 
tul dintre sportivi nu 
prea bine unele procedee

De un real sprijin se 
antrenorul Ilie Gheorghe din par
tea directorului școlii profesionale, 
L. Nica. Acesta îi permite să se
lecționeze, la orele de educație 
fizică, pe unii dintre cei mai ta- 
lentați tineri. De altfel, cu puține 
excepții, componenții lotului me
talurgist practică sportul luptelor 
din primii lor ani sub îndruma
rea acestui pasionat antrenor. Iată 
și lotul de care dispune (în ordi
nea categoriilor), la începutul 
campionatului, antrenorul Ilie 
Gheorghe : I. Marin. P. Bărăgan; 
J. Prisada, M. Sorin ; M. Sandru. 
St. Badea ; Gh. Cloț, I. Pandit ; 
E. Hupcă, St. Geantă : L. Buha, 
I. Fiscutianu : C. Penciu. C. Dră- 
gușanu ; Al. Brînzaru. T. Fărcău; 
D. Ionescu, C. Țicu ; FI.

sau al- 
finaliza 
tehnice.
bucură

Chițu.

Reîntors din Franța, după tur
neul întreprins în 
ianuarie, antrenorul 
a avut amabilitatea 
zinte, în cadrul unui 
cîteva aspecte legate de evolufia 
echipei sale. Dinamo București.

— Rezultatele ne sînt cuno
scute. Cel mai valoros apare 
desigur. ceT de la Orolon...

— A fost și cel mai important. 
De fapt, meciul-tcst al întregului 
turneu în care selecționata Bearn 
a aliniat numeroși internaționali 
dintre cei mai cunoscuți, în frun
te cu Carrere, Doumecq, Morot, 
Etchebarne și Martin. 11—8 pentru 
echipa noastră a însemnat un 
prilej de satisfacții, iar pentru 
gazde — care nu s-au așteptat Ia 
un eșec — altul de amărăciune.

— Ce și-a propus, de fapt, 
Dinamo București, prin acest 
turneu ?

— Noi am încheiat, încă din 
anul 1969, o înțelegere cu echipa 
din Mauleon, de a realiza perio
dic un schimb de experiență, direct 
dar și indirect. întîlnind și for
mații din regiunile învecinate. 
Așa am ajuns, de nildă, acum, să 
evoluăm șî Ia Billere, la Orolon, 
în afară de inițialul oraș-gazdă. 
Schimbul de experiență a avut în 
vedere o pregătire în paralel : eu 
am condus cîteva antrenamente 
ale echipelor franceze, în timp ce 
colegii mei francezi au dirijat 
instruirea lui Dinamo. Acest mod 
original de lucru s-a continuat si 
după desfășurarea jocurilor, cînd, 
în aceeași manieră, au fost ana
lizai e slăbiciunile, cele de ordin 
tactic mai ales.

•— S-ar putea aminti și slă
biciunile semnalate echipei 
oaspete ?

— Antrenori; francezi au sem
nalat, de pildă, în primele două 
jocuri ale echipei mele, unele 
deficiente ale jucătorilor din 
liniile de înaintare, care nu s-au 
ridicat la valoarea trelsfertnrilor. 
Tn cel de-al treilea meci. r<*me- 
diind aceste deficiente, realizând 
o mai bună omogenitate între li-

cursul lunii 
Titl Toneseu 
să ne pre

scuri dialog,

nii, Dinamo șl-a sporit randamen
tul. Dovadă și rezultatul...

— Care dintre jucătorii 
namoviști au lăsat cea 
bună impresie ?

— Cei din treisferturi In

dl- 
mai

pri
mele două meciuri și înaintașii, 
aproape in corpore, în cel dc-al 
treilea. Fugigi s-a dovedit un 
foarte inspirat conducător de joc, 
in absența lui Țuțuianu, ușor ac
cidentat. fiind secundat cu brio 
de Dărăban, Eftimie, Baciu. Ca- 
raiman șl Iorgulescti. Țuțuianu. 
de asemenea, cît timp a fost va- 
iid. a avut o evoluție foarte bună.

■— In perioada în care Dina
mo s-a aflat în turneu au 
avut loc și două meciuri in
ternaționale, Franța — Scoția 
și Franța — Irlanda...

— „.pe care le-am și vizionat 
cu întreaga echipă. Primul meci 
a fost de bună seamă mai inte
resant, sub aspect tehnic, în timp 
ce al doilea a avut foarte multe

joc eminamente deschis1*
asemănări cu meciul România — 
Franța din decembrie trecut, cu 
o angajare fizică aproane totală...

— Ce urmează acum ?
— Cîteva zile de odihnă, abso- 

hit necesară pentru întregul lot. .................. au 
de 
la 
de 
de

Tn două săptămîni băieții mei 
participat la 14 antrenamente 
cîte 4 ore. Dacă se adaugă 
acest efort și ce] prestitms 
meciuri... Nu vom participa 
aceea la „Cupa de iarnă".

— Dinamo este egală 
puncte cu Grivita Rosie și 
mîndouă o talonează strîns 
pe Steaua. Ce poate să în
semne pentru campionat o 
asemenea conjunctură ?

— Un lucru foarte simplu : sîn
tem ferm deciși să abordăm «u 
mtillă încredere returul campio
natului, vizind, firește, primul Isc. 
Bar nrintr-un joc eminamente 
deschis cu care, de altfel, am cu
cerit publicul francez...

T. ST AM A

la 
a-

„CUPA DE IARNĂ“ — ASTĂZI PE TERENUL STEAUA
După un început mai mult 

decît promițător, echipele parti
cipante la ..Cupa de iarnă" se 
prezintă astăzi din nou în fața 
iubitorilor sportului cu balonul 
oval, pentru a susține partidele 
etapei a Il-a.

în deschiderea cuplajului de 
pe terenul Steaua (ora 15), vor 
juca ȘTIINȚA PETROȘANI și 
divizionara B, GLORIA, studen
ții intrînd în întrecere cu un 
handicap de 15 puncte, din cau
za diferenței de categorie. Sin- 
tem convinși că vom asista la o 
dispută interesantă, deoarece 
ambele combatante se numără 
printre fruntașele diviziilor A 
si. respectiv. B (Știința ocuoă 
locul 4 la sfirșitul turului, iar 
Gloria se află pe poziția a Il-a

în seria întîi). Oricum va fi un 
bun prilej pentru cele două 
team-uri să-și verifice (și să-și 
dezvolte) potențialul tehnico- 
tactic.

în a! doilea meci (ora 16,10), 
GRIVIȚA ROȘIE va primi re
plica echipei VULCAN. în ace
leași condiții impuse de regu
lament în privința handicapu
lui. Egala Rapidului va trebui 
să arate că rezultatul obținut 
duminică nu este o simplă in- 
tîmplare. Firește. întîlnirea va 
fi mult mai dificilă dar și mai 
atractivă.

Ceea ce trebuie, 
mine în cuplajul 
jocul deschis, cu 
spectaculoase...

însă, să do- 
de azi. este 
multe faze

de ..gabarite" diferite, 
din 3 în 3 minute (du- 
reprlze de concurs), 
în cînd. Cernea cerea

dojenlndu-1

LA STEAUA S-A SCHIMBAT OPTICA
aproa- 

Calea
Pe o 

pe tot 
Plevnei 
Baciu perfecționa cu Marin Cris-

saltea ce acoperea 
parchetul sălii din 
erau doar 9 luptători. Ion

RAID-ANCHETA

F.nache sau lăudîndu-1 pe HUpe 
saru.

îndată ce antrenamentul s-a în
cheiat, antrenorul Cernea, comu
nicativ ca întotdeauna, ne-a com
pletat însemnările despre echipa 
sa. A început foarte optimist : 
anul acesta dinamoviștii nu vor 
să mai scape titlul. Ei și-au în
ceput pregătirile, cu cîte 9—10 an
trenamente pe săptămînă. chiar 
după ce a luat sfîrșit campiona
tul trecut, permitîndu-șl doar o 
scurtă vacantă de Anul Nou. în 
componența lotului s-au efectuat 
spectaculoase modificări. Din 
noua garnitură dfnamovistă nu 
mai fac parte luptători cunos- 
cuți ca Gh. Popovici. T. Allones- 
cu. C. Panaite. FI. Răduț si St. 
Badea. Tată, de altfel, lotul din 
care va fi alcătuită echipa la eta
pele acestui cam.nionat : cat. 48 kg
— T. Gibu. M. Manea : cat. 52 kg
— N. Matei. D. Calotă : cat. 
57 kg — T. Păun : cat. 62 kg — 
V. Gherghina. C. Ionescu. C. Vîr- 
tosu : cat. 68 kg — P. Husaru : 
cat. 74 kg — I. Enache. M. Vlad t 
cat. 82 kg — T. Tăranu ; cat. 90 
kg — V. Fodorpatachi ; cat. 100 
kg — N. Martinescu. N. Mandea; 
cat. 4-100 kg — V. Dolipschi.

■A-
în schimb, antrenorul AI. Radu, 

de la „libere", nu era de loc op
timist. „Avem echipament nou. 
saltele, prelate, manechine — sub
linia Radu — dar de Ia un an la 
altul muncesc cu improvizații. 
Dună un an de strădanii, sînt 
nevoit să iau aproane totul de la 
canăt. tocmai atunci cînd ar tre
bui să culeg roadele. Pentru că 
atunci unii sportivi pleacă și în 
locul lor vin alții.

în camoîonatul acesta echipa 
va fi alcătuită din următorul lot 
(în ordinea categoriilor) : N. Ere- 
mia. T. Nae : M. Ploscartt. Gh. 
Eremia. Al. Nută i M. Marin : P. 
Vinău.
toș. E. Cristian : 
Paraschiv ; 
dose : C.
Burgaza ; ’

tea un nou procedeu . de contra
atac care, după părerea noastră, 
îl va relansa pe Baciu spre alte 
mari succese.

Dar, 
„turul” 
Fratele mai mic al lui Baciu, Mi
hai, se duela cu Carol Badea, Ion 
Gabor îl asalta pe Gheorghe Ure
ianu cînd cu un procedeu de 
greco-romane cînd cu unul de li
bere (Ureianu face parte din for
mația de lupte libere), Petre 
Stroe se ră’fuia de zor cu un ma
nechin mai mare decît el. pe care 
51 trîntea pe saltea din toate po
zițiile. iar Alexandru Geantă se 
înfrunta cu Nicolae Cristea. folo
sind ..cheile” și piedicile specifice 
liberelor.

Antrenorii Vascul Popovici și 
Gheorghe Șuteu ne-au explicat, 
văzîndu-ne oarecum surprinși că 
în sală se aflau atît de puțini 
luptători, că cei mai multi dintre 
steliști erau convocați de cîtva 
timp la loturile republicane care 
se pregătesc la Poiana Brașov.

Tn timp ce Vascul Popovici su
praveghea antrenamentul. Gheor
ghe Șuteu ne-a furnizat unele 
amănunte desnre formațiile mili
tare. Primul dintre acestea a ..că
zut” ca o bombă pentru noi. Este

să ne continuăm și noi 
pe salteaua de la Steaua.

vorba de faptul că Steaua 
ploană la ambele stiluri în ........ .
ani) nu-și mai propune ca prin
cipal obiectiv cucerirea și în acest 
an a titlurilor pe echipe, ci, fiind 
an preolimpic. cîștigarea unui 
număr cît mai mare de titluri de 
campioni republicani 
duale”.' 
Steaua 
trivită. 
Pentru 
Steaua 
ceanu
Neeuț _ .   __
perspectiva unor succese la Jocu
rile. Olimpice de la Miinchen și. 
deci, atenția antrenorilor trebuie 
îndreptată îndeosebi spre aceștia.

Tn loturile acestei echipe n-au 
intervenit schimbări spectaculoase. 
De notat doar că la ereco-romane 
au fost promovați luniorii I. Ma
rinescu și Gh. Petre, iar la libere 
P. Arsenie. Loturile : greco-ro
mane (în ordinea categoriilor) : 
Gh. Berc^anu. T. Marinescu : Gh. 
Stoiciu : T. Baciu. M. Cristea : M. 
Baciu : S. Popescu. Gh. Petre :
C. Badea. Gh. Ardeleanu. St. Șer- 
ban (de la ’Electroputere Craiova): 
I. Gabor, P. Stroe, C. Popa (Me
talul București) : N. Neeuț, N. 
Mătăsaru : N. Moșneag (Vagonul 
Arad) : N. Pavel. Libere : I. Ara- 
pu (Rapid București). P. Arsenie;
D. Tindeche : Fl. Mot. N. Cris
tea : P. Coman. Al. Geantă : V. 
Albu (Rapid București) ; I. Chi- 
rilă : I. Dumitru ; Gh. Ureianu, 
M. Vodă ; E. Panaite, N. Mar- 
cov ; Șt. Stîngu.

(cam- 
ultimii

la „indivi- 
Optica antrenorilor de la 
ni se nare nu numai po
ci șl de mare actualitate, 
că în echipa clubului 
sînt luptători ca Gh. Ber- 
Slmlon Popescu. Nicolae 
șl Ion Baciu, care au

Costin CHiRIAC

„CUPA STEAUA” TURNEUL DE LA HUNEDOARA

I. Andronache : Fr. Bar- 
A. Moise, Gh. 

; V. Mihăilă, M. Tu- 
Popa. L. Grama ; N. 

Fr. Gyorgy.

CÎND NEAJUNSURILE 
SÎNT DOMINATE 

DE PASIUNE...
preaima uzine! Vulcan 
t într-o sală de sport

am 
(a

In 1 
intrat 
scolii profesionale) fără iluminație 
fluorescentă, fără parchet sclipi
tor și cu o saltea fără prelată 
imaculată. Aici erau însă circa 
30 de tineri care — se vedea cu

aniversării 
Partidului, 

clubul Steaua organizează o 
competiție de tenis pe teren 
acoperit, rezervată maeștri
lor, jucătorilor și jucătoare
lor de categoria I și a Il-a, 
precum și juniorilor. între
cerile vor avea loc în sala 
Steaua (Calea plevnei 114), 
între 22—28 februarie a.c. și 
se vor desfășura sistem eli
minatoriu (simplu băieți și 
fete), semifinaliștii urmînd a 
participa la cîte un turneu 
de 4 jucători. Competiția — 
dotată cu „Cupa Steaua” — 
va reuni cîțiva dintre cei 
mai buni tenismani ai noștri.

în cinstea 
Semicentenarului

turneului elimi- 
un set pînă la 

desfășurat Ia 
cu participarea

Tn cadrul 
natoriu (cîte 
8 gheme) 
Hunedoara, 
tenismanilor români și ceho
slovaci, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : J. Sim
bera (Cehoslovacia) — 
măjan 
Vrba 
Neacșu 
Sotiriu 
secky (Cehoslovacia) 8—7, 
Simbera — T. Marcu (Româ
nia) 8—7, D. Hărădău 
mânia) — J. Bedan 
slovacia) 8—7, 
Kerekeș (România) 8—7, V.

’ ‘ 8—3,
8—6,

P.
(România) 8—6, 

(Cehoslovacia) —
(România) 8—5, 
(România) — J.

Al-
T.
G.
V.

Pi- 
, J.

(Ro-
(Ceho-

T. Vrba — I.

Sotiriu — J. Simbera 
Kerekeș — Hărădău 
Sotiriu — Kerekeș 8—,7.
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CELOR MM BUNI - DISTINCȚII ALE FR F-
Imaginile pe care le pri

viți sint plachetele și in
signele pe care Federația 
română de fotbal a hotărît

Fig. 1
să le decerneze celor mai 
buni slujitori ai FOTBA
LULUI, fie că ei sint eroii 
stadioanelor, jucători frun
tași selecționați în echipa 
națională, fie că e vorba 
de antrenori și arbitri me
rituoși, de instructori neo
bosiți, ce desfășoară o mun
că adesea anonimă, dar 
deosebit de prețioasă pen
tru progresul acestui sport, 
pentru buna organizare a 
competițiilor fotbalistice, 
pentru o cit mai largă răs- 
pindire a acestei discipline

sportive. Marele nostru re
gret este că tiparul n-are 
posibilitatea să vă redea 
decit o imagine palidă a 
acestor plachete și insigne 
multicolore, confecționate 
din tombac emailat, care 
reprezintă fiecare un mic 
obiect de artă (autor : gra
ficianul Nae Constantines- 
c'u).

Figura 1 reprezintă in
signa pe care o vor purta 
la butonieră internaționalii 
noștri, după ce au jucat de 
3 ori în echipa națională :

Figura a 2-a înfățișează 
frumoasa plachetă ce va fi 
acordată jucătorilor, în mo
mentul celei de a 25-a se-

Fig. 3
lecționări in reprezentativa 
țării.

Figura a 3-a este plache
ta pe care o vor primi cei 
mai valoroși antrenori, a- 
precierea fiind in funcție 
nu numai de rezultatele 
competiționale, ci și de 
munca de descoperire și 
promovare a noi elemente, 
de prezența lor statornică 
la o echipă (este adevărat 
că acest lucru nu depinde 
întotdeauna de ei!). Pla

cheta reprezintă un teren 
de fotbal, adevărata casă a 
fiecărui antrenor.

Tot un teren de fotbal, 
la marginea căruia străju-

Fig. 4
iește, insă, nelipsitul fluier, 
este simbolul plachetei care 
va fi înmânată celor mai 
buni arbitri (Fig. a 4-a)

Și iată, în figura a 5-a, 
placheta rezervată instruc
torilor fruntași.

Prin semnificația lor, dar 
și prin realizarea lor artis
tică, aceste plachete și in
signe reprezintă stimulente

Fig. 5
prețioase pentru toți cei ce 
activează pe tărimul fotba
lului.

Dinamo și-a încheiat turneul sud-american
(Urmare din pag. 1)

'stă perioadă, oaspeții au avut 
și cea mai mare ocazie de a 
înscrie, de a restabili egalita
tea. în min. 49, deschis de 
Lucescu, Radu Nunweiller lo
vește balonul cu capul, min
gea se îndreaptă periculos 
spre buturile lui Orlando, care 
era ca și „bătut", dar apoi șter
ge bara și iese în aut de poar
tă. Mare ratare! După meci, 
Radu Nunweiller ne-a decla
rat că dacă balonul ar fi fost 
centrat puțin mai jos, golul 
ar fi fost sigur. Abia intrat în 
joc, în locul lui Lucescu. Both 
ia o acțiune pe cont propriu 
(min. 54) dar, imitîndu-și co
echipierii, șutează pe lingă 
poartă. în min. 75, Dumitra- 
che își creează din nou o ma
re ocazie la poarta adversă, 
înălțindu-se mult peste funda
șul Marillo, dar, așa cum avea 
s-o facă și cu două minute 
mai tîrziu, va expedia balo
nul peste bară. în min. 85, 
Nunweiller încheie suita fa
zelor de poartă dinamoviste 
printr-o excelentă acțiune in
dividuală, traiectoria balonu
lui fiind însă de puțin greșită.

Să nu vă mire faptul că 
toate referirile din repriza se
cundă subliniază jocul echi
pei Dinamo. în această parte 
a meciului, echipa bucureștea- 

nă și-a dominat total adversa
rul, avansînd de nenumărate 
ori și cu fundașii în terenul 
echipei gazdă, Portuguesa fi
ind obligată să se apere timp 
de 45 de minute cu 9 și 10 oa
meni. Numai lipsa de precizie 
la șuturile din afara careului 
și aglomerarea din fața por-

DINAMO: Constanti-
nescu — Ștefan, Stoenes- 
cu, Cheran, Deleanu. Dinu, 
R. Nunweiller, Sâiceanu, 
Moldovan, Durhitrache, 
Lucescu (Both).

PORTUGUESA: Orlando 
— Arengui, Marillo Isido
ro, Foguera, Rugerio, Lo
rica, Xaxa, Cabillo, Tata, 
Diau.

ții lui Orlando i-au privat pe 
dinamoviști de cel puțin un 
draw, pe care-1 meritau cu 
prisosință. Acest lucru a și 
fost subliniat de către antre
norul echipei Portuguesa (ne
învinsă de 16 partide). Jose 
Avelino, care, după meci, a 
declarat că Dinamo a fost cel 
mai puternic adversar în cele 

MECIURI AMICALE

5 partide internaționale sus
ținute de echipa sa în acest 
sezon (a mai întîlnit pe Voj- 
vodina Novi Sad, Sparta Pra- 
ga, Rapid și altele). Dintre 
jucătorii dinamoviști, antre
norul Jose Avelino a remar
cat în mod deosebit perechea 
mijlocașilor, Dinu-Nunweil- 

ler, pe Dumitrache și Lu
cescu. Dintre jucătorii săi, 
antrenorul lui Portuguesa 
a relevat comportarea foarte 
bună a extremei stînga, Diau. 
un excelent dribler.

Răspunzînd întrebărilor pre
sei. antrenorii echipei bucu- 
reștene au declarat că meri
tau un rezultat mai bun și că 
în evoluția jucătorilor lor s-a 
văzut oboseala celui de-al 
9-lea meci. Iată bilanțul ci
fric al turneului : 4 victorii, 
1 egal, 4 Infringed,- golave
raj 10—12.

Echipa Dinamo — care a 
lăsat aci, în Brazilia, o im
presie foarte bună — va pă
răsi continentul sud-american 
azi (n.r. ieri) cu avionul, de 
pe aeroportul Viracopos (aflat 
la o distanță de două ore de 
Sao Paulo), via Paris-Praga- 
București.

PE AGENDA
ACTUALITĂȚII

Ultima convocare înaintea 
preliminariilor U. E. F. A.

LOTUL NATIONAL 
DE JUNIORI 

SE VA REUNI DUMINICĂ
Intre 21 și 28 februarie, 

lotul național lărgit de ju
niori se va reuni, la Bucu
rești, în pregătire comună, 
înaintea preliminariilor Tur
neului U.E.F.A.

Antrenorii C. Ardeleanu și 
V. Zavoda au convocat ur
mătorii 23 de jucători i HIR- 

,ZOIU, MOCANU, DOBRAU, 
MATEESCU, SMARANDA- 
CIIE, SANDU GABRIEL, 
MICLOȘ, MIERLĂ, CINCĂ, 
CIOCÎRLAN, DONOSE, Bd- 
LONI, DANILA, ION ION, 
IORDAN, DUM1TRIU, HEL- 
VE1, BATACLIU, MOLDO
VAN VANEA, AELENEI, 
VASILIU, COJOCARU. Vor 
lipsi i Bucaru (accidentat), 
Năstase, Sandu Mircea și 
Costaș (plecați în turneu cu 
echipele de club).

In cadrul programului da 
pregătire, lotul împărțit în 
două echipe va susține, 
miercuri 24 februarie, jocuri- 
test cu Dunărea și, res
pectiv, Olimpia Giurgiu.

Azi și mi ine

>,CUPA SILVIU 
PLOEȘTEANU "

Ultima etapă înaintea fina
lei (ce se va disputa între 
câștigătorii celor două serii) 
„Cupei Silviu Ploeșteanu" va 
avea loc azi. Dintre cele 4 
jocuri, trei se desfășoară la 
Brașov, la concurență, iar al 
patrulea la Codlea.

După toate probabilitățile, 
în această etapă vor evolua 
și o parte dintre fotbaliștii 
Steagului roșu, care au efec
tuat turneul în Grecia. Spu
nem doar o parte, deoarece 
pentru joi Steagul roșu a 
programat un meci cu I.M.U. 
Medgidia, pentru a putea 
roda astfel pe toți compo- 
nenții loturilor de seniori și 
'tineret.

Iată programul i Tractorul
— Steagul roșu (stadionul 
Tractorul) ; Carpați Brașov 
•— Chimia Oraș Victoria (te
renul Carpați); Metrom — 
Chimia Făgăraș (stadion Me
trom) ; Colorom Codlea — 
Torpedo Zărnești (la Codlea). 
Partida dintre Steagul roșu
— I.M.U. Medgidia va avea 
loc pe. stadionul Municipal. 
Toate meciurile vor începe 
3a ora 15.30.

C GRUIA, 
coresp. principal

C.F.R. TIMIȘOARA-SPARTAK SUBOTIȚA 0-0
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 

Antrenorul Macri a rulat întregul 
lot de Jucători, în încercarea de 
a alcătui o linie de înaintare care 
să poată depăși o apărare aglo
merată ca aceea a adversarilor 
de azi. Deși oaspeții se află pe 
locul 3 In clasamentul diviziei B 
a Iugoslaviei, ei au dat o replică 
dirză timișorenilor. Este adevă-

Sportul popicelor a cunos
cut in ultima vreme o fru
moasă dezvoltare și pe ■ me
leagurile ieșene. Sute și sute 
de tineri sau vîrstnici prac
tică acest sport plăcut și la 
Indemîna oricui. Din masa 
jucătorilor s-au format ade
vărate nuclee de performan
ță și astfel la ora actuală în 
județul Iași funcționează 22 
de secții afiliate la Federa
ția română de popice. Echi
pele de fete și băieți ale aso
ciației sportive Nicotină Iași 
participă cu bune rezultate 
în campionatul republican de 
calificare. Recent, baza ma
terială a acestui sport s-a 
îmbogățit cu o nouă și mo
dernă arenă cu patru piste, 
construită la Nicotină. în fo
tografia — primită de la co
respondentul nostru C. Sava 
— o întrecere feminină pe 
noua arenă ieșeană.

VIITORII PROFESORI
IȘI DISPUTA 1NTÎIETATEA 

LA GALATI

Studenții Facultății de edu
cație fizică a Institutului pe-, 
dagogic din Galați au încheiat 
de curind o serie de competiții 
deschise celor mai buni bas- 
chetbaliști. voleibaliști și gim- 
naști, pentru desemnarea „pre- 
mianților" acestei instituții de 
invățămînt superior.

în turneul de baschet, sur
priză : echipa anului I a cîști- 
gat competiția feminină, dis- 
punind in finală de reprezen
tativa anului II cu 32—25 
(18—18). La băieți, „cvintetul” 
grupei 522 (anul II) s-a si
tuat pe primul loc. depășind 
— cu ușurință — în meciul 
decisiv formația, anului II 
(grupa 521), cu scorul de 

54—36.
Aceeași situație în partidele

EC. ARGEȘ CU 0 DIAGONALĂ
Bineînțeles, nu e cazul a 

se dramatiza eșecul suferit 
de F. C. Argeș în partida de 
verificare cu Spoti ul stu
dențesc. în primul rînd pen
tru că în afara consemnării 
scorului, eșecul poate deveni 
relativ în contextul unei în
tregi perioade de pregătire- 
Si, în al doilea rînd, pen
tru că singurul apt să apre
cieze reușita sau nereușita 
verificării este antrenorul, cel 
care, se presupune, urmăreș
te un scop anume în fiecare 
etapă precompetițională. Așa 
îneît după meciul de dumi
nică, din Giulești, i-am cerut 
părerea lui Titus Ozon : „A 
fost o verificare deosebit de 
utilă — ne-a precizat antre
norul _ piteștenilor. Replica 
studenților a fost exact ceea 
ce ne trebuia în acest sta
diu. După ce am început par
tidele de verificare, cu echi
pe din județ, continuînd cu 
divizionare C, am ajuns, firesc 
și gradat. Ia Sportul stu
dențesc, una din protagonis
tele diviziei secunde. Deși 
am părăsit terenul învinși, 
nu consider că am greșit a- 
legerea, întrucît acum nu a- 
vem nevoie de victorii faci
le, de parteneri de comple
zență ci, din contră, de re
plici puternice care să ne 
pună în tema primelor etape

rat, însă, că și feroviarii au ju
cat mal mult la intlmplare.

C.F.R. : Corec (Talar din min. 
46) — Pirvu, Mehedinți, Răceles- 
cu, Bocșa (Speriosu, min. 46), 
Bodrojan, Chimiuc (Seceleanu, 
min. 46), Floareș (Periatu, ntin. 
46), Regep (Nestorovici. 46), Bojin 
(Regep min. 75), Panici.

Ion STAN, coresp.

de volei, unde reprezentativa 
anului I, la fete, a întrecut cu 
2—0 echipa anului superior. 
Turneul masculin a dat cîștig 
de cauză grupei 522 din anul II. 
învingătorii au avut adver
sari redutabili in grupa 511 
din anul I. In fine, iată și 
fruntașii gimnasticii : fete —
1. Alexandrina Lăpușneanu 
34,50 p, 2. Elena Onose 32 p, 
3. Aristița Enache 29,50 p ; 
băieți — 1. M. Anton și D. 
Herghelegiu — cite 44 p. Ei 
au fost urmați de A. Grigore 
și D. Ciulea — cu același nu
măr de puncte, 41,50, ca și de 
C. Condrea 41 p. După cum se 
poate constata, gimnaștii au 
demonstrat un sensibil echili
bru valoric.

Gh. ARSENIE 
corespondent

„CUPA U.T.C." MENȚINE 
FLUXUL ÎNTRECERILOR

LA PAȘCANI, 
INCA O ASOCIAȚIE 

SPORTIVA

în urma cererii salariaților 
întreprinderii de industrie lo
cală din orașul Pașcani, sindi
catul respectiv a hotărît înfiin
țarea unei asociații sportive — 
Șiretul. A fost aprobat consi
liul noii asociații, care urmea
ză să îndrume activitatea ce
lor 650 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, spre cele 6 secții 
pe ramură de sport și anume : 
volei, fotbal, turism, popice, 
șah ți tenis de masă. O parte 
din materialul și echipamentul 
necesar activității de început, 
în cadrul căreia se va pune 
accent deosebit pe sportul de 
masă, a și fost asigurat. Nu 
ne rămine decit să dorim suc
ces deplin tinerei asociații 
sportive din Pașcani.

C. EN'EA 
corespondent 

de campionat, cînd vom în
cerca să învingem gravita
ția... zonei retrogradării. Ca
dența susținută a adversa
rului, perseverența cu care 
s-a „agățat" de noi, ambițiile 
sale ofensive ne-au servit 
foarte bine pentru a filtra 
lotul. Iată, deci, ce am ur
mărit în meciul cu Sportul 
studențesc și explicația ce
lor patru înlocuiri în forma
ție, din care doar cea a lui 
Niculescu prin Ariciu a fost 
fortuită, portarul titular ac- 
cidentîndu-se“.

Și schimbările efectuate Ia 
pauză ne-au lăsat să înțele
gem că apărarea imediată nu 
mai necesită semne de în
trebare, atacul păștrînd în 
continuare alternativa Iancu 
— Frățilă, singurul comparti
ment indecis fiind cel me
dian. De fapt, în ceea ce 
privește linia de fundași, ti
tularizarea lui Crăciunescu, 
pe partea stîngă, datorită ne- 
restabilirii lui Ivan II, nu 
s-a dovedit — după cum s-a 
văzut duminică, în fața unei 
extreme agile și rapide — o 
soluție eficientă. Linia de 
mijloc care a evoluat în pri
ma repriză : Prepurgel — 
Ștefan, a fost net superioară 
celeilalte : Roșu — Marian 
Popescu. Mai clar spus, după 
pauză, echipa piteșteană n-a 
mai contat la mijlocul te
renului, obligîndu-și astfel 
propriii fundași să lupte, din 
răsputeri, fără răgaz, minute 
în șir, în propriul careu, iar 
pe atacanți, răsfirați la dis
tanțe apreciabile, să mizeze 
numai pe pătrunderi indivi
duale (cu Radu total nein
spirat). Măcar dacă în aceas
tă zonă ar fi acționat cu lu
ciditate Dobrin, dar și acesta 
a părut indecis : vîrf de a-

SĂNIUȚELE DIN SĂCELE 
SÎNT FOARTE SOLICITATE

După cîteva concursuri reu
șite, iată că la Săcele s-a des
fășurat recent. în organizarea 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
faza pc localitate a concursu
lui „Săniuța de argint". Pe 
un traseu de 300 m, bine ales 
pe muntele Tăieturica, s-au în
trecut aproape 80 de băieți și 
fete, elevi ai liceului sau ai 
școlilor profesionale din Să
cele. A fost o dispută tinereas
că, extrem de atrăgătoare da
torită posibilităților foarte a- 
propiate ale majorității com
petitorilor, departajarea în 
clasamente făcîndu-se, de a- 
ceea. in multe cazuri pe dis
tanța doar a cîtorva zecimi de 
secundă. Dar, să vedem care 
au fost primii clasați, cei care 

au primit dreptul de a se ca
lifica pentru faza județeană a 
competiției : băieți — 1. Ale
xandru Pop (Șc. constr.) 36,2,
2. Horia Pisau (Liceu) 37,3,
3. Gheorghe Pisău (Șc. constr.) 
37.5 ; fete — 1. Paraschiva Ciu- 
caș 37,6, 2. Hajnal Lorincz 37,9, 
3. Maria Linguraru 41,3 — 
toate reprezentante ale liceu
lui local.

V. S2CĂREANU 
corespondent

DEBUT I IMĂREAN

O numeroasă asistență, alcă
tuită din cîteva sule de elevi, 
părinți, profesori de educație 
fizică, a aplaudat — cu cîteva 
zile in urmă — premiera pri
melor ansambluri de gimnas
tică modernă feminină din 
Baia Mare. Inițiativa Consi
liului județean al organizației 
pionierilor a fost cu atît mai

DEFICITARĂ
tac, lîngă Iancu sau Frățilă, 
sau al treilea mijlocaș ?

Cu o diagonală deficitară 
încă (de la fundașul stînga, 
trecînd prin linia mediană, 
la extrema dreaptă), F. C. 
Argeș n-a convins ca manie
ră de joc. Dar dacă antreno
rul consideră că verificarea 
a fost utilă, poți să-I con
trazici ?

Bineînțeles, pînă la relua
rea campionatului..-

Paul SLAVESCU

Azi, in Capitala

METALUL - PROGRESUL 
(tineret-rezerve)

Stadionul Progresul din 
str. dr. Staicovici va găzdui 
astăzi un cuplaj fotbalistic. 
De la ora 14, divizionara B 
Metalul București va întîlni 
formația de tineret-rezerve 
a Progresului, iar de la ora 
16 juniorii Progresului vor 
juca în compania Electroni
cii Obor, din campionatul di
viziei G.

RAPID (TINERET-REZERVE) 
- CHIMIA Tr. MĂGURELE
Un nou joc de verificare 

al echipei de tineret-rezerve 
a Rapidului este programat 
azi după-amiază, de la ora 
15,30, pe stadionul Giulești. 
De astă dată, feroviarii vor 
avea ca partener pe Chimia 
Tr. Măgurele, din campio
natul diviziei C.

lăudabilă cu cit la startul pri
mei întreceri au fost prezente 
echipe minuțios instruite. Ofi
cialii au apreciat buna pregă
tire a formației Liceului nr. 3 
Baia Mare, clasată pe locul I 
(prof. Ana Toth), ca și origina
litatea și ținuta ansamblului 
Scolii generale Vișeul de Sus 
(locul II, prof. Maria Murgui), 
Liceului din Borșa (locul III) 
și Liceului din Baia Sprie. 
Evoluțiile au fost aplaudate cu 
multă satisfacție și căldură. 
Publicul a fost cucerit de ca
litatea programului urmărit. 
Să sperăm că acest debut băi- 
mărean se va extinde și în 
alte centre maramureșene, 
dînd dreptul la o susținută 
activitate în această grațioasă 
disciplină.

I. MARINESCU 
corespondent

Ne-am deprins ca orașul de 
pe Cibin să ne ofere constant 
suite de competiții sportive de
dicate tineretului. Nici acest 
sezon de iarnă nu a dezmințit 
obiceiul. Iată că acum, paralel 
cu alte întreceri, putem asista 
la noi concursuri de baschet și 
tenis de masă, avînd ca trofeu 
„Cupa U.T.C.” Tinereasca con
fruntare se adresează forma
țiilor reprezentative ale li
ceelor teoretice, de specialitate, 
ale școlilor profesionale și teh
nice, avînd ca punct terminus 
data de 12 martie. O bună ini
țiativă. care se pare că va a- 
trage la start un număr re
cord de participanți.

I. ION 
corespondent

A.S. Armata Tg. Mureș —
C.S.M. Sibiu 1-2 (0-2)
TG. MUREȘ, 17 (prin tele

fon). Jocul a constituit un bun 
prilej de verificare pentru 
ambele echipe. Antrenorul 
A.S. Ar-mata, T. Bone, a rulat 
pe cei 16 jucători, căutînd di
ferite formule ale liniilor de 
apărare și mijloc. Golurile 
au fost realizate de Rădoi 
(min. 14), Stoicescu (min. 23) 
pentru C.S.M., Mureșan (min. 
54) pentru A.S. Armata.

C. ALBU, coresp.

STEAUA (tineret-rezerve) —
METALUL TlfiGOVIȘTE 2-1 (0-0)

Meciul amical dintre formația de 
tineret-rezerve steaua și Metalul 
Tîrgoviște, desfășurat Ieri pe te
renul Ghencea,1 a fost echilibrat, 
cu multe faze alternînd de la 
o poartă la alta. După o repriză 
egală ca scor, in cea de a doua 
„cadeții" ies mai mult la atac 
și reușesc să Înscrie în min 60 
Prin Aelenei, la o centrare a 
lui Manea, In min. 73, Grigore 
transformă o lovitură de la 11 
m. mărind avantgjul steliștilor. 
Oaspeții reduc din scor în min 
83 prin Pirvu (din 11 m),

STEAUA (TINERET-REZERVE): 
Haidu — Cîsielan (Georcotă), 
Grigore, Mleloș (Deleanu), jQ.nto- 
van, Naom, Ion Ion, Vlad, Aele
nei, Mulțescu. Manea.

METALUL TÎRGOVIȘTE : Stă- 
nescu (Bărbulescu). — Mihădescu, 
Grigore, Standu. Buciumecmu 
(Bocin), Ciobanu. Nițâscu, Stan, 
Pavlovici, Pirvu, Tiron.

Florin SANDU

PREGĂTIREA VHTORIEOR FOTBALIȘTI
1
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Acum 6 ani (în 1965), Federația de fot
bal transpunea în viață un vechi deziderat, 
privind formarea „schimbului de mîine" : 
înființarea centrelor pentru pregătirea co
piilor și juniorilor. F.R.F. a și trecut la rea
lizarea primelor 12 centre, care, ca orice 
început, aveau încă multe lacune de organi
zare. Dar, entuziasmul factorilor de conducere 
și pasiunea cîtorva antrenori și specialiști, care 
au înțeles să-și dedice întreaga activitate exis
tenței acestor centre, a dus pînă la urmă la 
rezultate meritorii, exemplificatoare pentru 
toate unitățile care au urmat să ia ființă pe 
aria întregii țări. S-a putut 
demonstra că din sportul de 
masă, generat de dragostea 
copiilor și elevilor pentru fot
bal, pot fi scoase la iveală 
talente autentice, care se cer 
numai bine canalizate, pentru
ca ele să nu se mai „piardă pe drum", așa 
cum se întîmpla în mod obișnuit ceva mai 
înainte. înseși cluburile care, inițial, priveau cu 
neîncredere acest prim experiment, s-au con
vins de necesitatea centrelor, sfîrșind prin a 
le valida ca pepiniere proprii pentru formarea 
viitorilor jucători de performanță. Numărul 
centrelor a sporit de la an la an, concomitent 
cu perfecționarea selecției și pregătirii, ceea ce 
a determinat ca aceste unități să se impună 
astăzi ca o verigă extrem de prețioasă în 
viața fotbalului nostru. Se cerea, însă, ca 
funcționarea centrelor să se facă pe baza unor 
îndrumări mai precise, unor reguli mai ferme. 
Pentru cele 36 de unități existente azi și pentru 
altele care vor veni mîine, a fost elaborat 
un nou regulament de organizare, care a că
pătat formă definitivă chiar zilele acestea. Co
misia prezidată de Ion Alexandrescu, secretar 
general adjunct al F.R.F., însărcinat cu proble
mele de pregătire ale copiilor și juniorilor, a 
ținut seama de toate sugestiile celor ce au 
condus și conduc asemenea centre. Noul re
gulament urmărește nu numai realizarea unei 
structuri organizatorice cît mai temeinice, dar 
și crearea acelei atmosfere propice stimulării, 
care să aibă în vedere mai ales neatrofierea 
spiritului de joacă, indisolubil legat de speci

ficul vîrstei fragede. Este limpede pentru ori
cine că dragostea copiilor pentru fotbal nu 
poate fi transformată într-o obligație fasti
dioasă, care, fatal, va provoca fenomenul de 
respingere față de un „obiect de învățămînf", 
impus într-o programă cu ore fixe și cu exer
ciții mecanizate.

Toate măsurile preconizate de noul regula
ment tind să înlăture orice șablonizare a 
acestui delicat proces de pregătire, ce se cere 
dirijat cu un deosebit simf pedagogic. Au fost 
prescrise numai cîteva repere, destinate să 
asigure o strînsă colaborare a centrelor cu fa

milia și școala, să pună ac
centul pe factorul educativ, so- 
licitînd prezența activă a an
trenorilor coordonatori și în 
fotbalul de masă al școlilor, 
cartierelor, străzilor. Conside
răm că n-ar fi deloc rău dacă

în sfera de interes a centrelor ar fi atrași și 
cei mai dotați sportivi dintre ucenicii între
prinderilor, cărora li s-ar crea un cîmp fer
til de afirmare, printr-o colaborare strînsă 
cu sindicatele respective. Obiectivul principal 
reliefat în noul regulament este acela de a 
cizela elemente cît mai valoroase, capabile să 
acopere în anii apropiați golurile lăsate prin 
pensionarea actualilor piloni de nădejde din 
primele echipe divizionare și din reprezenta
tivele țării. în succesiunea armonioasă a ge
nerațiilor de sportivi nu poate fi lăsat nici un 
vacuum, ce-ar duce la deteriorarea prestigiu
lui pe care fotbalul nostru tinde să-l cuce
rească pe plan continental și mondial.

In acest sens, problema formării noilor eșa
loane de jucători este de-a dreptul vitală 
pentru viitorul fotbalului nostru. Iar hotărî- 
rea federației de specialitate de-a afecta 
aproape jumătate din bugetul ei anual numai 
centrelor de copii și juniori, nu face decit să 
confirme marele interes ce se acordă pregă
tirii celor mici.

ViRGIL ECONOMU

? CONCURS EXCEPȚIONAL 
• PRONOEXPRES — 
!21 FEBRUARIE 1971

3 ZILE PÎNĂ LA 
ÎNCHIDEREA VINZARI1 

I BILETELOR
Numai pînă sîmbătă, 20 

februarie 1971, vă mr.i pu- 
Iteți procura biletele iu con

cursul Pronoexpres din 21 
februarie, concurs c'.re se 

1 prezintă cu numeroase punc
te de atracție la capitolul 
câștiguri.

ISe vor acorda autoturisme 
MOSKVICI 408 cu radio și 
rulotă precum și FI AT 850 :

I excursii în U.R.S.S. și AUS
TRIA; cîștiguri in bani de 
valoare variabilă și fixă.

I Toate aceste cîștiguri se 
atribuie în număr NELIMI
TAT.

METALURGISTUL CUGIR -
C.F.R. CLUJ 2-0 (0-0)!

CUG1R, 17 (prin telefon). In 
localitate s-a disputat meciul 
de verificare între echipa lo
cală Metalurgistul și formația 
de primă divizie C.F.R. Cluj.

Gazdele au prestat un joc 
bun și au învins cu 2—0 
(0—0) prin golurile înscrise 
de Purdea (min. 46) și Colnic 
(min. 62)-

Mihai V1LCEANU, coresp.

MINERUL COMĂNEȘTI —
SPORT CLUB BACĂU (tineret- 

rezerve) 3-3 (2-1)
COMĂNEȘTI, 17 (prin tele

fon). Minerul a susținut azi 
un joo amical cu formația de 
tineret-rezerve Sport Club 
Bacău. Întîlnirea s-a terminat 
cu un. rezultat de egalitate t 
3—3 (2—1). Golurile au fost 
înscrise de Lascăr, Miclăuș, 
Vasilovici pentru gazde, Vol- 
mer (2) si Catargiu pentru 
oaspeți.

Ion BÎRZAN, coresp.

C.F.R. PAȘCANI—VICTORIA ROMAN
4-1 (1-1)

PAȘCANI, 17 (prin telefon). 
În cel de-al 6-lea meci de ve
rificare, C.F.R. a întîlnit pe 
divizionara C Victoria Roman 
pe care a învins-o cu scorul 
de 4—1 (1—1). Au marcat t 
Mărculescu 2, Spiridon și G. 
Blejușcă, respectiv Chețu.

C. ENEA, coresp.

LOTO-
PRONOSPORT
Tragerea LOTO de vineri 

19 februarie a.c. se va te
leviza direct din studioul de 
televiziune cu începere de 
la ora 19,10. Ea va fi trans
misă și prin radio pe progra
mul T în jurul orei 19,15.

Astăzi ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor. 
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 7 

DIN 17 FEBRUARIE
Fond general de premii: 2 470 188 

lei. din care 1 133 891 lei report.
Extragerea I : 3 31 7 17 30 28 

Fond de premii : 1 559 653 iei. din 
care 862 884 lei report cat. l. Ex
tragerea a Il-a : 29 6 45 13 1. Fond 
de premii : 910 536 lei. din care 
271 010 lei report cat. A. La acest

LA PITEȘTI Șl PLOIEȘTI
- CONTROLUL TESTELOR 
ASTRAND Șl COOPER

■ Conform unei programări 
anunțate din timp, astăzi și 
mîine, reprezentanți ai fede
rației de fotbal vor controla
— ia Ploiești și Pitești — mo
dul în care jucătorii echipe
lor Petrolul și F. C. Argeș în
deplinesc normele testelor 
Astrand și Cooper.

Vor efectua controlult FI. 
Tănăsescu, secretar general al 
F.R.F., și Gh. Ola. antrenor 
federal — la Pitești, iar An
gelo Niculescu șl dr. Dumi
tru Tomescu, medicul echi
pei reprezentative — la 
Ploiești.

PETROLUL PLOIEȘTI (juniori) 
LA „CUPA DUNĂRII"*

între 23 și 25 aprilie se 
va desfășura la Bratislava — 
în organizarea clubului lo
cal, Slovnaft — un puternic 
turneu internațional de ju
niori, dotat cu „Cupa Du
nării". Federația romană a 
desemnat ea reprezentantă 
echipa Petrolul Ploiești.

★
Echipa de juniori a clu

bului Dinamo București a 
fost invitată în Iugoslavia, 
la un turneu programat în
tre 19 și 26 iunie, în orașul 
Râjeka.

concurs plata premiilor se va 
face astfel : In Capitală începînd 
de joi 25 februarie pînă la 3 a- 
prilie 1971 inclusiv ; In țară : în
cepînd de luni 1 martie ,pînă la 
3 aprilie 1971, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
12 FEBRUARIE

Extragerea I : Categoria I : 2,35 
variante a 100 000 lei ; cat, 2 : 4,45 
a 27 091 lei ; cat. 3 : 23,45 a 5’41 
lei : cat. 4 : 47,75 a 2 525 lei ; cat. 
5 : 305,70 a 394 lei ; cat. 6 : 306.75 
a 393 lei. Report categoria 1 •: 
84 548 lei.

Extragerea a Il-a : Categoria B: 
2.85 variante a 31 847 lei : cat. C: 
18.45 a 4 919 lei ; cat. D • 32,45 a 
2 797 lei ; cat. E : 45 a 2 017 leii; 
cat. F : 43.05 a 2108 lei. Report 
categoria A : 90 763 lei.

Ambele extrageri : Categoria Z: 
’922.15 variante a 100 lei. * ,

Cîștigătorii premiilor întregi de 
-'alegoria 1 sint : Crăcană Tă- 
nase din Slatina și Butanu Du
mitru din București, care au ob
ținut cîte un cîștig a 100 000 lei 
sau la alegere un autoturism și 
diferența în numerar.



Handbal masculin

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ
A CEHOSLOVACIEI-STEAUA 25-21!

Fără a contesta meritele ti
nerilor handbaliști ceho
slovaci, incontestabile mai a- 
les sub raportul dîrzeniei cu 
care își apără șansele, tre
buia totuși să subliniem că 
victoria lor de ieri seară a- 
supra echipei Steaua: 25—21 
(12—10) a fost mult facilitată 
de jocul neașteptat de slab 
al campionilor noștri. Com- 
portîndu-se apatic în apărare 
— unde au comis erori incre
dibile — și jucînd în atac 
fără să aibă „direcția" porții, 
handbaliștii de la Steaua nu 
puteau sâ emită prea multe 
pretenții în acest meci în

care au contat pe teren doar 
în primele 10 minute. In a- 
ceastă perioadă ei au și con
dus, de altfel (4—2, 5—3), 
după care oaspeții au preluat 
inițiativa și au menținut-o 
pînă la sfîrșitul întîlnirii, 
obținînd o victorie clară și 
meritată pe deplin.

Punctele au fost înscrise 
de Gruia (8), Birtolom (4), 
Stockl (3), Gațu (2), Coasă (2), 
Cristian și Speck pentru 
Steaua, Hatle (8), Polacek 
(5), Lafko (3), Hnenovsky (3), 
Furka (2), Rosenfelder (2), 
Horvat (2). Au arbitrat V. 
Erhan și D. Purică ambii din 
Ploiești.

în etapa intermediară de volei

DINAMO A LĂSAT
UN SET LA BACĂU

Opt echipe masculine au 
susținut ieri întîlnirile din e- 
tapa a XlV-a. Iată cîteva a- 
mănunte de la cele 4 jocuri.

rapid — petrolul plo
iești 3—0 (2, 12, 6). Giu- 
leștenii au cîștigat fără emo
ții, petroliștii necreîndu-le di
ficultăți în partida din Giu- 
lești. După un set în care 
feroviarii au construit și fi
nalizat netulburați acțiuni 
spectaculoase, datorită repli
cii slabe servite de adver
sari, în setul II ploieștenii 
au evoluat mai atent la pri-

CLASAMENT

1. Steaua 14 14 0 42: 5 28
2. Rapid 14 11 3 37:16 25
3. Dinamo 14 10 4 36:18 24
4. Politehnica Gl. 14 10 4 35:20 24
5. Polit. Tm. 14 7 7 26:28 21
6. Unirea 

Tricolor 15 6 9 25:35 21
7. Viitorul 14 6 8 20:35 20
8. Tractorul 14 5 9 21:30 19
9. I.E.F.S. 13 5 8 25:26 18

10. Petrolul 14 4 10 15:32 18
11. „U“ Cluj 13 4 9 22:32 17
12. Explorări 13 1 12 10:37 14

mirea serviciului, în atac și 
la blocaj, izbutind să se 
apropie la două puncte în 
final. însă rapidiștii, păstrînd 
totuși în teren pe tinerii Pen- 
ciu și Țigăieru, s-au mobili
zat și au cîștigat. Jocul s-a 
menținut. echilibrat și la în
ceputul setului III (3—3, 5—6) 
apoi oaspeții au devenit din 

' nou neatenți la primirea ser- 
viciului, nemaireușind să_facă 

f vreun punct pînă la sfîrșit.
Meciul a fost arbitrat bine 
de E. Vintilescu și V. Savu 
(A- B.)

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — TRACTORUL 3—1 
(—9,13, 8,9). Disputată într-un

anonimat supărător, partida a 
avut o desfășurare intere
santă. După un prim set cîș
tigat de oaspeți, timișorenii 
sînt la un pas de a-1 pierde 
și pe al doilea (ei sînt con
duși cu 12—8) dar revenind 
puternic în final, egalează 
situația. In următoarele se
turi, superioritatea gazdelor 
este netă. Remarcați : Fieraru, 
Buzescu (T), Lințu, Weiss, 
Coste (P). Foarte corect ar
bitrajul prestat de V. Chio- 
reanu din Cluj și I. Nicoară 
din Arad. (P. ARCAN — co- 
resp. principal).

VIITORUL BACĂU — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—3 (—6, 
10, —5, —7). Jocul a început 
furtunos, atît în teren cît și 
în tribune, mai ales după ce 
arbitrul I. Amărășteanu din 
Craiova a făcut cadou oas
peților un punct. Cel mai 
frumos set a fost al doilea, 
în finalul căruia ambele e- 
chipe au furnizat spectatori
lor faze rar văzute în sala 
Tineretului din localitate. Ar
bitri : I. Amărășteanu (Cra
iova) — Gh. Ioniță (Bacău). 
(I- IANCU — coresp. princi
pal)

POLITEHNICA GALAȚI — 
UNIREA TRICOLOR BRĂI
LA 3—1 (8, 4, —10, 11). Meci 
de mare luptă, în care brăi- 
lenii au servit o replică neaș
teptat de bună, îndeosebi spre 
final. Gălățenii au avut o 
comportare mediocră. Cores
punzător arbitrajul cuplului 
bucureștean M. Zelinschi — 
V. Vrăjescu. (Gh. ARSENIE 
— coresp.)

SLALOM PE STADION EXCES DE VITEZA

La respectabila virstă de 60 
de ani, francezul Emile Allais 
rămîne una din marile perso
nalități ale schiului mondial. 
De numele său sînt legate nu 
numai o serie de lucrări pri
vind tehnica acestui sport, care 
au creat o adevărată scoală a 
schiului, dar si mai multe ino
vații privind securitatea schiori
lor, amenajarea pîrtiilor, mo
dernizarea. lor etc Ultima idee inovatoare a lui Allais. expri
mată grafic intr-o splendidă 
machetă realizată de arhitectul 
M. Courchevel, este legată de 
crearea unei Piste artificiale de 
slalom pe un mare stadion, 
fapt care ar contribui — după 
părerea marelui specialist — 
la o si mal mare dezvoltare a 
acestui sport.

Gary Gabelich, primul om 
care a depășit 1000 km pe ori 
la bordul unui vehicul terestru, 
este in general un conducător 
prudent. Cu toate acestea, el a 
trebuit să plătească zilele tre
cute o amendă de 100 de dolari 
pentru exces de viteză Pe una 
din autostrăzile califomiene. 
Mașina lui Gabelich gonea cu 
80 mile (128 km) la oră...

CLUBUL
Nu este Vorba despre Dina- 

mo-Moscova, clubul care deține 
actualmente „Cupa U.R.S.S." la 
fotbal si ale cirul culori, fai
mosul portar Lev latin le-a 
apărat, cu succes, vreme îrv- 
delungată. Nu este vorba nici

David si Goliath... Sau mai precis doi mari artiști (fiecare în 
genul său) într-un ring improvizat, în fața camerelor de tele
viziune, pentru un „super-show”. In stingă imaginii, celebrul 
SAMMY DAVIS JR. (1,62 m) — unul dintre cei mai iubiți 
actori de music-hall depeste Ocean — care la 45 de ani deține 
o remarcabilă formă fizică, iar alături de el, WILT CHAM
BERLAIN (33 ani și 2,09 m), mare vedetă a baschetului pro
fesionist. Cum micuțul Sammy este mai acomodat cu mănușile 

— fiind ex-boxer profesionist — nu este xeclus ca intr-un ase
menea meci, handicapul de centimetri să fie ușor recuperat.

orsafe in lume
Cu Lazâr Baroga despre 

Conferința europeană de haltere 
și... Vasili Alekseev

Corespondență speciala pentru „SPORTUL" 

HOCHEIȘTIIEL VEȚIENI VISEAZĂ 
LA GLORIA DE ODINIOARĂ

Caravana hocheistică elve
țiană a plecat marți la drum, 
avind în program trei escale 
și cinci meciuri: două la Bu
dapesta, două la București și 
unul la Ljubljana, cu forma
țiile Ungariei, României și Iu
goslaviei. Jocurile fac parte 
din programul de pregătire a 
reprezentativei Elveției in ve
derea participării la grupa B a

Campionatului mondial, pro
gramată de la 6 martie pe pa
tinoarele din Lyss, Berna și 
Chaux de Fonds.

Purtătorii de astăzi ai ecu
sonului „Crucea albă" și-au 
reamintit de succesele înain
tașilor. și gloria de altădată a 
avut darul să le relanseze am
bițiile. Elveția și-a propus să 
ciștige grupa B, revenind ast-

mațiilor Ztiricher S.C., H.C. 
Sierre. Ambri Piotta si S.C. 
Langnau.

Față de Iotul aliniat cu un 
an în urmă la C.M. de la Bucu
rești, au intervenit unele mo
dificări. Au ieșit din echipă 
portarul Clerc, atacanții Luthy, 
Henry, Giroud și Pilier. Au 
fost selecționați. în schimb, 
foarte tinărul Beat Kaufmann

Reprezentativa de hochei pe gheață a Elveției — ediția 1971.

SALISBURY:

NĂSTASE CALIFICAT, 
TIRIAC ÎNVINS

Campionatele internaționale 
de tenis „indoor" ale S.U.A. au 
continuat cu partidele turului 
II. Ilie Năstașe a debutat cu o 
victorie în trei seturi asupra 
tinărului tenisman american 
Jim Connors (18 ani) : 5—7, 6— 
4. 6—2. Celălalt jucător roman 
participant la întreceri. Ion Ti
riac, a pierdut cu 4—6. 3—6 in 
fața englezului Peter Curtis. Un 
rezultat notabil l-a obținut ta
lentatul tenisman chilian Jaime 
Fillol. care l-a eliminat pe ce
hoslovacul Jan Kodes : 6 3,
7—5. Alte rezultate : Russel— 
McKay 4—6, 6—3, 6—3 ; Addi
son—Olmedo 3—6, 6—3, 7—5 ; 
Gisbert—McManus 7—6, 4—6,
6—2 ; Battrick—Baranyi 6—2, g Q

La startul probei de simplu, 
au fost înscriși 48 concurenți. 
Din cauza unor neînțelegeri fi
nanciare, de ultimă oră, nu sint 
prezenți jucătorii incluși in 
grupările profesioniste.

fel, după aproape 40 de ani, în 
eșalonul de elită al hocheiului 
mondial, ti dă dreptul la aceas
ta baza materială existentă, 
popularitatea de care se bu
cură crosa și pucul în țara 
cantoanelor, marele număr de 
practicanți ai acestui joc.

Campionatul național elve
țian s-a încheiat la 7 februarie 
cu victoria formației H.C. 
Chaux de Fonds (a patra oară 
consecutiv), care a suferit o 
singură înfringere în 22 de 
jocuri, realizînd un golaveraj 
de la sine elocvent: 151—41. 
Echipa din Jura, pregătită de 
canadianul H. Jones, dă națio
nalei 11 jucători: portarul Ri- 
golet (30 ani, veteranul forma
ției), fundașii Huguenin, Furrcr 
si Sgualdo. atacantiî Neininger, 
Probst. Berra. Reinhard. Tur- 
ler, Dubois și Pousaz. Ceilalți 
membri ai lotului aparțin for-

(18 ani), frații Nando și Bay; 
mond Mathieu. Revine, după 
o absență de doi ani, Rene 
Berra si el un ..vechio" — 

30 de ani.
De ia 8 februarie lotul a 

fost cantonat la Chaux de 
Fonds, unde va reveni _d_upă 
încheierea călătoriei în răsărit, 
urmînd să susțină și ultimele 
trei jocuri de verificare în 
compania formației cehoslovace 
din crima ligă. C.H.Z. Litvinov.

Echipa se prezintă în pleni
tudinea forțelor și inspirației, 
nutrind speranța să lase o 
bună impresie simpaticului și 
exigentului public bucureștean 
pe care-l îndrăgește și;l pre
țuiește din zilele campionatu
lui mondial desfășurat cu un 
ah în urmă în CaDitala Româ- 
nieL HENRI SCHIHIN

(„Sport Informations" — 
Zurich)

Aseară, la Budapesta, în meci 
vins Ungaria cu scorul de 7—4 
multe goluri au fost înscrise de

amical, echipa Elveției a în- 
(1—2, 2—0, 4—2). Cele mai 
Neininger (3).

La Moscova

• Congresul F.I.H.C. va redis
cuta cazurile de „doping" de 

la Columbus 9 „Cupa Dunării" la 

seniori, la Split (17-18 aprilie) 01 ș,La J.0< 

voi ridica 650 kg!“ — declară
Alekseev, asaltat de ziariști

Zilele trecute a avut loc Ia 
Paris o mare reuniune inter
națională de haltere, organi
zată cu prilejul primului con
curs Memorial „Jean Dame”. 
Inițiator al Federației Interna
ționale și timp de cîteva decenii 
președintele federației france
ze de specialitate. Jean Dame, 
decedat anul trecut, a fost o 
personalitate marcantă a acestei 
discipline sportive.

La prima ediție a competi
ției, dedicată memoriei marelui 
animator, la care au participat 
cîțiva halterofili de renume 
mondial din U.R.S.S., Franța, 
Bulgaria și alte țări, s-au în
registrat — așa cum am anun
țat — nu mai puțin’ de 8 re
corduri ale lumii, printre care 
și cel realizat Ia categoria su- 
per-grea de Vasili Alekseev 
(630 kg).

întrecerea a fost precedată de 
o reuniune a Biroului Federa
ției europene de haltere și cul
turism. la care a participat și 
secretarul general al F.R.H.C. 
din tara noastră, Lazăr Baroga, 
în calitate de membru al aces
tui for. Iată cîteva amănunte 
suplimentare, puse la dispozi
ția noastră de Lazăr Baroga, în 
cadrul unui interviu, imediat 
după întoarcerea sa din capi
tala Franței.

— Ce hotărîrî importan
te s-au luat cu acest prilej ?— a fost prima întrebare.

— Membrii federației au lu
at în discuție problema dopin
gului. nrotestînd vehement îm
potriva procedeelor practicate în 
anunțarea rezultatelor la ultima 
ediție a C.M. de la Columbus 
și au criticat decizia F.I.H.C. 
prin care i s-a retras titlul de 
campion mondial în 1969 lui 
Talts. acordind-o ulterior lui 
Bednarski ! Forul european va 
prezenta în iunie la Sofia o 
rezoluție care va fi supusă Con
gresului F.I.H.C. — unde se va 
lua probabil o decizie definiti
vă și echitabilă în această pro
blemă.

— A doua hotărîre — spune 
în continuare Lazăr Baroga. se 
referă Ia fixarea datelor unor 
competiții europene. „Cupa 
Dunării" la seniori va avea loc 
la 17—18 aprilie Ia Split (Iu
goslavia). iar competiția rezer
vată juniorilor se va desfășura 
la Viena la 17—18 iulie.

Discutind despre compe
tiție in sine, interlocutorul 
nostru ne-a spus :

— Ca arbitru international, 
am fost solicitat să conduc în
trecerile Ia categoria ușoară 
unde bulgarul Mladen Kucev a 
doborît cel mai vechi record 
european deținut de răposatul 
Evgheni Katura. Kucev a ridi
cat 146,6 kg. depășind vechiul 
record cu 1,6 kg.

Celelalte 7 recorduri mondial 
le au fost corectate de haltero
filii sovietici, care sînt de-a 
dreptul senzaționali : Kolotov^ 
Ivancenko, Talts și Alekseev.

— Ce ne mai puteți spune 
despre Alekseev ?

— „Uriașul din Arhanghelsk" 
este fenomenal. A ajuns acum 
la 630 kg. Dar va mai doborî 
multe recorduri. Am asistat la 
o conferință de presă. Ia care Alekseev a fost asaltat de în
trebări. Iată cîteva din dialo
gurile purtate : „Aveți metode 
mai bune de pregătire decit 
foștii campioni Vlasov și Ja- 
botinski” ? „Nu știu. Mă antre
nez atît cît trebuie". „Vreți să 
slăbiți sau să vă îngrășați" ? 
„Am acum 143 kg. Dar cred că 
sînt singura persoană din lume 
care vrea să se îngrașe. Doresc 
să cîntăresc 160 kg 1” „La Pa
ris v-ați îngrășat" ? „Nu, am 
slăbit. Mîncarea nu a fost pe 
gustul meu". „Care este limita 
pe care doriți s-o atingeți" ? 
„Nu știu încă. La J.O. de Ia 
Miinchen sper să ating 650 kg!’’

Poate conferința de presă 
s-ar fi prelungit, dacă Alekseev 
n-ar fi știut să pună repede 
punct, la fiecare răspuns...

Ion OCHSENFELD

rcnismanii români 
eliminați

MOSCOVA 17 (Agerpres). — In 
sferturile de finală ale probei de 
dublu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis pe te
ren acoperit de la Moscova, cu
plul sovietic Kakulia — Pescianko 
a eliminat perechea romănă Sever 
Dron — Ion Santel : 1—6, •—4. 
Alte rezultate : Pala, Hutka — 
Ivanov, Palman 4—6, 7—5, 6—4 > 
Metreveli, Lihaclov — Boboedov, 
Machan 6—3, 6—4. Rezultate Înre
gistrate tn proba de dublu mixt: 
Elena Granaturova, I. Bogomolov
— Iudlt Dibar, S. Dron 6—3, 6—2; 
Mlloslava Holubova, Fr. Pala — 
Anna Ermeeva, V. Pescianko 6—4, 
6—4; Olga Morozova, A. Metreveli
— Tatiana Bagolskaia, Sântei 6—2, 
6—0.

O .spectaculoasă" ridicare... 
din „Sportowiec" — Varșovia)
IAȘIN
de un club al portarilor de fot
bal mai mult sau mai PuUn celebri. Clubul „latin" activea
ză In campionatul echipelor de 
tineret din provincia Tungura- 
hua (Ecuador), Mai mult, el s-a 
dovedit a poseda cea mai bună 
echipă din cele 38 de formații 

.de tineret, care fi-au disputat 
'înttietatea tn această tară sua- 
americană. _ .în consecință, revista „Esta- 
dio" din capitala Ecuadorului 
i-a consacrat un amplu repor
tai, care conchide că tinerii fotbaliști din provincia Tungwra- 
hua s-au arătat demni de nu
mele ilustru purtat de clubul 
lor.

BRUMEL SCRIE...
' I

Paralel cu antrenamentul pe 
care-1 efectuează pentru a re
veni în arena sportului de mare 
performantă, recordmanul ofi
cial la săritura în înălțime, cu
noscutul atlet sovietic Valeri 
Brumei. lucrează la o carte ce 
va apărea în editura „Tînăra 
Gardă’’ din Moscova. De ase
menea, Brumei, în colaborare 
cu cineastul Aleksandr Lapșin, 
a terminat scenariul unui film 
sportiv intitulat „Dreptul^ de a 
Isări”, film care înfățișează via- 
!ța unui mare campion al atle
tismului.
SPECTATORI „STAMPILAȚI"

tn ultima vreme, la meciu
rile de fotbal desfășurate in o- 
rașul Huancayo, din Peru, o 
parte a spectatorilor au fost 
găsiți cu bilete de intrare fal
sificate. Intrucît toate cercetă
rile întreprinse pentru desco
perirea falsificatorilor nu au 
dus la vreun rezultat, forurile 
sportive locale au pus în prac
tică o idee cu totul originală. 
In locul biletului, fiecărui spec
tator i se aplică pe palmă o 
ștampilă specială, a cărei formă 
și culoare se schimbă mereu. 
„Experiența a reușit pe deplin 
— a declarat președintele clu
bului local de fotbal. Nici un 
falsificator nu poate să mai lu
creze aSa de repede pentru ca 
să-și confecționeze o ștampilă 
similară într-un timp scurt. în 
afară de aceasta, economisim 
cantități importante de hîrtie, 
ca Si munca de curățire a tri
bunelor noastre..."

Dar nu si săpunul, vom adău
ga noi.

TELEX
L* Sao Paulo, s-au alcătuit gru
pele preliminarii ale C.M femi
nin de baschet i grupa I (Rio de 
Janeiro) — U.R.S.S., Argentina, 
Canada »i Cuba : grupa a Il-a 
(Brasilia) — Frânt», Coreea de 
Sud, S.U.A.. Ecuador ; grupa a 
m-a (Recife) — Cehoslovacia, 
Japonia, Madagascar șl Australia. 
Primele două clasata tn fiecare 
grupă, Împreună eu reprezentati
va Braziliei (calificată din oficiu) 
vor lua parte la turneul final.

PugiUstul englez Alan Budkin 
este nou! campion profesionist al 
Europei la categoria cocoș. In 
gala desfășurată la Londra, el 
l-a învins prin abandon tn run
dul 11 pe deținătorul titlului, ita
lianul Franco Zurlo.

Atletul american Martin Liquorl 
a cîștigat proba de o milă, la 
Houston (Texas), cu un rezultat 
excelent — 3:57,2. Au urmat :

ÎN C. C. E. LA VOLEI
La Moscova, în primul meci 

dintre Ț.S.K.A. Moscova și 
Septemvrisko Zname Sofia, 
pentru sferturile de finală ale 
C.C.E. la volei masculin, gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (6, —13 12,
13).

Leonard Hilton — 3:56,0 și Greg 
Caiburg — 3:55,6. Alte rezultate : 
120 yarzl — Paul Gibson (S.U.AJ 
13,7; greutate — Kari Salb 20.11 
m.

■
La Leningrad, atletul sovtette 
lurt Tarmak a obținut la săritura 
tn Înălțime 2,17 m. Sprinterul 
american white a realizat pe 60 
m 7,6 Iar tn proba similar» femi
nină atleta sovietică Polubojarova 
a reușit 6.6.

Federația maghiară de specialita
te a stabilit lotul de sportivi care 
va reprezenta Ungaria la apropia
tele campionate mondiale de tenis 
de masă programate la Nagoya 
(Japonia). Din lot fac parte Tibor 
Klampar, Istvan Jonyer, Ferenc 
Timar, Matiasz Beleznay, Beatrix 
Klshazl șl Judlt Magos.

O barcă pe apele golfului 
San Francisco, cu pasageri de 
seamă. Este mica delegație de 
atleți sovietici, care concurea
ză in circuitul ,,indoor" din 
Statele Unite, obținind rezul
tate remarcabile. De ta stingă 
la dreapta: Stanislav Melen- 
tiev — conducătorul delegației 
— Aleksandr Korneliuk, Kes
tutis Sapka (2,16 m, la ultimul 
concurs), Viktor Saneiev,

Telefoto 1 A.P. — Agerpres

ELEGANTĂ
Poate că a trecut neobser

vat — și chiar din vina 
noastră — rezultatul unuia 
din turneele recentului fes
tival de șah din Olanda, 
care ar fi meritat mai mult 
decit cele cîteva rînduri de 
gazetă menționînd puncta
jele obținute de primii cla
sați. Printre aceștia, de la 
înălțimea unui loc trei du
cerii cu brio, ne scrutează 
numele acestei excelente șa- 
histe românce care este Ale
xandra Nicolau. Desigur, ea 
are obișnuința cununilor cu 
Iaurt și faptul n-ar prezenta 
nimic deosebit în sine. Dacă 
locul trei de la Wijk aan Zee 
n-ar fi fost înscris (nota 
bene) în palmaresul unui 
turneu masculin.

Prezența unei maestre in
tr-o întrecere a maeștrilor a 
fost întotdeauna un punct de 
elegantă pentru „sportul 
minții". Șahul, oricit și-ar 
aroga atributele performan
ței. nu uită că a fost înde
obște un joc de societate. 
Și dacă azi, doamnele iau 
loc mai rar în fața meselor 
de șah, cu bărbații, excep
țiile se notează cu mențiuni 
onorabile.

Cu ani în urmă, simțeam 
o sinceră admirație în fața 
aparițiilor, pline de cutezan
ță. ale Verei Menchik sau 
Chaude de Silans. în marile 
turnee de șah. Dacă in zi
lele acestea tradiția este 
continuată de o reprezentan
tă a șahului românesc, sa
tisfacția noastră e cu atît 
mai mare.

Maestra internațională A- 
lexandra Nicolau, una din 
cele mal puternice șahlste 
ale lumii, și-a făcut din 
nou cunoscută forța în re
zolvarea complicatelor ecua
ții ale algebrei pe 64 pătra
te, finișînd la numai 1 punct 
de cei doi învingători. iu
goslavul Șakovlci șl engle
zul Cafferty, în turneul a- 
mintlt.

Au rămas puține sporturi 
în care întrecerile „mixte" 
sînt posibile. O mare jucă
toare de golf franceză, Ca
therine Lacoste. cîteva in- 
treplde călărețe britanice, ca 
Marion Cokes și Ann Drum
mond-Hay. alpiniste din ra
sa unei Claude Cogan >a'i 
Yvette Voucher. tar acum o 
jucătoare de șah de valoa
rea Alexandrei Nicolau, ne 
convine totuși ei reginele 
luptătoare din Vechile le
gende ale nordului n-au fost 
numai mituri.

Radu VOIA

0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI DUNĂRII" 
LA MOTOCROS

• Recent a avut loc la Belgrad 
o ședință a comitetului de or
ganizare a competiției Internațio
nale de motocros, dotată cu tro
feul „Cupa Dunării”. Au partici
pat reprezentanți al federațiilor 
de specialitate din Uniunea So
vietică, Bulgaria, Iugoslavia, Un-

V. CIOCÂLTEA PE LOCUL III LA MALAGA
La Malaga s-a încheiat, 

aseară, turneul international 
de șah, la care au partici
pat cîtiva mari maeștri 
și maeștri cu reputa
ție din Europa și de peste 
Ocean, Victoria a revenit 
spaniolului A. Pomar, cu 
11 p, care în ultima rundă 
I-a învins pe Timan. El a

fost urmat de Bisguier (S.U.A.) 
cu 10 1/z p- Locul al treilea 
a revenit lui Victor Ciocâltea 
(România) cu 10 p. In ultima 
rundă, Ciocâltea a remizat 
cu spaniolul Fernado Visier, 
după 25 de mutări. Tot 10 
puncte a totalizat și Benko 
(S.U.A.), iar locul 5 a fost 
ocupat de Timan (Olanda).

garla, Cehoslovacia și România. 
S-a hotărlt ca prima ediție să fia 
considerată ca Încheiată după 
cele patru etape consumate anul 
trecut, Iar In 1971 să înceapă o 
nouă întrecere după următorul 
program : etapa I — 13 Iunie la 
Trzic (Iugoslavia), etapa a Il-a
— 27 iunie la Sofia, etapa a ni-a
— 29 august la Liptovoschl Niko
las (Cehoslovacia). Celelalte etape 
vor fl stabilite la o nouă reuniune 
a comitetului de organizare.

Programul Balcaniadei de motocros
• După cum se știe, motoci- 

cliștii români au cîștigat ediția 
trecută a Balcaniadei. La 3 mar
tie, lotul republican va începe 
pregătirile, atît în vederea moto- 
crosului balcanic, cît și a „Cupei 
Dunării”.

Iată programul de desfășurare 
a Balcaniadei din acest an : etapa 
I — 4 aprilie la Mari bor (Iugo
slavia), etapa a II-a — 20 iunie 
la Tg. Jiu. etapa a IlI-a — 18 iu
lie la Sofia.

In campionatul european
ALBANIA — R. F. a 

GERMANIEI 0—1

Ieri, la Tirana, în cadrul 
campionatului european de 
fotbal (grupa a VIII-a), echipa 
R. F. a Germaniei a întrecut 
cu 1—0 (1—0) reprezentativa 
Albaniei. După cum ne tran
smite antrenorul federal. 
Cornel Drăgușin, jocul a fost 
echilibrat în prima repriză; 
după pauză gazdele au domi

nat copios, fără a reuși însă 
să înscrie. Singurul gol al 
meciului a fost marcat în 
min. 34 de MUller, în urma 
unei lovituri libere
BELGIA—PORTUGALIA 3—0

Aseară Ia Bruxelles, in grupa 
5-a, Belgia a dispus de Portu
galia cu un scor categoric : 3—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Lambi-rt 2 (dintre care unul din 
penalty), și Denul.

Alte amănunte, In ziarul de 
milne.

• Două meciuri restanță 
în campionatul englez: Liver
pool-West Ham United 1—0; 
Southampton - Everton 2—2. 
In „Cupa Angliei" (rejucare): 
Ipswich Town - Stoke City 
0—1.

• Echipa olandeză A.D.O. 
Haga a dispus la Tunis de 
reprezentativa Tunisiei cu 
1—0 (0—0).

• Selecționata de tineret a 
R. D. Germane a învins la

Khartum echipa orașului eu
1—0 (1—0), prin golul mar
cat de Schlutter (min. 35).

e Levski-Spartak Sofia a 
jucat la Mainz eu o selecțio
nată locală, de care a dispus 
cu 5—2 (3—0).

• La Bari: Italia (tineret)— 
Israel 2—0 (1—0).

• La Tel Aviv, echipa o-
limpică a Olandei a dispus ?
de selecționata de tineret a 
Israelului cu 2—0 (1—0).
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