
Lucrările

celui de al IX-lea

Congres a! Uniunii

Tineretului Comunist
Reprezentanții celor aproa

pe două milioane și jumătate 
de uteciști din țara noastră, ■ 
întruniți în marea sală a Pa
latului, în cel de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., au conti
nuat sîmbătă, în cea de-a 
treia zi a lucrărilor, dezbate
rile asupra realizărilor obți
nute pînă în prezent de ti
neretul din patria noastră și 
asupra muncii viitoare a or
ganizației lor revoluționare.

în prima parte a ședinței 
de dimineață au luat cuvîn- 
tul tovarășii Nicolae Gavrî- 
lescu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
Vasile Lungu, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție Budești, comuna Co- 
tești, județul Vrancea, Maria 
Codrea, țesătoare, membră a 
Comitetului U.T.C. de la Țe- 
sătoria de in și cînepă Ne
grești, județul Satu Mare, Co- 
riolan Voinea, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C.

în cadrul ședinței, Congre
sul a aprobat • ca noul Comitet 
Central al U.T.C. să fie for
mat din 185 de membri și 80 
de membri supleanți. iar în 
Comisia centrală de cenzori 
să fie aleși 35 de membri. De 
asemenea, Congresul a ales 
Comisia de pregătire a pro
punerilor de candidați în ve
derea alegerii organelor cen
trale de conducere ale Uniu
nii Tineretului Comunist.

în continuarea dezbaterilor 
au mai luat cuvîntul Marius 
Cojocaru, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehe
dinți al U.T.C., Magdalena 
Popa, prim-balerină a Operei 
Române din București, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Augustin 
Mateuț, prlm-secretar al Co-

mitetului județean U.T.C. 
Bistrița-Năsâud, Anghel Ale
xe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Ana Szvedak, 
tehniciană la Industria loca
lă Zalău, jud. Sălaj, Maria 
Bordaș, elevă, secretara Co
mitetului U.T.C. de la Liceul 
pedagogic din Blaj, jud. Al
ba.

în aceeași zi a lucrărilor, 
au adus mesaje de salut re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret, comuniste, revo
luționare, democratice, socia
liste din numeroase țări.

în cursul după-amiezii, lu
crările Congresului s-au des
fășurat în comisii pe pro
bleme privind : activitatea 
Uniunii Tineretului Comu
nist în rîndul 
muncitoresc; in 
neretului sătesc; 
elevilor; pentru 
mele activității 
și cultural-educative; 
tru problemele i 
tații sportive, 
de pregătire
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PE AGENDA ACTUALII ATU FOTBALISTICE

Astăzi, partida revanșă [ora 18,30]

U.T.A. IȘI CONTINUĂ 

PREGĂTIRILE ÎN GRECIA

DEZBATERI
ACTIVITĂȚII

în' cadrul lucrărilor Congre
sului al IX-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist, sîmbătă 
după-amiază, în sala Casei de 
cultură a tineretului din secto
rul 7 au avut loc dezbaterile 
Comisiei pentru problemele ac
tivității sportive, turistice și de* 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

în cadrul lucrărilor, care au 
fost conduse de tovarășul Iuliu 
Fejes, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., președintele Biroului 
de Turism pentru Tineret, o 
serie de vorbitori și-au expri
mat opiniile pe marginea pro
iectului de recomandări cu pri
vire la direcțiile principale ale 
activității Uniunii Tineretului 
Comunist în domeniul sportului 
de masă, turismului și al pre
gătirii tineretului pentru apă
rarea patriei. Punctele de vede
re exprimate au scos în relief 
interesul pe care tineretul din 
patria noastră îl acordă activi
tății de educație fizică și sport, 
dorința acestuia de a fi pre-

tineretului 
rîndul ti- 
în rîndul 

proble- 
ideologice 

; pen- 
activj- 

‘ turistice și 
a tineretului 

pentru apărarea patriei; pen
tru problemele statutare, or
ganizatorice și vieții de or
ganizație și pentru proble
mele activității internaționale 
a U.T.C.

La dezbaterile din cadrul 
comisiilor au luat parte un 
mare număr de delegați si 
invitați. Discuțiile au prilejuit 
un amplu și fructuos schimb 
de păreri privind diferitele 
activități ale organizațiilor 
U.T.C., căile de ridicare a 
rolului organizațiilor de tine
ret în viața politică, economi
că, socială, culturală a tării, 
de sporire a participării ti
neretului la opera de cons
truire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)

PE TEMELE
SPORTIVE

zent la cit mai multe acțiuni 
sportive de masă, după aptitu
dini și preferințe, in concor
danță directă și cu specificul 
unor zone geografice.

In cuvîntul său, tovarășul 
Marin Bîrjega, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, a evi
dențiat utilitatea dezbaterilor, 
buna orientare a celor care au 
făcut propuneri sau au formu
lat sugestia. Vorbitorul a ținut 
să asigure pe cei prezenți • că 
organizațiile sportive vor fj și 
mai aproape de tineretul din 
patria noastră în efortul lor de 
a materializa diferite acțiuni 
sportive, de masă, menite să 
asigure dezvoltarea multilate
rală a tinerei generații, să-i 
sporească forța fizică și mo
rală.

în _ încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Iuliu Fejes a supus 
adunării recomandările împreu
nă cu observațiile făcute. Reco
mandările au fost adoptate în 
unanimitate.

cătorii 
efectuat 
mente 
90—120

o durată de 
fiecare. 

Dumitrescu și

ACEASTĂ SIMPATICĂAtac al hocheiștilor români. Pucul este condus de Ion Gheorghiu.
Foto: Th. MACARSCHI

• Viitorul meci, miercuri, la Kavala ® In cău
tarea formulei pentru prima etapa a returului

KAVALA, 20 (prin telefon) 
Reîntorși la Kavala, după 
meciul susținut la Seres, ju- 

echipei U.T.A. au 
aici încă 3 antrena- 
cu

de minute 
Antrenorii 
Reinhardt au urmărit mări
rea capacității de efort și în
sușirea unor elemente tehni
co-tactice.

în cadrul vizitei făcute Ja 
Seres, o surpriză plăcută 
pentru delegația noastră a 
constituit-o faptul că publi
cul, iubitorii fotbalului în 
general, erau familiarizați eu 
numele unor jucători români 
ca Dumitrache, Dinu, Dem- 
brovschi, Dumitru, Răducanu, 
pe care i-au urmărit Ia tele
vizor cu prilejul C.M. din 
Mexic. Zilele trecute, pe e- 
cranele cinematografelor din

Seres a fost proiectat filmul 
despre „Mundial ’70“. Pelicu
la cuprindea secvențe din 
meciurile susținute de echipa 
României cu Brazilia și An
glia.

Revenind la U.T.A., să mai 
amintim că antrenorii ei au 
încercat să omogenizeze un 
„11“ pe care să-1 prezinte din 
prima etapă a returului și diii 
această cauză, în partidele 
susținute în Grecia, n-au fost 
folosiți Bătrîna, Scheep, 
Dumbreanu și Naghi.

Următorul meci va avea 
loc miercuri, cu echipa Na
vala, din liga I (locul 10).

U.T.A. va susține duminică 
dimineața un joc „în fami
lie", 9 contra 9, pe stadionul 
Național din Kavala.

Gh. CIORANU
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Scorul egal de 4—4 (2—2,
1—1, 1—1) ne nemulțumește 
sub 
nic, 
de 
cat 
ră, 
s-a 
posibilităților ei, oferind ce
lor. aproape 2 000 de specta
tori un hochei elevat, la ni
velul grupei B a campiona
tului mondial.

Liniile noastre, egale ca va
loare, au combinat excelent 
(poate chiar .prea savant), 
și-au creat numeroase ocazii 
de gol, dar portarul elvețian 
Rigolet — cotat printre.. cei 
mai. buni din lume, și-a de
monstrat cu prisosință clasa, 
beneficiind altminteri și de o 
zi de mare inspirație. El a 
apărat goluri gata făcute, 
vîridu-și colegii de la o 
frîngere la scor.

Echipa României ar fi 
ritat victoria. De altfel, ea i-a 
și surîs mai ales în prima re
priză cînd ocaziile de gol s-au

aspectul rezultatului teh- 
dar . satisface din punctul 
vedere al jocului practi- 
de echipa noastră. Asea- 
reprezentatiya României 
prezentat în plenitudinea

sal-
în-

me-

DE LA TRIBUNA CONGRESULUI
■ Ca și în zilele precedente, și 
[ieri o parte dintre cei ce au 
•urcat la tribuna Congresului 
s-au referit în cuvîntul lor la 
activitatea de educație fizică și 
sport, al cărei principal promo
tor și — totodată — beneficiar 
este — după cum se știe — ti
neretul. Delegatul organizației , 
județene U.T.C. Harghita, An
drei Fabian, a pus foarte su
gestiv in evidență unul din ro- ' 
lurile de frunte ale sportului, 
arătind că, trăind și muncind 
laolaltă, tinerii români, ma
ghiari și de alte naționalități. 
din județul său se cunosc tot 
mai bine, se împrietenesc mai , 
mult și prin activitățile spor
tive și turistice la care parti- 1 
cipă în comun. Tînărul din Va
lea Jiului, Vasile Rusu, argu- i 
nienta, de asemenea, convin- , 
gâtor că excursiile au contribuit • 
direct la consolidarea unității 
colectivului său de mumă, bine 
angrenat ih mecanismul pro- ’ 
ductiv și social, dominat de 
sentimente proprii tineretului • 
nostru.

Ample pasaje consacrate co
laborării dintre sindicate și ■ 
U.T.C. în desfășurarea și dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport din întreprinderi 
și instituții a cuprins cuvint'ui 
tovarășului Nicolae Gavrilescu,

J

secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.,

Cu viu interes a fost urmă
rită de către delegații la Con
gres intervenția tovarășului 
Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, care a 
făcut o caldă și convingătoare 
pledoarie în favoarea pătrun
derii mai largi a tineretului pe 
porțile stadioanelor, bazinelor și 
sălilor de sport. Pornind de la 
faptul că tinerilor li se solicită 
un aport tot mai .substanțial în 
sectoarele economiei, culturii 
sau vieții sociale, președintele 
C.N.E.F.S. a sublimat cu juste
țe că ei au nevoie, pe lingă o 
instruire profesională temeinică, 
și de educație fizică, de sport, 
pentru a-și asigura o capacitate 
optimă de muncă, pentru a 
deveni puternici, rezistenți. în
drăzneți. plini, de voință. A- 
pieciihd că organizațiile- U.T.C. 
au obținut rezultate bune in 
direcția intensificării activității 
sportive, de masă. îndeosebi in 
școli și unele facultăți, precum 
și.. în mobilizarea . tineretului. la 
acțiunile . de construire și a- 
menajare a numeroase baze 
sportive, vorbitorul a arătat 
că este necesar a se depune în 
viitor eforturi și mai mari 
pentru realizarea obiectivelor

generale ale educației fizice, a 
înaltei misiuni încredințate de 
partid acestui domeniu de ac
tivitate socială.

„Trebuie să îndemnăm tiue- 
retul, a spus in cuvîntul său 
tovarășul Anghel Alexe. la prac
ticarea sistematică, permanentă, 
a diferitelor ramuri sportive, 
să-i ajutăm să-și raționalizeze 
în așa fel timpul, incit să gă
sească, printre preocupările zil
nice de muncă și instruire, mi
nutele necesare* exercițiului fi
zic. Este absolut necesar să ți
nem seama, în mai mare măsu
ră, de dorințele tineretului, să 
dăm o atenție sporită organi
zării sfîrșitului de săptămînă și 
a taberelor de vacanță, incit 
sportul să-și găsească locul cu
venit printre activitățile obiș
nuite în asemenea ocazii”.

„Hotăriți să sprijinim cu toa
te forțele pregătirea pentru 'ia
tă a tineretului patriei noastre, 
a spus în încheiere președintele 
C.N.E.F.S. ținem deschise por
țile tuturor stadioanelor, bazi
nelor și sălilor de sport de care 
dispunem, ținem Ia dispoziția 
adolescenților antrenori și in
structori calificați”.

Este o ofertă care, sîntem si
guri. nu va rămine fără ecou.

Constantin FiRANESCU

dePrimul tânisman al țării noastre î?i apără cu dîrzenle titlul 
campion internațional pe teren acoperit al S.U..A. tată*l pe Iile ‘Nă'stase 
(in-foto) jucind, vineri seara, în partida cîștigată In fața americanului 
Tom Gorman. Cu această nouă victorie, Năstase s-a calificat in semi
finalele competiției, unde îl va reintîlnl pe marele său rival, Clark 
Graebnera

Telefoto : A. P.-Agerprăs
Citiți amănunte în pagina a i-a

perindat prin fața porții elve
țiene. Dar, barele și crosa mi
raculoasă a lui Rigolet au re
zolvat toate momentele de 
dificultate.

Elvețienii și-au dat seama 
că se află în inferioritate și 
au căutat să contracareze a- 
plombul formației române, 
prin contraatacuri care s-au 
dovedit deosebit de pericu
loase. Patinatorii și tehnicieni 
excelenți, oaspeți s-au des
curcat prin pădurile de crose 
și patine ale apărării ro
mâne, realizînd practic țoale 
ocaziile pe care le-au avut. 
Acesta este hocheiul !

Au marcat: Huțanu (2), Fo- 
dorea, Tureanu, respectiv Wit
twer (2), Probst, Keller. Au 
arbitrat: Hajny și Adam (Ce
hoslovacia).

în descindere, Agronomia 
Cluj a învins I.P.G.G. cu 6—3

(3—1, 2—2, 1—0) după o par
tidă foarte bună.

Valeria CHIOSE

Franța, adversara echipei 
noastre de la C.M. (26 febru
arie) a întrecut aseară, în 
meci amical, Polonia cu 2—0 
(2—0, 0—0, 0—0).

ESTE CEL MAI
AL EUROPEI,

Dinamovistii, văzuti

BON
DIN

REPREZENTANT
ACEST AN"

de specialiști brazilieni

EUGEN ALMER (4:11.8) Șl MIRJA NA SEGRT
(442.8) LA 400 m LIBER, CIȘT1GĂT0RII

TROFEELOR „REȘIȚA 200“
Cifre de mare valoare in prima zi a Internaționalelor de înot

ILEANA SILAI
ÎNVINGĂTOARE
LA MOSCOVA
In concursul atjetic de sală 

de la Moscova ILEANA SILAI 
a obținut o remarcabilă victo
rie in cursa de 800 m pe care 
a încheiat-o in timpul de 
2 : 09,3. Ea a' Învins pe Christa 
Metner (R.F.G.) 2 :09,5, Ta
mara Kazaiukova (U.R.S.Ș.) 
2 :09,8. Magdalena Kulcsar 
(Ungaria) 2 : 10,6.

REȘIȚA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Start 
excelent în. cea de-a Xl-a e- 
diție a Internaționalelor de 
înot, găzduite — în aceste 
zile — de piscina locală, împo
dobită sărbătorește, unde au 
urcat pe blocstarturi sportivi 
din patru țări : Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
și România. Cursele sprinte
rilor (100 m liber) au deschis 
seria întrecerilor, urmărite cu 
mare interes de iubitorii spor
tului din localitate. Mirjana 
Segrt, vicecampioană conti
nentală, a impresionat prin 
forța y alunecarea sa impe
cabilă, cîștigînd categoric în 
61,2 — cea mai bună perfor
manță înregistrată vreodală 
Ja noi in țară. O desfășurare

asemănătoare a avut-o 
proba masculină, unde 
rian Slavic — fără concu
rență — a încheiat primul 
cele patru lungimi in 55,0. 
Destul de modeste celelalte 
rezultate ale sprinterilor ro
mâni

In gala de box de aseară

Păpăiău k.d. in meciul cu Bădai 1
Cu reuniunea de box organi

zată de cluburile Dinamo și 
Metalul a început seria gale
lor de verificare a seniorilor, în 
vederea participării la campio
natele individuale.

Ceea ce a caracterizat între
cerile disputate aseară, in sala 
Dinamo, a fost pofta de luptă 
manifestată de majoritatea com
batanților, dar în același timp 
și unele lipsuri de orientare în 
ring, fapt ce ■ a făcut ca nu

18 ECHIPE DE LUPTE LIBERE
ÎNCEP ASTĂZI CONFRUNTĂRILE

DIVIZIEI A
an a cam- 
A de lupte 
inaugurează 
programate

Ediția din acest 
pionatului diviziei 
libere pe echipe se 
astăzi, cind sînt . 
întrecerile primei etape. 18 e- 
chipe. împărțite în două secii, 
încep confruntările pentru cu
cerirea titlului de campioană re
publicană pe 1971.. La Constan
ța, Tîrgoviște. Medgidia (seria 
est). Hunedoara, Brașov și 
București (seria vest) se vor 
desfășura cele 6 triunghiulare. 
Deosebit de echilibrată se anun
ță gala din Capitală, unde se 
vor întîlni formațiile C.F.R. Ti
mișoara, Olimpia Satu Mare și 
Progresul București. Antrenorul 
echipei bucureștene. Paul Va
trici. ne-a declarat că luptător ii 
săi sînt bine pregătiți. Alcătui
rea formației care va fi aliniată

mîine s-a făcut fără dificultăți. 
Doar G. Anghel (cat. 48 kg). C, 
Drăgulin (52 kg), D. Piluică 
(57 kg) și M. Pîrcălabu (71 kg) 
mai aveau surplusuri de greu
tate, urmi nd ca sauna să-i rea
ducă în limitele categoriilor. Ia- 
tă-i. de altfel, și pe ceilalți luptă
tori ai Progresului aflați Ia dispo
ziția lui P. Vatrici P. loniță și 
I. Anghel (52 kg). I. Samson și
M. Pantazie' (62 kg), I. Tobă, și
N. Stanică (68 kg). D. Barbu 
(74 kg), V. Antonie (82 kg). Șt. 
Coordoneanu și I. Popescu (80 
kg), M. Scînteie și M. Gălătea- 
nu (100 kg și -I- 100 kg).

Reuniunea începe la ora 10, 
in noua sală de lupte a clubu
lui Progresul, din str. Or. S'.ai- 
covici.

și
Ma-

DUBLA VICTORIE A 
„DELFINILOR" DIN 

R. D. GERMANĂ

Gerhard Flockner — după 
dispută cap Ja cap cu Pav- _ g_a

i
o
licevici pînă la 75 m 
distanțat în învingător pe ul
tima lungime la 100 m del
fin : 60,4. Coechipiera sa
Christine Marius și-a asigu
rat. în schimb, de la început

un avantaj consistent, care 
i-a permis să reziste cu suc
ces în final unui puternic 
atac al campioanei române 
Agneta Sterner. Cronometro- 
rii au marcat pentru învingă
toare 69,5.

DIN NOU ȘOPTEREANU

„Suta“ brasiștilor a dat loc 
la o cursă electrizantă. Teodo- 
rescu a fost primul la 25 m 
și 50 m, talonat îndeaproape 
de Șoptereanu și Resler. Pe 
cea de-a treia lungime, fostul 
campion al României a atacat

Ad. VASILIU

toate meciurile să se ridice la 
nivelul dorit.

O adevărată plăcere a fost 
pentru cei prezenți să urmă
rească evoluția tinârului dina- 
movist Tudor Chirilă. boxer de 
mare talent, care ne-a impre
sionat plăcut și în finalele cam
pionatelor individuale de anul 
trecut. El l-a învins de o ma
nieră spectaculoasă pe metalur
gistul Gh. Cristea : k.o. in re
priza secundă.

Cea mai disputată partidă a 
fost cea dintre Gh. Bădoi și N. 
Păpâlău. Mai precis in acți
uni. mai mobil și prompt in 

cîștigat

I 
i
I riposte.' Bădoi

puncte.
ț Celelalte rezultate : J.
i cea(D.), b.p. N. Petre (M) 
I Bătănaș (D.) b.p. Gh.

(M.) ; Șt. Boboc (D.) b.k.o. II. I. 
Mihăilescu (M.) ; N: Cordoș (D.) 

| b.p. I. Răducanu (M.) : A. Mo- 
raru (D.)b.p. I. Lungu (M.) : E 

i Gorea (D.) b.p. Gh. Hie (M.) ; 
i Gh. Popa (M.) b.p. Gh. Radu

lescu (D.) ; P. Dobrescu î 
b.ab. II Gh. Bădilă (M.) ;
Ghiță (D.)
I. Gyorffy
lae (M.).

a

(Continuare fn pao o la)

la

Van- 
; St. 

Rizea

(D.) 
; C. 

b.p. I. Hodoșan (M.) ; 
(D.) b.ab. I N. Nico-

Mihai TRANCA

Ștefan Ikiboc (stingă) pregătește un croșeu 
iși croiește drum spre victoria înainte de 
Ion Mihăilescu (Metalul).

de stingă, cu care 
limită asupra lui

Foto M. THEO

GRUIESCU, ILIESCU Șl NĂSTAC RIDICULIZAȚI LA GALATI>

GALAȚI, 20 
de la trimisul 
de amatori 
plin pînă 
I.C.O.R.

l.a ora 
treptele ringului 
categoria

de 
la

(prin telefon, 
nostru). 4 000 
box au um- 
refuz sala

două ori 
țării. C. 

repriza a

18,30 au urcat 
boxerii de 

semi muscă: P
Ganea— (Otelul) și M. Lume- 
zeanu (lot). Mai combativ. 
Ganea a-cîștigat la puncte 
La „muscă**, Alexandru Dum
bravă (O) a reușit în primul

rund âă-1 pună de 
k.d.' pe campionul • 
Ghuiescu. In
Gruiescu a .fost dm nou k.d. 
învingător detașat la puncte 
Dumbravă. La cat. pană G. 
Pomefcu (lot) p.p. O Amă- 
zăroaie (O) Cat. 60 kg. N 
Deicu (O) făcând cel mai 
bun. meci .din. cariera sa, l-a 
întrecut la puncte pe A. Ili
escu (lot), Cat. 67 kg V. Zil- 
berman (lot) b.p. Șt. Voicu

II a

(O), Cat. 71 kg N. Tudor
. Bute (O). 
Cojocaru (O) b.p.
(lot). Cat.

(lot) b.p. D. 
+ 81 kg I.

I. Sănătescu
comportării boxeri-

Cat.b.ab. I V.
75 kg C. ( 
A Năstae 
I. Monea 
(O). Cat.
(lot) b.p.

Asupra
lor din lot in reuniunea de 
la Galați vom reveni.

kg81
Bucur 
Alexe
(O).

Paul IOVAN



„CERBUL BE AUR“ 1971
UN ROMAN

CE SURPRIZE... SPORTIVE RECORDMAN

KĂTITI «FEȚILOR ?
MONDIAL

LA PATINAJ
Intreviu cu ȘERBAN ANDREESCU, directorul Trustului „Carpați" - Brașov

La începutul lunii martie, 
orașul de la poalele Tîmpei 
va găzdui a IV-a ediție a 
Concursului și Festivalului de 
muzică ușoară „Cerbul de 
aur". Manifestare internațio
nală prestigioasă, competiția 
brașoveană reunește la... start 
zeci de concurența din nume
roase țări ale lumii, între care 
se află numeroși iubitori ai 
sportului. împrejurimile ora
șului oferă posibilități pentru 
turism, schi, patinaj etc., ceea 
ce înseamnă că oaspeții — ro
mâni și străini — vor putea 
să se bucure din plin de zile
le respective, avînd în vedere 
că recitalurile sînt programate 
seara.

— Cu ce surprize... spor
tive îi întîmpinați pe festi- 
valiști ? l-am întrebat pe 
tovarășul Șerban Andrees-

cu, directorul Trustului 
„Carpați".

— Noi amenajări sportive 
le vor sta la dispoziție. Intre 
acestea se ajlă și patinoarul 
clin Poiană, loc de agrement 
apreciat. Pirtiile de schi îi 
vor atrage însă cel mai mult.

— Nu toți ' sînt însă... 
prevăzători, sau nu găsesc 
loc în bagaje pentru echi
pament și materiale spor
tive.

— Nici nu este nevoie. Noi 
punem la dispoziție tot ce este 
necesar pentru drumeții, schi, 
patinaj etc.,, La noul complex, 
„Teleferic", s-a amenajat și o 
sală specială, unde schiorii 
sau turiștii pot găsi tot ce le 
este necesar. La parterul Com
plexului „Sport" funcționează 
permanent o magazie foarte

bine și variat aprovizionată cu 
tot ce este necesar pentru 
practicarea sportului.

— Sînt însă unii oaspeți 
care pun pentru prima 
oară schiuri sau patine...

— Am avut în vedere a- 
ceasta. Dispunem de numeroși 
instructori care pot da sfa
turi competente. Dar, anii 
precedenți ne-au dovedit că 
festivaliștii sînt înconjurați 
permanent de zeci de „specia
liști" gata să-i ajute sau să le 
fie parteneri de sport. Astfel 
că instructorii noștri nu prea 
mai au de cine să fie solici
tați! Alte amănunte... spor
tive pe care le-am avut în 
vedere dorim să rămînă... 
surprize. Și pentru dv., și 
pentru oaspeți.

CL) ROTILE

ț A

t Z.V Zr.

> •>. ■■

Aurel CRIȘAN

Călărețul jraucez Hubert 
bill un nou record mondial la

B, in timpul încet carii sale de a sta-Parot pe calul Reseda 
lungime

Patinajul cu rotile es
te un sport cu vechi tra
diții în rîndul amatori
lor de mișcare. încă de 
la începutul secolului 
trecut, documentele 
semnalează apariția pa
tinelor cu rotile. ~ 
cat, la început, 
ea divertisment, 
pul a căpătat o 
dire din ce în 
mare, ajungîndu-se 
astăzi la Federația in
ternațională de patinaj 
cu rotile să fie afiliate 
30 de țări.

Despre patinajul cu 
rotile ca mișcare spor
tiva, cu activitate com- 
petițională, se poate 
vorbi numai din primul 
deceniu ai acestui secol, 
în cadrul patinajului cu 
rotile sînt trei probe 
distincte: proba de a- 
lergare, proba dc pati
naj artistic și hocheiul. 
Se organizează campio
nate mondiale și euro
pene la toate cele trei 
probe. Din 1910, se ține 
evidența recordurilor 
mondiale în proba de 
alergare.

în tabela oficială a re
cordurilor întocmită de 
Federația internaționa
lă de patinaj cu rotile, 
observăm, cu satisfacție, 
prezența unui român, 
în 1922. la Paris, româ
nul It. Samuel doboară 
recordul în proba dc 
500 m cu timpul de 57 
sec., record datînd din 
1910 și care era de 64,5 
sec. Tot în anul 1922, el 
doboară recordul și in 
proba de 1000 m, în- 

timpul de 
îmbunătățind

Practi- 
numai 

cu tim- 
răspîn- 
ce mai 

ca

Opinii
fotbalistice

© Dacă ești „măturător" 
la fotbal, nu însemnează 
că trebuie neapărat să 
fii și... perlufă la servi
ciu

• Cupa echipe! iru’ln- 
găloăre atrage clteodată... 
pica celorlalte.

tras 
rită 
Ion.

Daca jucătorul, 
bine în minge, 
să fie luat în.,.

n-a 
ire- 
ba-

• In cadrul unui 
concurs hipic des
fășurat la Fon tai-- 
nebleau, Hubert 
Parot (37 ani), 
membru al echipei 
internaționale a 
Franței, a încercat 
să doboare recor
dul de săritură in 
lungime cu 
Resăda B.

Recordul 
deținut din 
1951. de către , spa
niolul Lopez del 
Hierro, cu calul Ă- 
mado Mio, 
SĂRITURA 
8,30 m !

SECVENȚE
HIPICE

a
calul

este 
iunie

cu O
DE

Tentativa nu 
fost încununată de 
succes. deoarece 
Râseda B, a greșit 
de puțin la cea de 
a treia încercare.

o Dublul i 
pion olimpic 
campion 
în 1966, 
Pierre 
d’Orîola (48 ani), 
dornic de a cuceri

cam-
: și

mondial 
francezul 

Jonqucres

la Miinchen al trei
lea titlu olimpic, a 
achiziționat de la 
grajdurile Mbet el 
Chandon un cal de 
origină irlandeză, 
în virstă de 10 ani. 
Achiziționarea ca
lului „Morning Li
ght.” la fabuloasa 
sumă de 500 C00 
franci noi constitu
ie un nou record 
al prețurilor deți
nut pînă acum cu 
300 000 
vest-germane 
calul 
„Adagio", 
rat de 
Vittorio

de mărci 
de 

argentinian 
cumpă- 

italianul 
Orlandi.

In ordinea naturală a
lucrurilor, intii a lost flu
ierul piciorului și apoi 
fluierul... arbitrului

Victor H1LMU

ILIE NĂSTASE Î3P0TRIVA TUTUROR...
I

Răspun^ituJ; întrebărilort-a nur 
meroși ci'itori. publicăm palma
resul maestrului emerit al spor-’ 
tijlui Ilie Năstase, obținut in se-

I

Cronica sferturilor de veac

FEBRUARIE
Komâ-® „Societatea Komâ- 

na de Arme, Gltnnasti- 
1R71 că șiSU a ! anunță

viitoare Ă------
bruarie 1871) se va ta

ce concurs cu premie la pistol, 
in localul de iarnă al societă'jî.

Domnii membri sînt invitați a 
se folosi de această plăcută d > 
tracțiune și a o anima, ventud 
cît se poate în mai mare num 
(„Romănuj" din 25 februarie 1871).

© „Zilele din urmă, 
grație căldurei primă
văratece care ne-a mai 
înviorat, stradele Capi
talei si îndeosebi aleete 
Șoselei KiseXf nu fost 

străbătute din nou de fulgerele 
nichelate ale velocipedelor sports- 
manilor noștri. (...).

în privința sportului velocipe- 
diei care a fost îmbrățișat cu ati- 
ta pasiune de <u( c publicul n * - 
tru. părerile sînt foarte împărțita. 
Astfel, majoritatea doctorilor s-an 
pronunțat pentru, deoarece velo- 
cinedia ajută feerie mult îa dez
voltarea mușchilor, ial'-sno'/e 
schimbarea aerului ele. Cit des
pre public, soci-'tatca înaltă bucu- 
reșteană s-a pronunțat de mult, 
în unanimitate, în favoarea bici
cletei. î» special, denii-lond 'ceh” 
noastre au adoptat acest mijloc 
de locomoție, în locul mitsuanior 
(...).

Dar, după cum are aderenți, 
velocipedia are și vrăjmași. Prin
tre aceștia se află toți acei cave 
ar dori să aibă un velocipecl și 
nu-1 au ; cei mai înverșunați ad
versari ai velocipedului sînt însă 
birjarii, societățile de tramvai și 
framcare șj mai ales clinii (...). 
(„Epoca” din 8 februarie 189G).

Dare la Semn" 
că „duminica 
(n.n. : 28 fe-

1336

Favorizate de un 
timp frumos, sporturile 
de iarnă organizate 
pentru anul in curs de 
Federația Societăților 
Sportive din România, 

an decurs in 
ne informează 
bruarie 1921, 
sportivă". Un 
de titluri s-a 
Pălăngeanu care : 
turile. proba de„. 
cea de... „stil" !

■ț» Aceeași tevistă ne informează 
în nr. 5 din 27 februarie 1921. că 
se primesc „adeziuni pentru sec
ția de înot și water-polo a C(ln- 
bului) S (porttvi ..Tricolorul”, 
pînă. la. 5 mait'C. „c)nd va. avea 
loc adunarea pentru conslftulre"'.

© „Avem un atlet 
peste 10011 puncte l", se 
anunța sub titlul unei 
retrospective . atletice 
publicate de ziarul nos
tru în numărul din 10 
1916. țn cont’nușre. se 

autorul „marelui strigăt

1921
bune condițluni", 
în nr. 4 din 20 fe- 
revista „România 
adevărat cumulard 
dovedit a fi Emil 

a cîștigat sărl- 
„obstacole” și

zonul competițional 1970. în fața 
celor mai puternici 40 jucători 
de tenis din lume (de la .scoruri 
negative la cele pozitive) :

Graebncr 0—2, Fillol 0—2, Ok- 
ker 0—2. Barthes 0—1. Cooper 
0—1, Laver 0—1. Newcombe 

0—1, Rosewall 0—1. Pilici 1—2, 
Alexander 1—1. Ashe 1—1. Pa- 
nata 1—1, Spear 1—1, Franulo- 
vici 2—2. Richey 3—3. Addison 
1—0, Battrick 1—0, Carmichael 
1—0, Crealy 1—0. Fletcher 1—0, 
Goven 1—0, Guzman 1—0, Hew
itt 1—0, Kodes 1—0, McKinley 
1—0. Osborne 1—0. Paia 1 — 0, 
Paish 1—0, Ulrich 1—0. Smith
1— 0, Gulyas 2—1. Roche 2—1. 
Țiriac 2—1. Taylor 2—0. Gimeno
2— 0. McManus 2—0. Mulligan 
2—0. Phillips Moore 2—0, Stil
well 2—0, Kalogheropoulos 3—0.

Dintr-o privire, deci, Năstase 
a cîștigat 25 de confruntări di
recte. a „remizat” 6 și a pier
dut 9. Asta a fost insă anul tre
cut. Pentru sezonul ’71, Iliuță 
promite să transforme multe 
scoruri negative în altele pozi-

registrînd
1:55,5.
cu peste 3 sec. perfor
manța anterioară și care 
data din 1913.

A. TITUȘ

BASCHETCANOTAJATLETISM
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CU KURT SOKOL, DINCOLO%

E PERIMETRUL DECATLONULUI
S Un Zorba al atletismului românesc • Biletele pentru Tokio și Mexico

predate în ultimul ceas • Avatarurile Iui Brumei - un „paleativ" pentru Kurt

$ „Despre Miinchen, nu voi vorbi decît in ziua plecării
— Kurti e de-a dreptul un 

titan — a exclamat antreno
rul ltii, dbbtoful Ion Arnăut, 
cînd i-am cerut să-și încadre
ze elevul într-o tipologie spor
tivă. Un talent care, deși atit 
de des și de greu încercat de 
soartă, a răzbătut — datori
tă perseverenței — printre 
ghimpii neșansei, un sportiv 
care nu s-a lăsat niciodată 
pradă pesimismului și lamen
tărilor, ci a pornit mereu — 
cu un entuziasm demn 
Zorba — să înalțe din 
castelul dărîmat și să-i 
iarăși strălucire.

...Deși acesta — reiau 
reactualizînd evoluția atletu
lui cu nervi de oțel — avea 
să se dărîme iarăși, împins 
fiind de mîna perfidă a ne
șansei.

de 
nou 
dea

cu,

Dar, să coborîm cu decatlo- 
nistul Kurt Sokol în anul 
1964, la Balcaniada de la 
București. Competiția esfp 
marele preludiu al Olimpiadei 
-de,1a Tokio, și Kjirt dorește; 
s-o atace frontal, 
excelent. Patru 
trecute cu brio, 
anunță tentativa de record. 
In scenă# însă,- își face apa
riția neșansa. întruchipată de 
un cui . care îi sfredelește 
genunchiul drept. Deși rănit, 
Sokol continuă 
zmulgînd titlul și 
nou record.

Dar, nervul ce 
în timpul intervenției chirur
gicale nu i-a mai permis a- 
tletului să ia drumul Japo
niei, și Kurt rămîne să u.r-

Debutul este 
probe sînt 
și românul

întrecerea, 
stabilind un

fusese atins

februarie 
arăta eă- ... 
de btvur:«“ este .Jon Moina (ca
ro) sf?ri:mnd prejudecăți, călcînd 
în picioare toate ruginitele con- 
c.ențjj atletice românești, â spart 
primul zăgazurile? performanțelor 
(considerate) tabu".

Cele 10,4 secunde obținute de el 
pe 100 m. reprezentau cea mai 
bună performanță ectroptfjtm- a 
anului 1945, iar. după., tab.ela. .. de 
punctaj de atunci, era egala cu 
2 m la înălțime, 4,27 m 4» pră
jină. 16 m la greutate etc. Pe 
locul secund în clasamentul res
pectiv figura Eu.eon Lupșa cu 934 
pct. (10.7 pe 100 rn). iar pe locu
rile 3 și 4, Dinu Cristea cu 8?0 
pct. (32:08,0 la 10.000 m) și, res
pectiv. 853 pct. (15:25,0 la 5.000 ni).

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

prinde

bal ca
reta ce

mărească Olimpiada din fo
toliul său de la Cluj.

’65 este un an rău — după 
cum l-a decretat însuși Șokol 
— cu toate că el îi aduce a- 
cestuia al doilea titlu 
nic. Dar piciorul se 
greu.

Primăvara lui '66 îl 
pe decatlonistul clujean în- 
tr-o spectaculoasă revenire de 
formă, însă o butelie cu ben
zină — trimisă în dar de că
tre aceeași zeiță a ghinionu
lui, — explodează lîngă Sokol 
și acesta devine, din nou, in
disponibil pînă în toamnă. 
1967 îi rezervă sportivului clu
jean al treilea titlu balcanic 
și nouă, tuturor, speranțele li
nei restabiliri totale a aces
tui atlet aflat în anul pre- 
olimpic.

Și iată, în 1968 : Balcania
da de la Atena.

Kurt are presimțiri rele și 
ele nu întîrzie să se împli
nească. „Gemenii" piciorului 
atacat cu patru ani în urmă 
pleznesc și Sokol predă bile
tul pentru Mexic. Grava lovi
tură morală se prelungește, de 
data aceasta, pe tot parcursul 
lui '69. Dar titanul de care 
vorbea doctorul, antrenorul și 
psihologul Arnăut. se trezește 
la viață și, în ’70, la Balca
niadă, stabilește un nou re
cord cu 7 771 p. Urmează suc
cesul în patrulaterul Italia — 
Franța — Finlanda — Româ
nia și prestigioasa prezență a 
atletului Sokol în meciul cu 
R.F.G.

Zorii, atit de mult așteptați, 
răsăriseră, în sfîrșit, din 
nou.

— în 
țez — 
Anului 
versitar ____ ____ , ___
luindu-și intențiile. Vreau nu
mai să mă mențin și să-mi 
îmbunătățesc greutatea, pro
ba asta care-mi creează... 
greutăți. Trebuie să încerc și 
acest experiment.

’71 nu vreau să for- 
declara, în preajma 

Nou, asistentul uni- 
Kurt Sokol, dezvă-

Fac un calcul : aproape ju
mătate din cariera sportivă a 
acestui atlet a stat sub zodia 
neșansei. Și, totuși, Kurt ră
mîne un mare optimist. Care 
este sursa ?

— în principal, suportul 
moral pe care mi. l-a oferit 
Ana (n.r. soția sa, fosta atletă 
Ana Beșuan), apoi răbdarea 
doctorului Arnăut și, poate, 
soarta similară a marelui 
Brumei. Pentru că, e foarte to
nic să știi că și. la suferința 
ai parteneri

Vorbind de vedete și de 
recorduri, aduc, tangențial, 
vorba de Miinchen. Prudent. 
Kurt mă stăvilește :

— M-am educat să nu mai 
privesc așa departe. „Zodia" 
mea nu mă lasă să gîndesc 
decît pentru ziua de astăzi. 
Despre Miinchen nu voi vorbi 
decît în momentul plecării. 
Dacă voi pleca, bineînțeles...

...Și, zîmbetul amar, ce a în
soțit declarația, privea, desi
gur, pe capricioasa Fortuna, 
zeița ce stă pieziș în calea 
acestui caracter ferm, acestui 
sportiv de o exemplară con
știinciozitate.

Nusa DEMIAN

î
RECITIȚI ACESTE RINDURII

IN ANUL 2000!I

Proba
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obst. 
gard, 
gard.

mondial
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campionatului
El a înscris atunci

VERESTOY. ODOBHEI. 
scrisoarea dv. Unii nu

evenimentele sportive,
pensionarii au alte preocupări. 
Faptul că vă. pasionează, ca in 
tinerețe,

fost învingător, anul trecut, în 
proba de dublu mixt". Ceilalți 
membri ai familiei, ce spun ? în 
orice caz, ^dreptatea este de. par
tea dv. : lâ simplu, -Năstase s-a 
oprit, deocamdată, la Wj.mbledon, 
în optimile de finală. El a cîști
gat, însă, proba de dublu mixt, 
în compania americancei Rose-

N-AU FOST TRANSMISE LA RA
DIO. învinși cu 3—0, cel de la 
A.S.A. Tîrgu Mureș n-aveau să 
afle decît abia in cabine că șu
tul lui Badea îi salvase de la 
retrogradare. Este drept. numai 
pentru un an !

GHEORGHE I. PÎSLARU. CO
MUNA HOMOCEA. Credeam

vă onorează. Lui Cassius Clay, 
fostul (după dv. și viitorul !) 
campion mondial la toate cate
goriile, îi puteți scrie pe urmă
toarea adresă : Madison Square 

..Garden — New York.
HORIA SUCIU. BUCUREȘTI. 1. 

Vă rugăm să ne păsuiți cu răs
punsul, pînă la prima relntîlnlre

de goluri. în meciurile pe care 
le-a susținut în echipa, națională. 
2. Ceea ce ne cereți dv. este o 
adevărata istorie. a fotbalului ro
mânesc. Am scri-o, la urma ur
mei. Dar unde s-o publicăm 2 
Aici la „Poșta Magazin" ?

A. BELET, SIBIU. 1. înaintea 
începerii ultimelor două ediții ale 
campionatului diviziei A. am pu
blicat aceste date : adresa echi
pelor, culorile echipamentului, 
lotul, numele antrenorilor, etc. 2. 
Rugbyștii noștri au cucerit de 
două ori Cupa campionilor euro-

TACHE MARIN. VALEA 
LUGAREASCÂ. Unii dintre 
legii dv. de la Liceul agricol din 
localitate susțin că dacă o echipă 
divizionară inferioară diviziei A 
ciștigă Cupa României, ea pro
movează in prima divizie, indife
rent de locul ce îl ocupă în cate
goria în care activează. O ase
menea clauză nu există în nici 
unul din regulamentele F.R.F, în 
schimb, e posibil să ciștigi Cupa 
și să... retrogradezi. Să vă dau 
și lin exemplu concret : Progre
sul (l.C.O.) Or-adea. în 1953.

NICOLA E STOIAN. BUCU
REȘTI. „Am avut o contrazicere 
cu lin unchi dc-ai meu, care 
susține că Iile > «l«sr ai ti cîș- 
tigai proba dc simplu, li Wim
bledon, in timp ce eu afirm că a

mary Casals. Să vă spun și care 
este cea mai bună performantă 
a lui Iliuță, în fata lui Rod La
ver : acel 1—2 (6—4. 2—6. 6—8) 
din, meciul disputat în 1970, la 
Philadelphia.

ION RISTEA, COMUNA ISVOA- 
RTLE. In clipa cînd pionul, ajuns 
pe ultima linie, este „transfor
mat” în regină (sau în altă piesă 
aflătoare sau nu alunei, pe ta
blă), el își exercită toate drep
turile pe care 1 le conferă noua 
funcție. E limpede î Să știți însă 
că partea cea mai grea la șah nu 
este regulamentul. Regulamentul 
îi știu Și eu 1

STELIAN ---------
GIURAVASTI. 
Tîtgu-Mureș - 
și Farul Constanța - 
(1—0) din dramaticul 
campionat de acum

VOINEA. COMUNA 
ParH Iele A.S.A. 
F.C. Argeș (0—3) 

Progresul 
fi nai de

doi ani.

pe care o vom avea cu Ilie Năs- 
tase. 2. Just Fontaine a fost gol- 
geterul 
din 1958. 
goluri.

DENES 
Am citit 
iau în serios antrenamentele, și 
atunci se Intîmplă ce s-a întîrn- 
plat Ia meciul A.S.M. Odorliei — 
C.F.R. Timișoara, cînd unul din 
tehnicienii oaspeților și-a permis 
să intre pe teren, iar alții, dim
potrivă. au confundat, ații de 
mult antrenamentul cu meciul, 
încît au comis aceleași acte ne
sportive, trebuind să fie elimi
nați de pe teren. Dinu Iordan, 
de la Progresul, v-ar putea po
vesti ceva în această privință...

DOREL STOICA. CRAIOVA. 1. 
Handbalistul Gruia a înscris 432

peni. în 1964 (Grivița Roșie) 
în 1966 (Dinamo București), 
trecut atîta vreme. încît nici 
ne miră că ați uitat !

Ilustrații : N. CLAUDIU

I

De cind există atletismul, s-au făcut pronosticuri privitoare ia evo- 
Iuția probelor atletice. Ani reușit să adunăm prognozele diferitilor 
specialiști, dintre cei mai renumiți, care, începînd din 1900 dădeau ca 
sigure recordurile mondiale ale viitorului.

Mulți zimbeau atunci, cum probabil vor zîmb! citind și cifrele de 
mal jos, dar ne consolăm la gîndul că acum 2—3 decenii ar fi fost 
etichetate ca simple fantezii rezultatele ce se obțin azi în mod curent

Un ziarist francez a calculat, pe baza progresiei rezultatelor la 
fiecare probă. în ultimii 60 de ani. care vor fi recordurile oină in 

2000, comparate cu cele de azi :

io ooo 
3000

110
400

înălțime 
prăjină 
lungime 
triplusalt 
greutate 
disc 
suliță 
ciocan
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STUDENȚII ÎN MUNȚII GUTÎIULUI
Așa cum am promis tn avancronica vacanței studen

țești, revenim astăzi cu noutăți din cîteva tabere de schi, de 
acolo de tinde aproximativ 3 000 de studenți și studente își 
petrec, după o sesiune fierbinte, de examene. 10 zile lipsite 
de griji și gînduri, în care cursurile și notițele au fost dato 
uitării, iar tovarășii profesori și asistenți‘au devenit instructori 
de schi.,

Cabana Izvoarele din Munții 
Gutîiului a intrat, pentru 10 
zile, în patrimoniul studenților 
și stridentelor de la Academia 
de studii economice din Bucu
rești, Care beneficiază de condi
ții de cazare Și masă excelentei 
de pirtii și zăpadă pentru toate 
categoriile de schiori. De aceea, 
desigur, multiplele sarcini ale 
directorului taberei, asistentul 
universitar Cornel Zegreanu, 
sint compensate de mulțumirea 

• și voia bună a locatarilor ca
banei. ..

După un dejun consistent, al
cătuit cu multă griji de me
dicul taberei și cabanier, gru
pele de studenți, împărțite in 
„începători" și „avansați" ies la 
programul obligatoriu de 4 ore 
pe schiuri sub supravegherea 
tovarășilor instructori (pe ca- 
re-i rugăm să nu se supere 
dacă nu i-am enumerat în or
dinea ierarhică a funcțiilor de 
la A.S.E.): prodecanul facultății 
de economie, cdmf. dr. Constan
tin Bărbulescu, asistenta Sonia 
Iovan, șefii de lucrări: dr. Va- 
sile Ioță, Adrian Vasiliu și Mir
cea Tătaru. Dar dascălii de la 
diferitele catedre de la A.S.E. 
sint in aceste zile doar monitori 
de schi. „Elevii" sint numai 
ochi și urechi la indicațiile teh
nice despre modul cum se exe
cută o ocolire, despre felul cum 
sc face transferul de greutate 
de pe un schi pe altul, pe care 
avansații le aplică in practică 
mereu cu succes sporit.

Prinzul este consumat o 
dată cu impresiile despre orele

„CUPA ARMATEI" - UN SUCCES PE TOATE PLANURILE
BRAȘOV 20, (prin telefon). — 

După ezitări și controverse „Cupa 
Armatei" s-a desfășurat, totuși, la 
Poiana Brașov, respectiv în Cris
tianul Mare pentru probele al
pine șl în Poiana Rula pentru 
cele de fond. Prin eforturile ne
obișnuite ale organizatorilor, com
petiția a înregistrat un succes pe 
toate planurile. Slalomul uriaș, 
pe pîrtla Lupului, a fost dina
mic, antrenant, senzațional șt 
plin de neprevăzut. N-a existat 
un favorit. Cel puțtln opt-zece 
băieți și cinci-șase fete s-au bă
tut de la egal.-

SLALOM URIAȘ. Băieți (1 200 m, 
43 porțl, 2 manșe) : 1. Dorin
Munteanu (A.S.A. Brașov) 2:31,9:
2. Virgil Brenci (A.S.A. Brașov) 
2:32,6 ; 3. Ion Bobiț (Dinamo Bra
șov) 2:33,3 : 4. Dan Crlstea (Di
namo Brașov) 2:34,0 : 5. Constan
tin Văldeanu (A.S.A. Brașov) 
2:34,5 ; 6. Gheorghe Vulpe (Di
namo Brașov) 2:36,0. Fete : 1. Gl- 
zela Morres (Politehnica Brașov) 
3:02,5 ; 2. Daniela Munteanu
(A.S.A. Brașov) 3:04,2 ; 3. Elena 
Neagoe (Caralmanul Bușteni) 
3:11,7 ; 4. Carmen Enache (Ca-
raimanul Bușteni) 3:31,2; 5. Ioa
na Bîrsan (Creația Brașov) 3:33,0;

Carmen Dobnic (Dinamo Bra
sov) 3:38.9.

Cîteva sute de metri mal Jos — 
în Poiana Rula. — pe un circuit

PATINAJ

IN CĂUTAREA GHEȚII.
Finala campionatului feminin 

și „Cupa României" din nou aminate
•TUȘNAD, 20 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). — Speran
țele că temperatura va scădea 
în continuare s-au spulberat, 
Toate eforturile depuse de în
grijitorii bazei sportive — care 
au lucrat intens la repararea 
„cariilor" produse pe turnante, 
din cauza unor ierburi rămase 
de cu toamnă — au fost zadar
nice. Vremea cețoasă, în încăl
zire, a înmuiat și mai mult pis
ta Ciucașului. In această situa
ție, o comisie de tehnicieni s-a 
deplasat simbătă dimineață la 
lacul Sf. Ana, pentru a studia 
posibilitatea transferării între
cerilor, dar sondajul s-a soldat 
eu un rezultat negativ ; lacul 
este înghețat, însă are atîtea on- 
dulații, incit, ar trebui cîteva 
zile pentru nivelarea pîrtiei. 
Așadar, finala campionatului de 
senioare și întrecerile „Cupei 
României" au fost din nou amî- 
nate, de astă dată pentru o zi 
mai apropiată ; luni sau marți.

ffieiyeiti
ATLETISM : Stadionul Dinamo, 

de la ora 10 : competiție de cros.
BOX : Sala Casei de cultură a 

sect. 6 (calea Rahovel 171), de la 
ora 10 : reuniune In cadrul cam
pionatului național al juniorilor.

FOTBAI, : Stadionul Progresul 
(str. dr. Stalcovlci), ora 10 : Pro
gresul (tineret-rezerve) — Univer
sitatea Cluj ; ora 12: S.N. Olte
nița — T.M. București.GIMNASTICA MODERNA : Sala 
Căminului studențesc nr. 1 al 
Inst. Politehnic (str. Șt. Furtună 
140) de la ora 17 : triunghiularul 
Politehnica București — Slovan 
Praga — Start Gdynia (Polonia).

HOCHEI : Patinoarul artificial 
„23 August", ora 15.30 : I.P.G.G. 
— Agronomia Cluj (restanță llin 
campionatul național): ora 18.30: 
ROMANIA — ELVEȚIA.

LUPTE : Sala Progresul, de la 
ora 10 : reuniune In cadrul cam
pionatului diviziei A (libere).

RUGBY : Stad. steaua, ora 
9.45: Rapid — Gloria; ora 11.13: 
Steaua — Știința Petroșani (me
ciuri In cadrul „Cupei de iarnă '); 
ora 12.30 : Lotul național de ju
niori — S.N. Oltenița; teren Aero
nautica, ora 10 : Aeronautica — 
constructorul (meciuri In cadrul 
„Cupei Tinereții").

SCRIMA : Sala Floreasca 
.ora 3.30 : concurs organizat 
clubul „Cutezătorii" (floretă 

II, 
de 

b.-i-
ieti și fete).VOLEI : Sala Giuleșt.1. de la ora 
8.30 : Liceul M. Basarab — Cute
zătorii. Rapid — Șc. sp. 2 (m.j.), 
C.P.B. — C.S.M. Sibiu (A.f.): 
Sala Progresul, de la ora 9 : 
Progresul — Șc. sp. 1. Steaua — 
Dinamo (m. j.) ; Sala Dinamo, 
de la ora 8 : Șc. sp. 2 M. Basa
rab — Dinamo (f.j.). TInărul Di- 
namovist — Șc. sp. 3 și Viitorul
— Liceul Găești (m.j.) : Sala 
Palatul Pionierilor. de la 
ora 8 : Șc. sp. 3 — Șc. sn. 1. Cu
tezătorii — Constructorul. Liceul 
Gh. Lazăr — Viitorul, Șc. sp. 2
— Liceul 3 Tîrgovlște (f.j.).

petrecute . pe schiuri. Medicul, 
după cinci zile, are doi pdcienți. 
Un student cu entorsă la pi
cior (normal) și o studentă cu 
același diagnostic, dar la... 
mină.

Seara, ca orice seară la caba
nă, tn care voia bună este mo
lipsitoare, se desfășoară tn con
diții de carnaval. Un grup de 
studenți și studente au avut 
grijă de a pavoaza sala de mese, 
în care personajele lui Walt 
Disney sint la loc de cinste. 
Bineînțeles, unele „tablouri"

PREDEALUL VUIEȘTE DE TINEREȚE 
SI VOIE BUNĂ

22 și 23 februarie să-și disputeDacă vine fie de ia București, 
fie dinspre Brașov, călătorul 
caută de-a lungul șoselei sau al 
căii ferate covorul alb de zăpa
dă pentru care a ' files? ăcefist ă 
stațiune in perioada concediu
lui sau în scurta vacanță de 
iarnă.. Dar, în zilele lui februa
rie neaua foarte scumpă la ve
dere s-a agățat sus, pe pieptul 
munților și de acolo cheamă 
spre ea amatovii de schi. Acum, 
.sute de studenți și studente, ve* 
niți după o sesiune de examene 
toarte grele, își caută odihna pe 
Susai și Cioplea. Printre stu
denți se găsesc schiorii veniți 
din toate centrele universitare 
să se relaxeze și să se pregă
tească pentru ca in zilele de 21.

de 5 km, repetat în funcție de 
distanța fiecărei categorii de vira
tă. fondiștii au făcut șl el a 
cursa la fel de reușită. Peste 
o sută de alergători la start șl 
excelențl timpi realizați, dacă ne 
gîndlm că traseul a fost compus 
din urcuș și coborîre ș! mal pu
țin plat.

Rezultate tehnice. SENIORI — 
15 km. : l. Gh. Cincu (A.S.a. 
Brașov) 52:36 ; 2. Nlc. Sfete»
(A.S.A. Brașov) 52:49; 3. Mols» 
stoian (A.S.A. Brașov) 53:05. 
TINERET — 10 km.: 1. NIC. Co- 
jocaru (Dțnamp Brașov) 30:21 t
2. Gh. Catrici (constructorul Cîm- 
pulung Moldovenesc) 37:01 ; S- 
Nie. Dudu (I.E.F.S.) 37:31. JU
NIORI I — 10 km. : 1. N. Crts- 
toloveanu (A.S.A. Brașov) 37:00 1 
2. Ion Todor (A.S.A. Brașov)

BOX

NOI PREZENȚE ÎN
Din rîndurile boxerilor fruntași 

repartizați antrenorilor din iot 
lipsesc cîțlva 'dintre pugHiștil noș
tri consacrațl. Pentru a elucida 

in nădejdea că timpul va deveni 
favorabil. La Tușnad vor ră* 
mine, totuși, in pregătire comu
nă loturile de seniori și juniori, 
care urmează să facă naveta la 
patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc, în caz că inelul de 
gheață de pe lacul Ciucaș nu 
va deveni practicabil. S-ar pu
tea ca finala campionatului fe
minin și „Cupa României” să 
fie programate spre stîrșitul 
săptămlnii viitoare, reunind la 
start pe selecționabili, ca șl pe 
sportivii din cluburi și asociații 
aparținînd localităților apro
piate.

Troian IOAMȚESCU

Încep concursurile oe selecjie

PENTRU EUROPENELE DE TIR

CU AER COMPRIMAT
Dintre competițiile interna

ționale de tir de anvergură 
ale anului, cea mai apropiată 
este întrecerea pentru titlu
rile europene la probele de 
arme eu aer comprimat 
(pușcă și pistol) : 16—20 mar
tie, la Mezibori (Cehoslova
cia). Se înțelege deci că și 
pregătirile specialiștilor aces
tor probe au atins cotele cele 
mai ridicate. Astfel, pentru 
conturarea echipelor de spor
tivi care vor fi prezente la 
Mezibori, federația noastră 
organizează o suită de trei 
concursuri de selecție : pri
mele două cu partici
parea membrilor lotului 
republican . (luni și marți, 
de la ora 9 la 15, în două 
săli special amenajate Ia 
stadionul Republicii), iar cel 
de al treilea la sfîrșitul săp
tămânii, concurs deschis tu
turor țintașilor și dotat cu 
„Cupa Semicentenarului1’. Se 
va trage la armă și pistol eu 
aer comprimat (eîte 40 f.). 

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE 
ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE 
din București, Bd. Muncii 37—39 sector 3, telefon 21.39.71.

angajează organizatori loturi sportive

Condiții de angajare: studii economice superioare sau 
studii medii cu vechime de minimum 8 ani în activități 
economice. Solicitanților li se cer cunoștințe generale în 
organizarea competițiilor sportive pe diverse ramuri de 

sport.

prezintă aspecte hazlii din viața 
cotidiană a taberei în care iro
nia fină, la adresa unora dintre 
colegi este evidentă, dar primi
tă totodată cu multă înțelegere.

Doina Crăciun, Gloria Popes
cu, Radu Sebastian, Gabriel Po- 
peangă. Robert Ardeleana Și 
Marin Ene sint doar cițiva din
tre promotorii cascadelor de ve
selie ale serilor de tabără. Con
cursurile interpreților de muzi
că populară și ușoară, „Cine știe 
clștigă" sau glumele de caba
nă nu contenesc ore în șir. Dan
sul este practicat de la directo
rul taberei și cadrele didactice 
pînă la... bucătarul-șef.

Deci, la Izvoarele, viața de 
tabără își urmează cursul, dar 
participanta, în unanimitate, se 
pling de zilele prea scurte ale 
acestei minunate vacante.

Foul OLTEANU

întiietatea în finala „Cupe; 
U.A.S.R.”.

Cei mai mulți sint cuprinși 
in marea tabără studențească 
de pregătire de la Clăbucet-so- 
sire. Alții, risipiți prin minuna
tele vile ale Predealului, dar și 
în zeci de cabane, beneficiind de 
excepționalele condiții asigurate 
azi in (ara noastră studenților.

Numărul schiorilor este de, a- 
ceea. de la an la an mai mare. 
Cifrele se dublează, se triplează, 
inundînd pirtiile de tinerețe și 
voie bună. Totul ar fi minunat 
dacă și vremea i-ar ajuta mai 
mult.

M. BiRA

37:18 : 3. Ferenț Foriko (Șc. sp. 
Brașovla) 37:47. JUNIORI II — 
.6 km. : 1 Moise Girbacea (Șc. sp. 
Brașovia) 19:41, 2. Ion Pelin (Șc. 
sp. Brașovla) 39:53. 3. Ton So- 
lovăstru (Șc. sp. Brașovla) 
20:15. SENIOARE — 10 km. :
1. Marcela Leampă (Dina
mo Brașov) 41:05 ; 2. Rodica 
Clinei (Tractorul Brașov) 44:07. :
3. Adriana Balabaș (Tractorul 
Brașov) 44:45. JUNIOARE I — 
5 km.: 1. Elena Băsea, (Dinamo 
Brașov) 20:32 ; 2. Ana Bădescu 
(Dinamo Brașov) 21:45: 3. Iulfa- 
rra Fața jșc. sp. Vatra Dornel) 
21:54. JUNIOARE II — 3 km. : 
1. F.lena Rimbu (Dinamo■ Brașov) 
13:05 : 2. Elena Iile (Șc. sp. Riș- 
nov) 13:40 ; 3. Elena Tain a.ș (Șc. 
sp. RiștlOV) 13:50.

B MIHAI

LOTUL NAȚIONAL
această absență, precizăm că lo
tul reprezentativ cuprinde și pe 
boxerii A. Dumitrescu, F. Do- 
breseu, I. Hodoșan, P. Cimpeanu 
și I. Daseălu care — din diverse 
motive — se pregătesc Ia clubu
rile lor. Lui Constantin Ciucă i 
s-a recomandat, de către comisia 
medicală a federației, o pauză 
de 45 da zile, iar Marin Constan
tinescu a fost îndepărtat din lot 
pentru repetate acte de indisci
plină.

CUPA 

SEMICENTENARULUI
TIMIȘOARA 20 (prin telefon de 

la corespondentul nostru) t Cu 
partidele disputate in runda a 
10-a au luat sfîrșit întrecerile rle 
șah la care au participat o serie 
de șahiști fruntași din București, 
Craiova și Timișoara. în ultima 
rundă au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Rozvan — Ili- 
jin l—0: Stanciu — Neamțu remi
ză : Alexandrescu — Zagula re
miză ; Birăescu. — Adam t—0: Pe-, 
trleă — Nacht 1—0.

CLASAMENT : 1. Mlrcea Roz
van (Medicina Timișoara) 71., p.
2. Romulus Alexandrescu (Med. 
Hm.), 3. Stanciu Traian (Con
structorul Buc.), 4. șerban Neam- 
țu (Elect.ropuțere Craiova) toți eu 
61,’.. p.

Cu ocazia acestui concurs. Mir
cea Rozvan a primit un punct 
pentru titlul de maestru în vre
me ce dr. Romulus Alexandrescu 
și-a îndeplinit norma de maestru.

La încheierea turneului a avut 
loc o frumoasă festivitate de pre
miere In cadrul căreia prof. Pius 
Brînzeu. rectorul I.M.F. — Timi
șoara (sub auspiciile căruia a 
fost organizată competiția) a off - 
rit particlpanțllor cupe, medalii 
și diplome.

Fetru ARCAN — coresp. 
principal

ORADEA. 20 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). Lup
ta pentru pozițiile cheie ale 
clasamentului diviziei femi
nine A de baschet devine tot 
mai aprigă, ceea ce face ca 
partidele să fie ceva mai 
spectaculoase, îh ciuda unor 
lipsuri la capitolul tehnic. 
Din păcate însă, uneori, ner
vii nu sint stăpîniți și în a- 
ceste cazuri apar abaterile 
de la .fair-play, prompt sanc
ționate. Așa s-a petrecut vi
neri seara, cînd comisia teh
nică a luat următoarele d ’- 
cizii : suspendarea pe o etapă 
a jucătoarei Maria Nedelea 
(Voința-Brașov), pentru lovi
rea adversarei; avertizarea 
baschetbaliste! Ana Popov 
(I.E.F.S.), pentru încercare de 
lovire a adversarei. De ase
menea au primit observații 
jucătoarea ' Iuliana Balogh 
(Crișul Oradea) și antrenorul 
Gheorghe Benone (Voința 
București), iar antrenorul

CONFERINȚA DE PRESĂ DE LA CLUBUL DINAMO 

„Această simpatică echipă Dinamo este cel 
mai bun reprezentant al Europei, din acest an“
La sediul clubului Dinamo 

a avut loc, ieri diminea
ță, o conferință de presă, 
în cadrul căreia tov. Valeriu 

Buzca, președintele acestui club 
și conducătorul delegației în 
turneul de peste Ocean, 
a expus reprezentanților pre
sei sportive din Capitală prin
cipalele aspecte legate de tur
neul întreprins de echipa de fot
bal Dinamo în America de 
Sud. mai precis în Peru .și Bra
zilia.

Conducerea clubului Di
namo a apreciat acest turneu 
ca bun, atit sub raportul 
rezultatelor obținute in fața 
unor echipe valoroase din 
„continentul fotbalului", cit 
și sub acel al experienței a- 
cumulate, al învățămintelor 
care vor fi de un real folos 
pentru fotbaliștii dinamo- 
viști, în viitoarea lor activi
tate.

După cum se știe, Dinamo a 
contractat in acest turneu 9 
jocuri, pe care le-a și disputat, 
bilanțul fiind următorul : 4
partide ciștigate. un joc egal și 
4 pierdute. Luînd cunoștință de 
acest bilanț, iubitorii fotbalu
lui din țara noastră au ținut, 
însă, să cunoască valoarea ad
versarilor pe care i-a întîlnit 
Dinamo de-a lungul acestui 
turneu, după cum .sint curioși 
să știe aprecierile care s-au fă
cut in îndepărtata Americă de 
Sud. la adresa echipei Dinamo,

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

A. S. ARMATA Tg. MUREȘ 
A SUSJINUT DOUA PARTIDE 

AMICALE
Numeroși spectatori au ți

nut să asiste la meciul de ve
rificare pe care A.S.A. Tîrgu 
Mureș l-a susținut în compa
nia formației Gloria Bistrița.

Gazdele, practîcînd un joc 
în viteză, au învins cu 3—0 
(1—0) prin golurile înscrise de 
Lucaci (din 11 metri) în miri. 
4, Mureșan în min. 53 și Trăs
nea, în min. 79.

★
Tntîlnirea disputată vineri 

— la Sibiu — între C.S.M. 
Sibiu și A. S. Armata Tg. 
.Mureș s-a încheiat cu rezul
tatul' de 3—0 (1—0) în fa
voarea oaspeților. Au marcat : 
Mureșan (min. 39 și 79) și 
Ciutac (min. 84).

PROGRESUL (tineret-rezerve) -
METALUL BUCUREȘT11-1 (0-0)

Pe stadionul din str. dr. 
Staicoviti, echipa de tineret-

Atila Borbely (Mureșul Tg. 
Mureș) a primit un avertis
ment. Să revenim însă la 
întrecerile propriu-zise.

Politehnica — Rapid, 
66—64 (desfășurat vineri sea
ra). Ambele formații s-au 
comportat excelent, făcînd o 
adevărată propagandă bas
chetului. Calitatea și varieta
tea mijloacelor tehnice și

Turneul de la Oradea 

POLITEHNICA ÎNVINGĂTOARE INTR-GN DERBY 
DE MARE SPECTACOL

tactice, evoluția pasionantă 
a scorului, dîrzenia cu care 
s-a luptat — toate acestea 
au stîrnit entuziasmul nume
rosului public prezent. Vom 
mai aminti că, după răstur
nări spectaculoase de situații, 
Rapid a ajuns să conducă, 
la un moment dat, cu 9 
puncte (00—51, 02—53 în
min. 36), dînd impresia că 
va obține victoria. Dar, ca 
și în întâlnirea din primăvara 
trecută, care a decis titlu] 
de campioană, a urmat o pe
rioadă de extraordinară re
venire a studentelor, în fața 
cărora Racoviță și rezervele 
feroviarelor (Ivanovici, Vasi- 
lescu, Nicola, Ferencz, Chira- 
leu și Suliman au fost pe 
rind eliminate pentru 5 faul
turi) au cedat treptat. Presin
gul Politehnicii a dat mult 
de lucru rapidistelor, care au 

și. implicit, a fotbalului româ
nesc.

Conducătorul clubului Dina
mo a citat, în acest sens, două 
aprecieri făcute de către unii 
dintre cei mai cunoscuți co
mentatori brazilieni. Este vor
ba de Mauro Pinheiro, care a 
fost prezent la toate edițiile 
campionatului mondial, din 1050 
încoace, și de Flavio Iazetti. re-

• între Dumitrache și... Apollo 14 
® 185 de interviuri acordate ziarelor, 
radioului și televiziunii ® „Marea 
noapte a lui Constantinescu1 ‘ ® Noua 

carte de vizită a lui Dinamo

dactorul de fotbal al ziarului 
„Deportiva". Iată cuvintele lui 
Mauro Pinheiro : „Nu mai ră
mâne nici o îndoială că această 
simpatică echipă Dinamo Bucu
rești este cel mai bun repre
zentant al Europei, care ne-a 
vizitat în acest an. Are un joc 
curat, tehnic, și cițiva jucători. 
Dumitrache, Dinu, Lucescu. R. 
Nunwciller. CARE AR PUTEA 
EVOLUA CU SUCCES IN ORI
CE ECHIPA BRAZILIANA"... 
Celălalt comentator brazilian a 
scris, printre altele : ..fotbalul 
românesc a progresat Toarte 

rezerve a Progresului a întîl
nit formația de divizia B 
Metalul București. După o re
priză egală, în care fazele de 
poartă au alternat, metalufgiș- 
tii au reușit să deschidă sco
rul în min. 46, prin Iancu. In
troducerea lui Bcldeanu (re
stabilit) în formație a dat un 
plus do agresivitate atacului 
Progresului, care a egalat în 
min. 70, prin Alecu din lo
vitură de la 11 m (fault in 
careu asupra lui Decu).

Florin SANDU

MINERUL BAIA MARE-

„U" CLUJ (tineret-rezerve)
0-2 (0-1)

Continuîndu-și seria me
ciurilor de verificare, echipa 
divizionară B Minerul Baia 
Mare a întîlnit pe teren 
propriu formația de tinere - 
rezerve „U“ Cluj.

Meciul a luat sfîrșit eu 
victoria oaspeților la scorul 
de 2—0 (1—0). Punctele în
vingătorilor au fost înscrise 

comis multe greșeli. în ulti
mele 3 minute (scor 64—57 
pentru Rapid) campioanele 
au înscris 9 puncte, față de 
niei unul al adversarelor! 
Așadar, o victorie smulsă in 
extremis de Politehnica, dar 
succesul putea reveni tot atit 
de bine și - Rapidului, ambele 
echipe avînd perioade de do
minare și contribuind în e-

gală măsură la frumosul 
spectacol. Punctele au fost 
înscrise de : Szabados (13), 
Taflan (13), Ciocan (12), Dia- 
conescu (15), Gugiu (13), —
pentru învingătoare, respec
tiv Ivanovici (18), Suliman 
(18), Ferencz (8), Chiraleu 
(6), Nicola (3), Racoviță (7), 
Vasilescu (4). Excelent arbi
trajul asigurat de Dan Chi- 
riac (București) și G. Dufka 
(Oradea).

Sănătatea Satu Mare — 
A.S.A. Cluj 65—64 (32—31).
Clujencele și-au jucat ultima 
șansă (practică) de a supra
viețui în divizia A, lupljnd 
din răsputeri pentru'a lispu- 
ne de sătmărence — aflate 
în formă remarcabilă. Și poa
te ar fi reușit, dacă Floarea 
Trandafir nu ar fi încercat 
cu o insistență supărătoare 
coșul, deși era evident că nu 

niult, din moment ce o echipă 
de club poate furniza, in Bra
zilia. un joc atit de bun. de con
vingător. obținînd în aceiași 
limp rezultate mai mult deci! 
onorabile”.

In continuarea expunerii sale, 
tov. V. Buzea a făcut și o suc
cintă prezentare a adversarilor 
pe care echipa bucureșteană i-a 
întîlnit in Peru și in Brazilia.

Primul partener a fost, după 
cum se știe, formația peruvianfi 
Universitjirio. Ce reprezintă ea? 
De 10 ani. ..U“ Lima deține ti
tlul de campioană a țării sal'1.. 
iar in prezent se află pe locul 
al doilea in clasament, cu per
spectiva de a prelua din nou 
șefia. Cinci dintre jucătorii ei 
au evoluat. în echipa Porului, 
la C.M. din Mexic. Cit privește 
a doua adversară din această 
țară. Alianza-Municipal, ea 
cuprinde aproape toată înainta
rea echipei naționale, inclusiv 
pe Solii, supranumit ..Polc al 

de Pripici în minutele 6 și 
68. Gazdele au avut cîteva 
situații bune de a. înscrie, 
dar le-au ratat.

Tot în joc amical. Chimistul 
Baia Mare a evoluat în com
pania echipei Minerul Cav- 
nic, cu care a terminat la e- 
galitale : 1 — 1 (0—0).

V. SASARANU, coresp.

„U" CLUJ ÎNVINSĂ
LA TIRANA

în cadrul turneului pe caic-1 
întreprinde in Albania, echipa, de 
fotbal Universitatea Cluj a sus
ținut o partidă în compania e- 
chipel Institutului de Cultura Fi
zică din Tirana. Gazdele au în
vins cu scorul de 2—1.

SPORTUL STUDENȚESC - 
ARDA KĂRDJALI 2-1 (1-0)

Iz’hipe Sportul studențesc, care 
se află intr-un turneu in Bulga
ria. a evoluat — In primul ei 
meci — în compania formației 
Aida (div. B) din Kârdjall. Re
zultat final : 2—1 (1-0) pem.ru
studenți. Au Înscris lluțau (2), 
respectiv Penecv. Următorul joc: 
marți 23 februarie, eu Bcroe Sta
rs Zagora.

se tiflă în zi bună (aici și 
antrenorul a greșit. ,menți- 
nînd-o nejustificat de mu]t 
în teren). Așa însă. Sănăta
tea îh ciuda faptului că a 
rămas în ultimul mim:’ cu 
numai 4 jucătoare în teren 
(Balai, Mihalik, Horvath, 
Todosciue, Gyenes și Wad- 
ner erau eliminate pentru 5 
greșeli personale), a obținut 
un succes la limită, de mare 
importanță pentru realizarea 
obiectivului propus : califica
rea în turneu] final. Mai tre
buie menționat finalul dra
matic, în care A.S.A. a re
montat de la 55—65 la 64—65 
și a rata! de puțin coșul vic
toriei care, în această ipote
ză, nu ar mai fi revan’t echi- 
rpei mai bune, Sănătatea ju- 
cînd mai lucid.

Constructorul București — 
Voința Brașov 53—35 
(26—11); I.E.F.S. — Mureșul 
Tg. Mureș 76—56 (35—27); 
Rapid București — Voin
ța București 66—52 (24—29) ț 
Politehnica București — Cri
șul Oradea 78—74 (46—31).

Clasament la zi : 1 Poli
tehnica 33 p, 2. I.E.F.S. 32 p.
3. Rapid 31, p, 4. .Sănătatea 
25 p, 5. Crișul 24 p, 6. Con
structorul 23 p, 7. Voința 
Brașov 23 p, 8. Mureșul 22 p, 
9. Voința Buc. 22 p și .10. 
A.S.A. Cluj 20 p.

Programul ultimei zile i 
A.S.A. — Constructorul : Cri
șul — Voința Șucurești : Vo
ința Brașov — Politehnica ; 
Rapid — I E.F.S. și Mureșul 
— Sănătatea.

D. STANCULESCU 

peruvienilor", ■ Echipele brazili
ene nu mai au nevoie de o pre
zentare specială, chiar dacă e 
vorba de formația clasată pe 
locul 3 in campionatul statului 
Santa Catarina, sau de Guarani, 
considerată campioana Braziliei 
„din interior", care plnă la me
ciul cu noi realizase 22 de vic
torii consecutive. Ceilalți adver
sari sint cunoscuți în lumea în
treagă. începind cu Sao Paulo, 
cu un avans de 5 puncte In 
campionatul statului cu același 
nume. în care se află și echipa 
lui Pele, Santos. Si este nece
sar să se reamintească faptul 
că. in fața acestei mari echipe, 
Sao Paulo, românii au pierdut, 
cum se spune, „la polon", in 
min. 90.

Dinamo a avut, in general, o 
evoluție mulțumitoare, jocul ei 
în ultimele meciuri puțind fi 
considerat bun. Concluzia ar 
putea fi următoarea : s-a plecat 
cu o formație cu cițiva Jucători 
cunoscuți — e vorba, firește, 
de internaționalii de la C.M. din 
Mexic — pentru ca. la întoar
cere, întreaga echipă să aibă o 
„carte de i'izită”. în acest sens, 
trebuie spus că presa, radioul 
și televiziunea sud-americauă 
au acordat un spațiu foarte 
mare meciurilor in care juca 
Dinamo și informațiilor legate 
de jucătorii români. La solicită
rile reprezentanților presei AU 
FOST ACORDATE NU MAI 
PUȚIN DE 185 DE INTERVI
URI. în ziarul „O Estado", do
uă evenimente ocupau spații <-• 
gale : zborul lui Apollo 14" fii 
prezentarea lui Dumitrache 1

Care au fost cei mai buni 
jucători ai dinamoviștilor ? In 
primul rind. Dumitrache, acest 
argint viu. care a făcut 
multe clipe grele apărărilor 
sud-americane. Foarte bine a 
apărat Constantinescu, în spe
cial în nocturna eu Alianza- 
Municipal. cînd ziarele locale 
au vorbit despre „Marca noapte 
a lui Constantinescu". De ase
menea, s-au comportat bine 
Neln și Radu Nimweilier, Stoe- 
nescu. Doni Popescu (acesta a 
înscris 4 goluri, apoi, fiind ac
cidentat. n-a putut lua pari» 
la ultimele trei meciuri). Lu
cescu. Deieanu, Moldovan și 
Stefan.

Reîntoarsă în țară, Dinamo i.și 
continuă pregătirile. Chiar ieri, 
jucătorii aii puiuț fi văzuți ab- 
lrenindu-se cu mult sîrg pe sta
dionul din șos. Ștefan cel Ma
re. Echipa pleacă joi la munte, 
rirmind să se întoarcă simbătă 
6 martie. în vederea meciului 
din Cupa României, eu forma
ția Aurora Urziceni.

Printre întrebările care i-au 
fost puse președintelui clubu
lui Dinamo. în conferința de 
presă de ieri dimineața, a figu
rat și cea referitoare Ia situația 
jucătorului Boc.

Răspunsul a fost următorul :
— Jucătorul Boc a comis « 

faptă antisociali, pentru care 
a fost pedepsit conform legilor 
țării. El și-a ispășit pedeapsa 
și, firesc, își reia locul in so
cietate. Stînrl de vorbă cu el. 
el ne-a spus, pc de o parte, că 
vrea să joace in continuare la 
Dinamo, să ia parte ta lupta 
sportivă pentru cucerirea cam
pionatului și a cupei, iar pe de 
altă parte, că are acum mintea 
unui om de 40 de ani.

...Și, adăugăm noi, trebuie să 
aibă și picioarele ți vigoarea ți
nui tînăr de 20 de ani. pentru 
ca fotbalul să recîștige un jucă
tor de valoare.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

Atletism —

CAMPIONATELE DE SALĂ

ALE JUNIORILOR II

CLUJ 30 (prin telefon). A- 
proape.,450 de juniori și junioa
re de categoria u II-a. repre
zentând 86 de secții de atletism 
(20 din Capitală și 66 din 28 de 
județe ale țării) și-au dat intîl- 
nire sub cupola sălii clujene 
din parcul sportiv Babes-Bolyai, 
pentru a lua porte la întreceri
le campionatelor republicane 
rezervate lor.

Debutul competiției a coincis 
cu două noi recorduri republi
cane pe teren acoperit obtînuic 
de CONSTANTIN CIRSTEA 
(Steaua Buc.) la, triplu — lț.69 
m și la înălțime — 1.96 m. Lo
curile următoare, in clasamen
tele probelor respective, au fost 
ocupate de : Oct. Olarii (Șc. Sp. 
Craiova) 13.92 m. Teodor P''f 
(U.T.A.) 13.89 m la triplu. Ga
briel Guțiileac (Lie. 4 Timi
șoara) 1.91 m și Cristian Fnc 
(S.S A. Buc.) 1.88 m la înălțime.

PRINTRE CULOARE
• Clubul bucureștean Dina

mo organizează astăzi, de la oi a 
10,00 o competiție de cros dotată 
eu „Cupa Semicentenarului”. în
trecerile se vor desfășura îiț 
incinta parcului sportiv Dinanio.

• Un grup de 15 atk.ți.de la 
Clubul sportiv din Pitești s-iu 
deplasat in locaftȚâtea Pl<?v n 
din Bulgaria unde vor lua par
te la o competiție internatm- 
nală de cros — „Prietenia". A- 
c-easta va fi cea de ă patra edi
ție a crosului organizat d” Di
recția muzeelor istorice și mi
litare din localitate.

• Astăzi urmează să plece in 
S.U.A. campionul republican de 
decatlon Andrei Șepci care, la 
invitația recordmanului mondial 
Bill Toomey. împreună cu alți 
atleți din mai multe țări, va 
participa la un curs-șeoală de 
decatlon.

• Meciul atletic de sală 
dintre reprezentativele R. D. 
Germane și Angliei care are 
loc la Berlin va fi retransmis 
de studioul nostru de televiziu
ne astăzi de la oi a 22,45 și luni 
de la ora 22,30.

pem.ru
atk.%25c8%259bi.de
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Trimisul nostru special Călin ANTONESCU transmite

J

KARLOVAC. 20 (prin telex). 
Pitoreasca așezare de pe 
șoseaua ce leagă Zagrebul de 
însoritul litoral al Adriaticei, 
orașul ai cărui oaspeți sîntem 
de mai bine de 24 de ore, își 
concentrează preocupările a- 
cestui week-end asupra hand
balului. Faptul poate părea cel 
puțin curios dacă ținem seama 
că aici nu există o echipă de 
handbal și, deci, lipsește intere
sul general pentru acest sport. 
Totuși, beneficiind de .existen
ța unei moderne și spațioase săli 
de sport, cetățenii din Kar
lovac s-au văzut deodată, mar
torii unor pasionante dispute 
handbalistice, oferită de prezen
ța campioanei Iugoslaviei, Par
tizan Bjelovar care, neavind in 
orașul său o bază sportivă co
respunzătoare, își organizează 
partidele... în deplasare.

Așa se întîmplă acum, cînd 
în cadrul semifinalelor. Partizan 
Bjelovar va întîlni pe campioa
na țării noastre, Steaua. De 
fapt, „joacă în deplasare" este 
un fel de a spune. In primul 
find, pentru că Partizan Bjelo- 
yar se află de o bună bucată de 
țimp la Karlovac, unde se pre
gătește sub îndrumarea antre
norului Szeleș. I-am urmărit vi
neri după-amiază pe jucătorii 
de la Partizan la unul din ul
timele lor antrenamente și am 
admirat forța de șut a lui Hor- 
yat și Djuranec, doi cunoscuți 
internaționali iugoslavi, valoa
rea tehnică a căpitanului echi
pei, Pribanici, ca și a lui Vido- 
Vici, reflexele uimitoare ale 
portarului Zvonko Androkovici, 
jje care-1 punea la încercare 
qhiar fratele său Zoran, și el 
lin atacant cu o remarcabilă 
putere de șut. Se poate spune 
fără ezitare că Partizan Bje
lovar este o formație puterni
că, cu un excelent gabarit, cu 
o forță de atac impresionantă și 
eu o apărare mobilă și agresi
vă. In C.C.E.. Partizan Bjelovar 
a eliminat în primul tur pe

campioana Israelului, Ramatga- 
nat Hapoel, cîștigind în depla
sare cu 27—11 și pe teren pro- 
[priu cu 31—8. In turul următor, 
handbaliștii de la Bjelovar au 
eliminat redutabila echipă S. C. 
Magdeburg, de care au fost în
vinși în deplasare cu 15—18, dar 
au recuperat diferența în par
tida retur de la Karlovac, unde 
au cîștigat cu 14—9. Ce speră 
Partizan să realizeze acum in 
semifinale ? Ne răspunde antre
norul Szeles : „Prea multe șanse 
nu avem — fără să flatez pe 
cineva. Consider Steaua drept 
cea mai puternică echipă din

această ediție a C.C.E. Dacă în
vingem pe Steaua, vă 
să cîștigăm Cupa... !“

Reprezentanții noștri 
cut sîmbătă dimineața, 
eași oră la care se va .. . 
meciul, un antrenament. în
tregul lot de 12 jucători este apt 
și in rîndurile delegației dom
nește optimismul.. Antrenorul 
Cornel Oțelea ne-a spus : „Ne 
calificăm chiar dacă pierdem 
primul meci !“

Meciul începe la ora 11 și va 
fi arbitrat de cuplul de cava
leri ai fluierului din Elveția, 

Wagner și K. Gabriel.

promit

au tă
ia ace- 
disputa

NASTASE joacă din nou cu GRAEBNER
La Salisbury se reeditează semifinala de la New York

SCHIMBĂRI ÎN CLASAMENTELE

SALISBURY, 20 (Âgerpres). 
— Turneul de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A. a intrat in 
faza decisivă. In ultimele două 
partide ale sferturilor de fi
nală, românul Ilie Năstase l-a 
învins cu 4—6, 6—3, 6—2 pe a- 
mericanul Tom Gorman, iar 
Clark Graebner (S.U.A.) a dis
pus cu 1—6, 6—2. 6-3 de Jai
me Fillol (Chile). în semifinale

Năstase va juca cu Graebner, 
în timp ce Richey, îl va întîlni 
pe cehoslovacul Zednik.

La interval de o săptămînă, 
Năstase și Graebner se întil- 
nesc din nou în semifinalele 
unui turneu important. ț Tenis-, 
mânui român va încerca, de
sigur. să-și ia revanșa pentru 
înfringerea suferită Ia New 
York. Sarcina sa nu va fi însă 
ușoară, ținînd seama atît de 
valoarea jucătorului american, 
cit și de faptul că Năstase va 
trebui să joace împreună 
Ion Țiriac T.' -----ÎU----  .
probei de dublu bărbați. In 
sferturi de 
a eliminat 
perechea engleză
Curțis. Intr-o altă partidă, spa
niolii Orant.es și Gisbert au îii- 
tre’cut cu 6—1. 6—2 perechea 
cehoslovacă Zednik—Holecek.

cil
și în semifinalele

finală cuplul român 
cu 6—4, 6—7, 7—5 

Battrick—

„CUPEI MONDIALE11 LA SCHI
Concursul internațional ds 

schi de la Șugarleaf (S.U.A.), 
din cadrul „Cupei Mondiale", a 
programat noi probe de cobo- 
rîre. La feminin, victoria a re
venit din nou campioanei aus- 
Iriace Anne-Marie Proell cro
nometrată în 1 :23,04 urmată 
de Jacqueline Rouvier (Fran
ța) — 1 : 23,24 și Annie Famose 
(Franța) — 1 :23.44. La mascu
lin. pe primul loc s-a clasat 
italianul Stefano Anzi, care — 
la 22 de ani — obține astfel pri
ma sa mare victorie internațio
nală. El- a ■ realizat 
1 : 32,05, fiind urmat 
cui Karl Cordin —
talianul Gustavo

1 :32,13.

timpul de 
de austria-

1 :32,09 și
Thoeni —

Proba feminină de slalom 
uriaș a revenit schioarei fran
ceze Michele Jacot în 1 :37,27 
urmată de Anne-Marie Proell 
— 1 :37,52 și Roși Mittermeier 
(R.F.G.) 1 :37,90.

In urma acestor rezultate, 
clasamentele „Cupei Mondiale” 
au suferit noi modificări. Con
duce Gustavo Thoeni cu_130 p, 
urmat 
Russel 
rillard 
Marie _____,__—
fruntea clasamentului feminin, 
înaintea francezei Michele Jacot.

In clasamentul pe națiuni, 
conduce detașat Franța cu 1170 
puncte, urmată de Austria — 
689 puncte, Elveția — 363 p, 
S.U.A. — 240 p etc.

de francezii Patrick
— 125 p și Henti Du-
- 121 p, Austriaca Anne- 
Proell se menține în

TROFEELE „REȘIȚA 200
(Urmare din pag. 1)

decis, ajungînd la ultima în
toarcere odată cu Teodorescu- 
Finișul lui Șoptereanu a fost 
cel mai puternic, dinamovis- 
tul atingînd peretele sosirii 
după 68,8. Cu recorduri per
sonale, l-au urmat Teodores- 
cu 69,8 și Hempel 69,9, ei 
oferindu-ne prima cursă ro
mânească cu 3 sportivi sub 
70 secunde. în disputa bra- 
sistelor — o nouă demonstra
ție de tehnică și forță a înotă
toarelor din R.D.G. Siegried 
Hohne a parcurs distanța de 
100 m într-un tempo neobiș
nuit (36,5 la 50 m), cîștigînd 
în 1 :16,9, performanță 
cord pentru concursurile 
la noi.

re
de

ALMER 4:11.8 LA 400 m
LIBER

nometrelor ci și... valurile din 
bazin stîrnite de urmăritorii 
săi pe care-i depășise la dis
tanțe apreciabile. Acest lucru 
l-a împiedicat evident pe Ai
mer pd ultima sa sbtă’în ob
ținerea unei performanțe ne
obișnuite, cîștigătorul trofeu
lui „Reșița 200“ fiind nevoit 
să se mulțumească doar cu 
4:11,8, timp de valoare inter
națională, cel mai bun re
zultat românesc din istoria 
natației.

Principalele rezultate tehnice : 
100 ni liber (f) 1. Mirjana Segrt 
(Iugoslavia) 61,2, 2. Dunja Schrei
ber (R.D.G.) 62,4, 3. Barbara 
Schinler (R.D.G.) 64,1; 100 m li
ber (b) 1. Slavic (România) 55,0, 
2. Kovacs (Iugoslavia) 57,3, 3. 
Opritescu (România) 57,5; 100 m 
delfin (b) 1. Flockner (R.D.G.) 
60,4, 2. Pavlicevici (Iugoslavia)
61.3, 3. Miclăuș (România) 62.4; 
100 m delfin (f) 1. Christine Ma
rius (R.D.G.) 69,<>. 2 Agneta Ster
ner (România) 70,0, 3. Vera Fa-

itlova (Cehoslovacia) 70,3, 4. Geor- 
geta Cerbeanu (România) 70,4, 5. 
Anca Groza (România) 70,4; 100 
m bras (b) 1. Șoptereanu 68,8, 
2. Teodorescu 69,3. 3. Hempel 69,9, 
4. Resler 71.0: 100 m bras (f). 1- 
Siegried Hohne (R.D.G.) 1:16,9,
2. Martina Porsch (R.D.G.) 1:17.7,
3. Suzana Markova (Cehoslova
cia) 1:18,4, 4. Anca Georgescu 
(România) 1:20,0 — cea mai bună 
performanță românească; 100 m 
spate (b) 1. Hohoiu (România)
63,0, 2. Lupu (România) 63,2, 3. 
Fischer (Cehoslovacia) 63.3: 100
m spate (f) 1. Christine Schroe
der (R.D.G.) 69,7, 2. Anca Andrei. 
(România) 73.3, 3. Lavinia Donta 
(România) 75,4; 400 m liber (b) 
1. Aimer (România) 4:11,8, 2.
Flockner (R.D.G.) 4:24,5, 3. Na-
ghi (România) 4:30,3, 4. Wetter- 
neck (România) 4:35,5; 400 m li
ber (f) 1. Mirjana Segrt (Iugo
slavia) 4:42,8, 2. Marianne Die
trich (R.D.G.) 4:48,6, 3. Schrei
ber (R.D.G.) 4:49,0; 200 m mixt (»>) 
1. Slavic (România) 2:17,7, 2. Tra
utman (R.p.G.) 2:17,9, 3. Faitl
(Cehoslovacia) 2’124,2 : 200 m mixt 
(f) 1. HShne 2:28,6, 2. Pohl 2:31,8, 

3. Porsch 2:35,4 (toate R.D.G.).

Peste puține clipe, baloa
nele multicolore purtate de 
acești micuți patinatori, elevi 
ai școlilor din Sapporo, se 
vor înălța în văzduhul înghe
țat, mareînd momentul so
lemn al deschiderii „Săptă
mânii preolimpice". 
început, cu două 
în urmă, întrecerile 
1143 sportivi din 24 i 
anticipând Olimpiada 
anului ’72.

Foto : PANA

CENTENARUL RUGBYULUI CONTINUA ■ ■■

Așa au 
săptămâni 

celor 
de țări, 

albă a

Tokio

Împlinirea a o sută de arii dJ 
cind rugbyul a devenit un sport 
organizat este marcată, intr-o 
manieră tipic englezească, cu 
manifestări programate pe o du
rată de opt luni. Incepind din 

■.septepibiie. anul trecut, clubu
rile de rugby, precum și foru
rile naționale și internaționale 

.ale acestui sport, aniveisează 
centenarul cu meciuri de gală, 
turneuri. reuniuni și seminalii 
care vor culmina, la 17 aprilie, 
pe stadionul londonez Twicken
ham. cu un meci între reprezen
tativa Angliei și o selecționată 
internațională, alcătuită din ju
cători australieni, francezi, neo
zeelandezi, sud-africani și din 
insulele Fiji.

Documentele scrise, păstrate 
pînă in zilele noastre, mențio
nează data de 26 ianuarie 1871, 
cind ■ delegați, reprezentînd 20 
de cluburi, s-au reunit într-un 
restaurant din Londra pentru 
a ' înființa „Rugby Football 
Union", prima federație care a 
coordonat, activitatea acestui 
sport. Dar rugbyul începuse să 
fie jucat încă cu 50 de ani 
mai înainte, ce-i drept fără nici 
un fel de reguli. De aceea, ac
tualele manifestări marchează 
centenarul rugbyului „organi
zat" și nu nașterea lui. Legenda 
menționează ■ că în cursul unui

meci de fotbal, desfășurat în 
1823 la școala din localitatea 
Rugby, un elev, William Webb 
Ellis, a prins balonul și — con
trar regulamentului — a alergat 
cu el în mîini pînă dincolo de 
linia de fund a terenului advers. 
Ellis a murit în Franța, iar 
mormintul lui, din localitatea 

, Menton, continuă să fie vizitat 
de numeroși jucători de rugby.

„Rugby-Football“-ul, cum î 
• se spunea. în secolul trecut, a 
■ cunoscut două mari crize, la în-

CORESPONDENȚĂ

SPECIALA
DIN LONDRA

■n *5’3 ia t, t

SCRIMERII ROMÂNI AU EVOLUAT
LA PARIS SI BRUXELLES

O luptă 
nometrul 
fi caracterizată cursa de 400 ni 
liber a lui Eugen Aimer. A- 
flat în bună formă sportivă, 
reșiteanul — frenetic încu
rajat de spectatori — a tras 
într-un ritm infernal : 59,0 — 
100 m, 2:01,5 — 200 m și 
3:06,0 — 300 m. Pe ultima 
parte, însă, el a avut de în
fruntat nu numai acele cro-

pasionantă cu cro- 
— iată cum poate SPORTIVI PRIMIȚI LA CASA ALBĂ

Washington, 20 (Ager- 
pres) — în prezenta preșe
dintelui S.U.A., Richard Ni
xon și 
pentru problemele 
James Lovell, la Casa Albă 
a avut loc o recepție, la care 
au participat cîteva cunoscu-

a consilierului său 
sportive,

te vedete ale sportului ame
rican. Printre invitați s-au 
numărat campionul olimpic 
de înot Don Schollander, fos
tul campion de box Carmen 
Basilio, schiorul Billy Kidd 
și jucătoarea de tenis Billie 
Jean King.

PARIS, 20 (prin telefon). — 
Patrulaterul de spadă Franța — 
Italia — România — Ungaria a 
constituit prefața tradiționalului 
Trofeu Monal ce se desfășoară 
in Sala Coubertin. în întrece- 
,rea cvadripartjtă, echipa Româ
niei a obținut succesiv, urmă
toarele rezultate : 8—8 cu Ita
lia (pierzind la tușe), 6—10 cu 
Franța și 3—13 cu Ungaria. 
Clasamentul competiției arată 
astfel : 1. Franța 3 v ; 2. Unga
ria 2 v ; 3. Italia 1 v ; 4. Româ
nia 0 v. Cel -mai eficace trăgă
tor român a fost Al. Istrate.

„Cupa Monal” care a reunit 
277 (!) concurenți s6 afla aproa
pe de sfîrșitul turului II în mo
mentul convorbirii telefonice. 
Pină atunci, doi dintre spada
sinii români. C. Duțu și A. Pon- 
graț obținuseră calificarea in 
turul III iar N. lorgu lupta încă 
pentru a trece și el '

următor. Au fost scoși din 
cursă : Bărăgan, în turul I (la 
diferență de o tușă) și Istrate, 
în turul II.

★
BRUXELLES, 20 (prin te

lefon). — Cupa Martini re- 
jM-ya.țâ sabrerilor a atras, 
la ediția din acest an, 186 
trăgători 
din 
ria, 
s-au disputat doar două tu
ruri pe care sabrerii români 
le-au trecut cu succes. Deci 
toți cei 5 (Vintilă, Irimiciuc, 
NilCâ, ’■■ Budahazi, 
continuă astăzi 
Victorii de reținut; 
hâzi b. Pâwldwski 5 
Irimiciuc b. Gregorek 
Vintilă b. Nowara și 
Montano.

ceputurile sale. Prima a constat 
în ruptura ce s-a produs în a- 
nul 1863, cînd cluburile ce prac
ticau fotbalul au înființat o fe
derație proprie, Football Asso
ciation. permițînd rugbyului să 
se dezvolte pe o cale proprie. 
A doua schismă, mult mai se
rioasă, s-a produs în 1893, la 
22 de ani după înființarea lui 
„Rugby Football Union", cînd 
mai multe cluburi din nordul 
industrial al Angliei au dorit 
să-și plătească jucătorii, întro- 
ducînd astfel profesionismul. 
Cluburile din sud, ai căror re
prezentanți dețineau majorita
tea în R.F.U., au respins această 
propunere cu 283 voturi contra 
136. Statutul amator al acestui 
sport a fost însă menținut cu 
un preț ridicat. Majoritatea clu-

burilor din nord au creat o fe
derație proprie. Rugby Football 
League, în cadrul căreia a fost 
introdusă o anumită forma de 
profesionism.

In afara întemeierii rugbyului 
organizat, anul 1871 a marcat 
și o 
care 
lele 
avut 
verși tar între echipele colegiilor 
Oxford și Cambridge, iar repre- 

, zentativele Angliei și Scoției au 
susținut prima partidă interna
țională la Edinburgh. Acest ul
tim eveniment va fi celebrat 
anul acesta cu două partide în
tre Anglia și Scoția, prima la 
20 martie pe stadionul Twicken
ham, iar a doua, o săptămână 
mai tîrziu, pe stadionul Murray- 
field din Edinburgh.

De la înființarea sa, rugby ul 
s-a extins, încetul cu încetul, în 
numeroase alte țări ale lumii, 
devenind un sport care atrage 
pe unele stadioane, chiar și 
100 000 de spectatori. Despre e- 
chipele naționale ale unor țări 
cum sînt România și Italia, la 
Londra se recunoaște că au a- 
tins un nivel foarte apropiat de 

■ cel al principalelor țări, unde 
se practică acest sport. De alt
fel. ca o expresie a dezvoltării 
acestui sport pe plan mondial, 
un număr de 31 de țări, din 
toate continentele lumii, au ac
ceptat invitația de a participa 
la Congresul internațional al 
rugbyului, manifestare pusă sub 
semnul centenarului acestui 
sport, ce va avea loc anul acesta 
Ia Cambridge.

serie de alte „premiere” 
sînt aniversate pînă in zi- 
noastre. Astfel, atunci a 
loc primul meci inter-uni-

Mike AMBROSE

TELEX * TELEX • TELEX
în frunte cu cei

U.R.S.S., Polonia, Ungă- 
Italia etc. Pînă aseară

Nicolae) 
întrecerea. 

Buda-

Turul ciclist al Andaluziei s-a în
cheiat Ia Malaga cu victoria ru
tierului belgian Jean Pierre Mon
sere. învingătorul a parcurs 688 
km în 19h 56:22, realizînd o me
die orară generală de 34,553 km. 
Pe locurile următoare : Domingo 
Perurena (Spania) — la 23 sec., 
Van <Jer Vleuten (Olanda) la £8 
sec., Roger de Vlaeminck (Bel
gia) — la 1:14 etc.

mele posesorilor lor. Oficialități
le vest-germane au achiziționat o 
mașină specială de gravat, care 
va efectua operația in cîteva se
cunde.

FOTBALISTII MEXICANI
SE SINDICALIZEAZĂ

rețeta miraculoasă a trebuit să fie 
abandonată.

DIN NOU „CUPA
EUROPEI CENTRALE"?

Cu patru decenii în urmă, „Cu
pa Europei centrale" era cea mai 
importantă competiție fotbalistică 
a continentului nostru. Datorită 
participării celor mai bune echi
pe de club din Italia. Iugoslavia, 
Ungaria, România, Cehoslovacia 
și Austria, faima și popularitatea 
acestei competiții ajunsese la a- 
pogeu. Ea a trebuit să fie între
ruptă din cauza războiului. .,Mi- 
trona-cup“ continuă dar mult în 
umbra competițiilor europene or
ganizate de U.E.F.A. Iată însă că 
federația de fotbal din . Ungaria 
prezintă proiectul unei noi for
mule. prin care se propune celor 
G țări membre ca. în acest an. 
fiecare țară să înscrie în compe
tiție pe vicecampioapa .țării. Jocu-

rile ar urma să se dispute sistem 
campionat-, la datele rezervate 
competițiilor oficiale U.E.F.A. A- 
ceastfl măsură ar reînvia succe
sul de odinioară al celei mai 
vechi competiții europene.

SPECTATORI PE BANDĂ 
DE MAGNETOFON...

Conducerea clubului Halifax 
Town care activează in liga a 
Hl-ă a campionatului englez, cre
dea că a găsit. în sfîrșlt, rețeta 
miraculoasă prin care va putea 
stimula pe jucătorii proprii in 
timpul disputări! meciurilor. In
tr-adevăr. fotbaliștii de la Halifax 
se plîngeau întotdeauna de „lipsa 
sprijinului din partea publicului", 
partidele lor fiind urmărite de 
maximum 4 000 de spectatori. 
Drept urmare, conducătorii clu
bului intenționau să pună in sta
ția de amplificare a stadionului 
o bandă de magnetofon care re
produce strigătele celor 100 000 de 
spectatori prezenți la finala de 
anul trecut a Cupei Angliei. Nu
mai că oficialii clubului advers. 
Bury, nu au apreciat de tel a- 
ceastă 'hitiâtivă... acustică și s-au 
adresat cu un memoriu federației 
engleze de specialitate. Rezultatul:

FOTBALISTUL NR. 1 AL CE
HOSLOVACIEI, în anul 1970, a 
fost fundașul echipei Spartak Tr- 
nava, KAROL DOBIAS (în foto
grafie). în vîrstă de numai 18 ani. 
Dobias s-a impus categoric în 
sezonul trecut (in 1969 se afla 
abia pe locul 11 în ierarhia fotba
listică cehoslovacă). El va intra, 
desigur, în vederile selecționeri
lor pentru meciul cu reprezenta
tiva României, în cadrul prelimi
nariilor C.E.

Fotbaliștii profesioniști din Me
xic au creat un sindicat din care 
fac parte 400 de jucători, repre- 
zentind 18 cluburi din prima di
vizie. In felul acesta. jucătorii 
intenționează să acționeze uniți în 
apărarea intereselor lor față de 
cluburi. înființarea sindicatului 
fotbaliștilor a fost facilitată și de 
apariția unei noi legi a muncii 
care trece fotbalul profesionist în 
rîndul meseriilor. Ca secretar ge
neral al noului sindicat a fost 
ales internaționalul Antonio Moța, 
de mai multe ori portar al «chb 
pej naționale,

PE SCURT
lunilor mat-iunle 

echipa Angliei va 
turneu in Austra- 

lui Alf Ramsey vor 
meciuri la Sydney. 
Brisbane.

care a avut efectul 
în Brazilia : Carlos

• In cursul 
ale acestui an, 
întreprinde un 
lia. „Băieții" 
disputa trei 
Melbourne șl
• O știre

unei bombe 
Alberto, căpitanul, echipei campi
oane mondiale, a părăsit F. C. 
Santos după o discuție violentă 
eu președintele clubului și a tre
cut la veșnica rivală. Bolatogo. 
Mai mult chiar. CâiloS Alberto.a 
plecat cu _  ...... ,_ ...
Columbia, unde Botafogo parti
cipă la o 
cale.
• Lev Iașin și-a pus ghetelfe în 

cui .. După ultimele informații, 
celebrul portar sovietic. în , vîrstă 
de 42 ani. nu va mai apare debit 
în jocuri ocazionale. El a fost 
numit director tehnic al echipei 
Dinamo Moscova, a cărei poartă 
a apărat-o aproape iun, sfert de 
veac.

noua sa echipă . în
scrie de întîlni ri ami-

Micro-interviu

JOAO HAVELANGE DESPRE
CUPA INDEPENDENȚEI"

Aflat într-o simplă călătorie de 
agrement, la Paris,, președintele 
Confederației braziliene a spor
turilor, Joao Havelange, a trebuit 
să suporte tirul întrebărilor pe 
care ziariștii i le-au pus in legă
tură cu importanta competiție 
fotbalistică pe care, o va găzdui 
Brazilia în 1972, supranumită și 
micul campionat mondial".

— Ce semnificație are „Cupa 
Independentei" ?

Acest turneu se desfășoară 
prilejul aniversării a 150 de 

ani de la proclamarea indepen
denței Braziliei.

— Din punct de vedere spor
tiv. ce urmăriți cu organiza
rea acestui turneu fotbalistic ?

— Foarte simplu. Să facem pro
pagandă fotbalului ! Vă închi
puiți ce înseamnă să aduni, intr-o 
singură zi. pe 15 stadioane mari, 
două milioane de spectatori ! Va 
fi ceva și mai grandios ca El 
Mundialul. ■

— V-ați decis asupra peri
oadei în care să se desfășoare 
turneul ?

— Din punct de vedere al cli
mei luna iulie ar fi Ideală, dar 
ea coincide cu perioada de va- 
caa'ă a fotbaliștilor din Anglia. 
Italia. Spania ș.a Ne-am gin lit, 
deci, la luna septembrie, care are 
Si ea un inconvenient, acela de a 
fl concurat, prin Intermediul tele
viziunii, de Jocurile Olimpice de 
la Milnclien.

— Federațiile invitate v-au 
răspuns favorabil ?

— Deocamdată, ne-au parvenit 
puține răspunsuri. Cred, insă, că 
In marea lor majoritate. ele vor 
fi pozitive. Condițiile oferite de 
noi sînt toarte tentante...

— Se spune că spania ar li 
declinat, totuși oferta dv.

— Da. Dar not vom, mal insista 
Dacă spaniolii nu 
trebui să alegem 
europeană, spre a 
de șapte

— Care va fi ______
...La ultima întrebare, Havelan

ge a refuzat să dea un răspuns 
direct. - •

vpr veni, va 
O altă echipă 
completa cifra
aceasta ?

S. B.

in turul

Pentru întiia oară in istoria
•O., medaliile de aur, argint și 

bronz, ce vor fi decernate la 
MUnchen, vtfr avea gravate nu-

O lolografie originală a echipei .Burnley, din prima ligă 
a campionatului Angliei. In rîndul de joș — cei 5 atacanți, 
piezpnlvtdu-și minări odraslele, toți băieți și toți născuți in 
aceeași l ii na : decem brie 1'1)70.

..G,K,“ — a spus directorul clubului Frank Brogan, sărbă- 
toriiid evenimentul — ..Feste vreo 20 de ani vom avea poate 
o înaintare mai bună!..." ,

ROMÂNIA (TINERET) 
MAROC LA LUPTE

La Montreal, boxerul canadian 
Clyde Gray, în vîrstă de 24 de 
ani, l-a învins surprinzător la 
puncte pe cunoscutul semimijlo- 
ciu Donato Paduano.

In prima zi a turneului interna
țional masculin de handbal de 
la Potsdam, selecționata de tine
ret a R.D. Germane a învins cu 
scorul de 19—15 (12—6) echipa 
Suediei. într-un alt joc, repre
zentativa de juniori a R.D. Ger
mane a dispus cu 14—10 (6—4) de 
formația Poloniei.

In turneul internațional feminin 
de tenis de la Fort Lauderdale 
(Florida), Billie Jean King a in- 
vins-o cu 7—6, 6—4 pe Judy Te- 
gart-Dalton. Alte rezultate : 
Rosemary Casals — Valerie Zie- 
genfuss 6—2, 6—2: Franțoise Durr 
— Denis Garter 6—2, 6—1. Ann 
Jones a pierdut prin neprezen- 
tare la Kerry Melville.

Tradiționala competiție cicliști 
internațională Paris — Nice, aflată 
la cea de a 26-a ediție, se va des
fășura ‘ 
probei, 
cicliști 
printre 
nezul Mortensen, belgianul Gros- 
skost și alții. Din echipele fran
ceze se remarcă Poulidor, Gui
mard, Pingeon și Delisle.

la 7 martie. La startul 
în afara celor mai buni 
francezi, vor fi prezența 
alții, spaniolul Ocana, da-

Rezultate în sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați din 
turneul internațional de tenis de 
la Lyon : Barthes — Barclay 8—6. 
2—6, 6—4; Pokorny — N’Godrella 
6—3, 9—7 ; Jaufret — Mexer G—4, 
6—3 ; Goven — Bernasconi 6—4, 
—3.

Cunoscutul luptător turc Ahmet 
Ayik, campion olimpic și mon
dial, a anunțat că în viitor va 
activa în S.U.A. El a fost angajat 
de federația americană ca antre
nor și se va stabili pentru o pe
rioadă de timp la Chicago.

Federația cehoslovacă de fot
bal a numit ca antrenor al echi
pei naționale pe fostul interna
țional Ladislav Novak, ajutat de 
Ladislav Kacani.

ECHIPELE MEXICULUI ȘI U.R.S.S.
DIN NOII LA EGALITATE: 0 0
CIUDAD DE MEXICO, 30 

(Âgerpres) — Numeroși spec
tatori au urmărit în noctur
nă, ia Ciudad de Mexico, re
vanșa întîlnirii internaționale 
amicale de fotbal dintre re
prezentativele 
Mexicului^ Ca 
joc, disputat 
două zile '■ la 
scorul a fost egal : 0—0.

POIANA BRAȘOV, 20 (prin te
lefon). — In localitate a avut loc 
meciul de lupte greco-romane 
dintre echipa de tineret a Româ
niei și reprezentativa Marocului. 
Iată rezultatele in ordinea cate
goriilor: 48 kg: Cașvan (R) p.p. 
Akkara (M), 52 kg: David (R) 
p.p. Karmos (M). 57 kg: Dumi
tru (R) b. tuș Qouassen, " ‘ 
Fieraru (R) b. p. “ 
68 kg: Petre (R) 
mou (M). 82 kg: 
tuș Faraj (M) și 
Radi (M).

Duminică are loc un nou meci.

stralianul O’Brien a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
la 2 mile cu timpul de 8:19.2 (eu 
4 zepimi șub recordul mondial 
în aer liber al lui R. Clarke), 
iar americanul Jim Ryun și-a e- 
galat propriul record pe 1 milă 
— 3:56,4 dovedind că a reintrat 
complet în formă, după lunga sa 
absență de pe pistă.

62 kg:
Karouane (Ml, 
b. tuș Baha- 

Șerban (R) b. 
Vlad (R) b.p.

MECIUL ITALIA — MA
ROC (RUGBY) CONDUS 
DE UN ARBITRU ROMAN

Astăzi , are loc ia Napoli, me
ciul de rugby Italia-Maroc din 
cadrul ..Cupei Națiunilor-F.I.R.A." 
Partida va fi condusă de arbi
trul român Teodor Viting.

JIM RYUN, REDIVIVUS!
Două excepționale rezultate au 

rosl obținute in concursul atletic 
„indoor" de la Los Angeles. Au-

PERFORMANTE ATLETICE 
LA MADISON SQUARE
Pe pista de la Madison Square 

Garden din New York se des
fășoară, un , concurs atletic ..in
door” organizat de Comitetul o- 
■limpie al S.U.A. Prezențl la în
trecere, atleții sovietici au ol ți
nut trei victorii prin Viktor - a- 
neev — 16,20 m la triplu sr ; 
Evgheni Arjanov — 1:52,9 la 
m : Rahim Sarafudinov — 8t. .8 
'la 3QOO m. In proba de 1000 J , 
americanul Tom van Ruden u 
-stapilit cea mai bună perforne. 
;tă mondială, cu timpul de 2:J,, 
r.a 800 m 'feminin, americac ":a 
iCherryl Toussaint a învins-o je 
linia de sosire pe sovietica Na- 
dejda Kolesnikova, ambele fiind 
cronometrate în 2:09,2. La înăl
țime a eiștigaț Reynaldo Brovin 
,cu 2.19 m. K._ Sapka (U.R.S.S.) 
s-a clasat al treilea cu 2,14 m.

.4.

I

U.R.S.S. și 
și <în primul 

în urmă cu
Guadalajara,

Au jucat următoarele for
mații U.R.S.S. ; Schmutz — 
Istomin, Șesternev, Kaplici- 
nîi, Dzoudzașvili, Dolgav, Fe- 
detov, Muntean, Sevcenko, 
Nodia, Evriujihin ; MEXIC • 
Puente — Gamaliel, Montes 
(Ramos), Hernandez, Amu- 
chastegui, Medina, Estrada, 
Velarde, Rodriguez, Valdivia, 
Gomez.

NOI RECORDURI PE PISTA 
DE LA INZELL

Pe inelul Se gheață de Ia In
zell (R.F.G.), în cadrul campio
natului mondial- al sprinterilor, 
au fost obținute „noi recorduri 
mondiale. Campionul mondial 
de patinaj viteză, „olandezul zbu
rător" Ard Schenk, și-a corectat 
recordul pe 1000 m, parcurgînd 
distanța în 1:18.88. Iar american
ca Ann Henning a fost cronome
trată pe 300 m cu 42,91. Patlna- 
toarea sovietică Ludmila Titova 
a egalat recordul mondial la 1000 

.metri cu timpul de 1:29,0.
ROD LAVER CONTINUA

SERIA...
Irezistibil, 

tenisului 
Rod 
11-a 
drul

„Trofeul campionilor". Intilnind 
la Newhaven (Connecticut. S.U.A.) 
pe Roy Emerson, el a reușit să 
cîștige la capătul a cinci seturi 
de luptă: 6—3, 5—7, 6—3, 3—6,
6—3. în următorul meci al seriei, 
Laver trebuie să intîlnească a- 
cum pe învingătorul partidei 
Ashe—Ralston, programat pen
tru luni.

TURNEUL DE LA 
MOSCOVA

Turneul internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Moscova a 
ajuns în faza semifinalelor. A. 
Metreveli l-a învins cu 6—2, 6—2,
6— 4 pe V. Korotkov, iar Volkov
a dispus cu 6—4. 6—3, 4—6. 7—5 
de Pescianko. Alte rezultate : 
simplu femei : Olga Morozova — 
Elena Granaturova 6—3, 6—4; du
blu bărbați : Metreveli. Llhaciov 
— Korotkov, Egorov 6—4, 6—2,
7— 6: dublu mixt : Olga Morozova, 
A. Metreveli — Eva Szabo, R. 
Machan 6—2, 6—3.

asul australian al
profesionist, celebrul

Laver, a obținut cea de-a 
victorie consecutivă în ca- 
ciclului de meciuri pentru

SPANIA ÎNVINGE ITALIA, LA CAGLIARI !
• Surpriză la Cagliari: tntîl- 

nirea Internațională amicală 
de fotbal dintre reprezentativele 
Italiei și Spaniei a revenit oas
peților cu 2—1 (2—0). Spaniolii
au marcat prin Pirri (min. 35) 
și Uriarte (min. 41), iar italienii 
au redus scorul abia în min. 79, 
prin De Slsti.

• La Alger, selecționata Al
geriei și echipa maghiară Ferenc- 
varos Budapesta au terminat e- 
gal: 3—3 (1—1). Au marcat Lai
mas, Freha și Betrouni pentru 
gazde; Albert (2) și Brankovics 
pentru oaspeți.
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