
AU LUAT SFIRȘIT LUCRĂRILE CELUI DE AL IX-lea

Luni, într-o atmosferă de 
^puternic entuziasm tineresc, 
?au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist.

Timp de cinci zile, 'foru
mul larg, democratic, al tu
turor categoriilor de tineret 
'din patria noastră a făcut 
bilanțul activității desfășura
re de la ultimul Congres, a 
dezbătut aprofundat obiecti
vele de viitor, toate laturile 
muncii și vieții, învățăturii 
și pregătirii culturale, stabi
lind căile menite să contri- 
jbuie la îmbunătățirea stilului 
de muncă și perfecționarea 

‘structurii organizatorice, la 
adîncirea democrației interne 
a organizațiilor U.T.C., co
respunzător sarcinilor actuale 
ale construcției în România a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.
j In cadrul lucrărilor Con
gresului, la dezbaterile din 
'ședințele plenare au luat cu- 
vîntul 59 de delegați și 
'invitați, iar în cadrul ședin
țelor de comisii 194.
ț In continuarea lucrărilor 
Congresului, delegații tinere
lului au aprobat în unani
mitate Raportul și activitatea 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, 
precum și Raportul Comisiei 
Centrale de revizie.

Cu amendamentele propu
se, Congresul a. adoptat în 
unanimitate Statutul Uniunii 
Tineretului Comunist.

r S-a adoptat apoi, în for
mulare îmbunătățită, Rezo
luția Congresului al IX-lea 
'al U.T.C.
'■ Congresului i-au fost su
puse în continuare textele 
unor moțiuni privind pro
bleme ale vieții internaționa
le. Cu puternice aplauze, de
legații au adoptat moțiunile: 
Iprivind situația din Indochi- 
Ina; referitoare la Orientul 
-Apropiat; privind solidari- 
Itatea cu lupta popoarelor și 
Imișcările de eliberare națio
nală ; privind securitatea eu- 
Iropeană ; cu privire la dezar
mare ; cu privire la mișcarea 
(internațională de tineret și 
studenți.

Ultimul punct al ordine!

Co-
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de zi l-a constituit alegerea 
Comitetului Central al Uni
unii k Tineretului Comunist, a 
membrilor supleanți ai C.C. 
al U.T.C. și a Comisiei Cen
trale de Cenzori.

Prin vot secret Congresul 
a ales noul Comitet Central 
al Uniunii Tineretului 
munist, alcătuit din
membri, pe cei 80 membri 
supleanți, și Comisia centra
lă de cenzori, alcătuită 
35 membri.

După-amiază, a avut 
ședința de închidere a 
de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
la care au luat parte tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Ion Iliescu.

La deschiderea ședinței 
s-a adus la cunoștință Con
gresului că în prima sa șe
dință plenară, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist a ales biroul 
mat din 25 de membri, 
cei 8 .membri supleanți, 
cum și secretarii 
U.T.C.

Prim secretar al 
U.T.C. a fost ales 
Dan Marțian.

Ca președinte al

din

loc 
celui

c.c.

for- 
pe 

p re
al

C.C. al 
tovarășul

Comisiei

Centrale de cenzori a fost 
ales tovarășul Nicolae Ungu- 
reanu.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., a asigurat 
pe delegați că noul Comitet 
Central nu va precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini 
mandatul încredințat, hotărî- 
rile adoptate de congres, sar
cinile pe care partidul le-a 
trasat Uniunii Tineretului 
Comunist.

într-o atmosferă de vi
brant entuziasm Congresul a 
hotărît să adreseze o scri
soare Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, secretarului său gene
ral, tovarășului 
Ceaușescu. Textul 
este aprobat cu puternice și 
îndelungate apiauze și urale. 
Delegații și invitații ovațio
nează îndelung pentru Par
tidul Comunist Român și Co
mitetul său Central, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se scandează 
„P.C.R., P.C.R.", „P.C.R. —
CEAUȘESCU", „CEAUȘESCU 
și POPORUL", „CEAUȘESCU- 
TINERET".

Lucrările Congresului 
sfîrșit într-o atmosferă 
înălțător patriotism.

(Agerpres)

Nicolae 
scrisorii

iau 
de

DIRECȚII NOI PENTRU DEZVOLTAREA 
SPORTULUI DE MASĂ Șl TURISMULUI

ÎN RÎNDUL TINERETULUI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !
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CONFERINȚA C. J. E. F. S HARGHITA IOTUL NATIONAL Dl BOX
LV01ULAZĂ ASUZI

In ultima vreme. Uniunea 
Tineretului Comunist și-a spo
rit continuu capacitatea de a 
organiza activitatea sportivă de 
masă și cea turistică, în con
cordanță cu prevederile Hotă- 
ririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie—decembrie 1967 și 
eu prevederile Legii Sportului, 
din decembrie 1967.

In colaborare directă cu 
Ministerul învățămîntului,
C.N.E.F.S. și U.G.S.R., Uniunea 
Tineretului Comunist a organi-

zat O suită de acțiuni 
de proporții, care au 
să-și statornicească o 
Crosul tineretului, Pentatlonul 
atletic școlar. Concursul popu
lar de șah. Campionatele școla
re și universitare, Cupa tinere
tului de la sate, mai recent 
Anul atletic școlar etc, toate 
destinate să aducă pe stadioa- 

i

sportive 
ajuns 

tradiție-
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în sala de festivități a Con
siliului popular județean Har
ghita, s-au desfășurat ieri lu
crările conferinței județene pen
tru educație fizică și sport, pri
lejuite de analiza activității 
sportive și desemnarea organe
lor sale conducătoare. La lu
crările conferinței C.J.E.F.S. 
Harghita au luat parte membrii 
consiliului, activiști ai comisi
ilor pe ramuri de sport, repre
zentanți locali ai instituțiilor și 
organelor cu atribuții în dome
niul sportului, președinți de a- 
sociații sportive sindicale și să
tești, directori de școli, profesori 
de educație fizică, antrenori și 
sportivi.

Lucrările conferinței s-au 
desfășurat în prezența tovară
șului Ludovic Fazekaș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al comitetului județean Har
ghita al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean 
Harghita.

De asemenea a participat to
varășul Miron Olteanu, secre
tar al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport.

Darea de seamă asupra ac
tivității sportive județene a fost 
prezentată de tov. Ion Ferenczi, 
președinte al C.J.E.F.S., după 
care numeroși vorbitori au sub
liniat activitatea ultimilor 
ani, au analizat proiectul 
hotărîri privind dezvoltarea 
itoare.

In continuare, tov. Miron
teanu a rostit o amplă cuvîn- 
tare, evidențiind condițiile și 
caracteristicile sportului harghi
tean.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Ludovic 
Fazekaș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului^ județean Harghita al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care a făcut 
o profundă analiză a activității 
desfășurate de organele și or
ganizațiile sportive și cele cu 
atribuții pe linia dezvoltării 
sportive. Domnia sa a reliefat 
marile resurse ale sportului 
harghitean, condițiile naturale și 
cele create prin sprijinul acor
dat de partid și de stat pentru 
ca și sportul harghitean să șe 
situeze la nivelul atins de cele
lalte domenii ale activității eco
nomice și social-culturale din 
județul Harghita.

S-a trecut apoi la desemna
rea Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Harghita 
și a biroului acestuia, din care 
iac parte următorii : Ion Fe-

renezi, președinte, Laszlo Bara 
și Ioan Moldovan, vicepreșe
dinți, Lazăr Florea, Ludovic 
Czaka. Ștefan Kereb, Ion Ko
vacs, dr. Tibor Magyari, Va- 
leriu Pașcanu, Traian Popa. 
Ștefan Rigo, Arpad Iacob și 
Erșzebet Szentjobby. Partici- 
cipanții la conferință, analizind 
cu atenție obiectivele propuse 
în chemarea la întrecere adre
sată de C.J.E.F.S. Galați iși 
propun să realizeze în între
gime obiectivele cuprinse în 
planul de măsuri aprobat de 
conferință.

La sfîrșitul lucrărilor confe
rinței C.J.E.F.S., intr-un entu
ziasm general, participanții au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, prin care iși exprimă 
adinca recunoștință pentru grija 
acordată de către partid mișcării 
sportive din toate județele țării.

LA BRASOV
Componenții lotului națio

nal de box continuă meciu
rile de verificare. Astă-seară, 
cu începere de la orele 18, 
■șelecționabilii se vor întrece 
•cu dinamoviștii brașoveni, în 
sala Tractorul din Brașov. 
■Iată programul complet al 
reuniunii ; A. Mihai — V. 
Budulici, C. Gruiescu — C. 
Stănescu, I. Lungu — Fr. 
Molnar, P. Nedelcea — N. 
Toma, G. Pometcu — I. Băr- 
bosu, C. Stanef — C. Bumb, 
Gh. Ciochină — I. Simuleac, 
V. Silberman — N. Streași
nă, Gh. Ene — I. Trașcă, N. 
Tudor — C. Ratz, H. Stump 
— I. Petrea, P. Cîmpeanu — 
I. Chifu, I. Alexe — M. Vă
carii.
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Evolufia rapidiștilor în cele 5 partide susținute în Brazilia

DOAR TREI JUCĂTORI S-AU REMARCAT!

Rapidului

h
Foto : ESTADO 
DO PARANA

♦ „Prim-planurile" lui Raducanu i au stricat

reputația ♦ Dumitru cel mai in formă Atacul

punctul cel mai slab 8F Un tinăr

Unul dintre apă
rătorii activi 
ai Rapidului în 
turneul brazilian 
— Pop — in ac

țiune

de viitor: Niță

criam în numărul nos
tru do ieri că una din 
principalele cauze ale 

irezultatedor nefavorabile pe 
ansamblu obținute de Rapid 
•în turneul său brazilian (scor 
general : 2—13), a constitui
t-o sterilitatea atacului său. 
Continuînd și dezvoltând ide- 
ea. vom spune că — în afara 
meciului cu Internacional. în 
care atacul rapidist a fost 
pur și simplu remorcat de 
„septarul" cu... șapte inimi, 
inepuizabilul Năsturescu, care 
a jucat în maniera scoțianu
lui Johnstone, de la Celtic, 
făcînd entuziasmante curse cu 
obstacole de-a 
latul terenului 
pidist a fost 
tent.

Cu două vîrfuri încă prea 
crude — Marin. Stelian și 
Petreanu — care au fost o 
pradă mult prea ușoară pen
tru apărătorii brazilieni și cu 
două extreme obligate de cir
cumstanțe să îndeplinească a- 
proape exclusiv sarcini de
fensive, veleitățile ofensive 
ale echipei feroviare au 
minime,

In fapt, 
citirilor cu 
Vasco da 
existat un 
lalte partide jocul a curs 
spre c singură poartă, cea ra- 
pidistă, asaltată la infinit de 
ofensiva în 
lor gazdă, 
produs de 
golurile au 
altul 
aberație să crezi că inventi
vul atac de tip brazilian, care 
se construiește folosind zeci 
de scheme, una mai specta
culoasă 
alta, nu 
în fața

cu excepția 
International 
Gama, în care a 
echilibru, în cele-

ÎN PRIMA GALA

programul 
A. Mihai 
Rădulescu

— Gh. Bădoi,
— C. Stan, 
Gh. Cliivăr.

I. Olteanu, I. Mo- 
Cojocaru, I. Alexe

— I. Ma- 
Gh. Popa, 

V. 
H. 
A.

CUȚOV — BĂDOI

și cu

Horvath (Sănătatea) a izbu
tit din nou să recupereze ba
lonul in meciul cu A.S.A. 
Cluj.

Foto: DRAGOȘ NEAGU

seria acestor meciuri, 
componenții lotului național 
vor evolua și în Capitală. 
Sîmbătă 6 martie, de la o~ 
rele 18,30, sala Floreasca va 
găzdui o reuniune deosebi; 
de interesantă.

A fost stabilit 
complet al galei :
— V. Drăean, V.
— V. Ivan, A. Dumitrescu — 
I. Lungu, P. Nedelcea — N. 
Gîju, Gh. Ciochină 
geri, A. Iliescu — 
C. Cuțov 
Silberman 
Stump — 
Năstac — 
nea — P.
— C. Prohor.

lungul și de-a
— atacul ra- 
ca și inexis-

STEAUA Șl PROGRESUL - ÎNVINGĂTOARE IN CUPLAJUL

DE DUMINICĂ DE LA BEIRUT
Stadionul Municipal din Beirut 

a găzduit duminică un interesant 
cuplaj româno-libanez în cadrul 
căruia Steaua a întilnit pe Ra
cing — campioana Libanului —. 
iar Progresul pe Homenetmen, 
a doua echipă libaneză fruntașă. 
Cu o zi înainte, Progresul înlîl- 
nlse, folosind o garnitură combi
nată, o echipă de categorie ser 
cundă, Rawoba, întărită cu 3 ju
cători de la Racing Club. Bucu- 
reștenli au ciștigat fără efort cu 
6—1 (1—0) prin golurile înscrise 
de Filipescu (2), M. Sandu (2), 
Tănăsescu și Dudu Georgescu.

a mărit interesul 
„____ ___ _____ de duminică, tn
primul meci, Steaua a învins clar 
pe -Homenetmen, cu 3—0 (l—0). 
Au marcat Ștefânescu, Pantea și 
Tătaru. Al doilea meci disputat în 
nocturnă a început și s-a desfă
șurat -pe-o ploaie măruntă. Pro
gresul a intîmpinat o vie rezisten
ță din partea echipei lui Ionică 
Bogdan, Racing, care a lăsat o 
impresie mult mal bună decît 
Homenetmen. Progresul și-a im
pus superioritatea, cîștigînd cu

Acest rezultat 
pentru cuplajul

prin golurile înscrise 
(11 m), și Năstase.

★
..... ....... echipe bucureștene 

și-au încheiat turneul și 
înapoiat aseară în tară.

Rapid s-a intors in București
O cursă a companiei ma

ghiare MALEV a readus ieri 
în Capitală echipa fotbaliști
lor rapidiști, ,

2—1 (1—0), 
de Matei

Ambele s-au

I '1

I
I COTA INTERESULUI I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

a ore tîrzii, cînd în redacție 
nu se mai află decît echipa 
de serviciu, la ceasuri mati
nale, cînd aplecați deasupra 
manuscriselor se află numai 
cei presați de timp, telefoa

nele nu contenesc să întrebe : „pe cine 
a mai învins Năstase în circuitul de peste 
Ocean ?" ; „ce a făcut Rapidul la 
ritiba ?" ; „cînd pleacă handbaliștii în 
neul nordic ?".

Unii își închipuie, ghidîndu-se după 
ra competițională 
resul 
acum o perioadă 
roare. 
pulsul miilor de 
și de la depărtare, prin intermediul cu
riozității intempestive și a avidității nedi; 
simulate în scrisori sau la capătul firului 
telefonic, de a afla cu cîteva ceasuri mai 
devreme amănunte despre evenimente la 
ordinea zilei — este evidentă această e- 
roare. Fenomenul sportiv, integrat orga
nic în ansamblul realităților sociale, emite 
permanent pe toate lungimile de undă 
ale opiniei publice, dornică mereu să fie 
la curent cu tot ce-i oferă actualitatea din 
țară și pe mapamond.

In acest context consemnăm cu satisfac
ție solicitarea tot mai pregnantă, tot mai 
iargă a valorilor românești. Și sportul nu 
face excepție. între pîrtiife înzăpezite ale 
Europei și cele de la Sapporo, boberii lui 
Panțuru au făcut acasă o scurtă escală ; 
14 echipe din cele 16 ale primei divizii de 
fotbal cutreieră Europa, Africa, America de 
Sud, uneori prin aceleași locuri, dar fără 
a se întîlni; asul rachetei, Năstase, reia

iubitorilor

Pentru noi

Cu- 
tur-

sfe- 
inte-mai restrînsâ, câ 

sportului traversează 
de hibernare. Totală e- 
— cei care putem lua 

anonimi ai stadioanelor 
prin intermediul cu-

după un an, cu același succes, circuitul 
american al turneelor; scrimerii, rugbyștii, 
atleții, jucătoarele de tenis de masă, 
handbaliștii, au multiple itinerarii pe bă- 
trînul continent — și enumerarea prezen
țelor românești în lume, în acest sezon, 
ar putea continua. Sînt prezențe care a- 
testă cota actuală a României în sportul 
internațional și care solicită mult mai mult 
decît atenția afectuoasă a iubitorilor spor
tului din țară.

Nimeni nu mai poate concepe acum, 
cînd „turneele" pe Lună se succed în vă
zul întregii lumi, ca o deplasare de pres
tigiu a sportivilor români să se efectueze 
în anonimat. Publicul nostru, care-i urma 
rește cu dragoste și interes pe teren pro
priu, vrea să afle cu promptitudine și eoni 
portarea acestora peste hotare, nu se mai 
mulțumește cu relatări depărtate — în 
timp și în spațiu — de eveniment. Cu
riozitatea marelui public pentru sport nu 
cunoaște anotimpuri ale refluxului. De a 
ceea, mijloacele de informare puse la dis
poziția amatorilor de sport s-au înmulțit 
și s-au diversificat în ultimii ani, urmînd, 
firesc, procesul de extindere a relațiilor 
internaționale ale sportivilor români, pro
movat de statul nostru. Presa și radiote- 
leviziunea, prin trimișii săi, rețeaua de te
lecomunicații, care aduce cu promptitudine 
corespondențe ample sau relatări succinte 
de la fața locului, încearcă din ce în ce 
mai mult, mai operativ, să reflecte cît mai 
fidel acest proces, să răspundă cotei ma
jore a interesului pentru sport manifestat 
în țara noastră.

Paul SLAVESCU

I

valuri a echipe- 
Inevitabilul s-a 
fiecare dată — 
căzut unul după 

pentru că este o

și mai eficace ca 
are cîștig de cauză 

oricărei echipe care

Marius POPESCu

(Continuare in vag. a 3-a)

Semnele de întrebare persista
la divizionarele de baschet
De la început se cuvine să 

amintim aportul comisiei de 
specialitate a județului Bihor 
care, 
tradiție, 
feminin de baschet de 
dea condiții excelente 
fășurare, contribuind, 
succesul lui. In plus, 
local, entuziast și obiectiv a

respectând o frumoasă 
a asigurat turneului 

la Ora- 
de des- 
astfel, la 
publicul

72 DE TENISMANI
LA STARTUL CUPEI STEAUA

Devenită tradițională, Cu
pa Steaua reunește, la a- 
ceastă ediție, 40 de băieți și 
32 de fete din aproape toa
te cluburile cu secții de te
nis. în lipsa tenismanilor 
fruntași — angajați în dife
rite întîlniri internaționale, 
peste hotare — lupta pen
tru ocuparea primului loc se 
va da între brașoveanul Iosif 
Kerekeș și recent transfera
tul la clubul Progresul, To
ma Ovici. Nu trebuie consi
derați ca fiind lipsiți de șan
se nici Viorel Sotiriu. Petre 
Almăjan și Gabriel Neacșu. 
în plutonul fetelor, favorite 
sînt Ecaterina Roșianu (nr. 
1 pe tabloul de concurs), Va
leria Balaj, Anca Fioreștea- 
nu și Mariana Simionescu.

După primele meciuri dis-

putate luni în sala clubului 
Steaua (Calea Plevnei 114), 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: D. Bînă (Cuteză
torii)—V. Bondoc (Progresul) 
6—3, 6—0, I. Kerekeș (St, 
roșu Bv.) — N. Cociuban 
(Steaua) 6—1, 6—4, D. Pe
trescu (Steaua) — I. Russen 
(Progresul) 6—3, 7—6, Lilia
na Cobzuc (C.S.U. Construc
ții) a dispus cu 6—1, 6—4 
de Dana Ploeșteanu (Cute
zătorii).

întîlnirile continuă, pînă 
duminică inclusiv, în sala 
clubului Steaua după urmă
torul program; dimineață de 
la 8 la 13 iar după amiază 
de la ora 15 Ia 21. Arbitru 
principal al întîlnirij a fost 
desemnat Nanciu Ionescu.

creat climatul specific 
întreceri importante, așa 
a fost acest ultim turneu di
vizionar.

Pornite din dorința aprigă 
de clarificare a clasamentului, 
echipele nu au izbutit să-și a- 
tingă țelurile decit intr-o 
mică măsură. Politehnica, de 
pildă, prin victoria asupra Ra
pidului și-a sporit șansele de 
a rămîne în posesia titlului, 
dar nu se poate spune că îl 
are asigurat, deoarece în față 
îi stau partide dificile, dintre 
care două (în al treilea tur și 
în turneul final) chiar cu prin
cipalele ei rivale, Rapid și 
I.E.F.S. Acestea, la rîndul lor, 
se văd acum departajate cu 
două puncte de Politehnica, 
dar păstrează opțiuni serioase 
pentru cucerirea campionatu
lui cu condiția, însă, ca pînă 
la meciurile cu fruntașa cla
samentului să nu sufere „ac
cidente" in fața altor team-uri. 
Singurele lămuriri, dar și a- 
cestea numai pe jumătate, le-au 
obținut Sănătatea Satu Mare și 
Crișul Oradea. Ele au scăpat

unor 
cum

O nouă arenă de
Duminică s-a inaugurat la Foc

șani o frumoasă arenă de popice, 
cu patru piste bituminizate. Pu
nerea în funcțiune a acestei noi 
baze sportive a coincis cu orga
nizarea unei ample întreceri, 
„Cupa Semicentenarului", Ia care 
au participat popicarii de la Glo
ria și Constructorul din Bucu
rești, Constructorul Focșani, Fo- 
resta Gugești și Rapid Panciu. 
La femei, cele mai bune rezultate

definitiv de emoțiile retrogra
dării. dar s-au lansat, în schimb, 
intr-un strîns duel pentru ocu
parea locului patru care aduce 
calificarea în turneul final. Du
pă toate probabilitățile, rezul
tatul acestei pasionante între
ceri va fi cunoscut de-abia la 
25 aprilie, cind se va încheia 
ultimul tur al diviziei A. Și, . 
după cum decurg „ostilitățile”, 
este posibil ca numai atunci să 
aflăm și pe ocupantele ultime
lor două locuri la care acum 
„candidează” jumătate din to
talul participantelor, adică Vo
ința Brașov, Constructorul 
București. Mureșul Tg. Mureș, 
Voința București și A. S. 
mata Cluj.

Ar-

BRAVO, SANATATEA!

Din nou 
antrenoarei 
lăsat o frumoasă impresie prin

tinerele eleve 
Gabriela Both

ale
au

D. STĂNCULESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

popice la Focșani
le-a obținut maestra emerită a 
sportului Florica Neguțoiu (Glo
ria București) 380 p. d„ urmată 
de coechipiera ei Ținea Balaban 
376 p. d. La bărbați, primele două 
locuri au revenit lui V. Paraschiv
417 p.d. și I. Popescu 407 p.d. (la 
100 lovituri mixte), ambii de la 
Constructorul București.

AXENTE-coresp.

■

reîntoarcerii In grupa B a campionatului lumii. Iată-i foto- 
Ignat, antrenorul M. Flamaropol, Pană, Biro. Ștefanov. Boldescu, 
Sgîncă, Fodorea, Huțanu. antrenorul 7.. Czaka: rîndul de jos: 
Varga, Ioniță. Din fotografie lipsește Axinte ; Biro și Mihăilescu 
grupei C a C.M. de hochei)

Hocheiștii români vor începe vineri, în Olanda, drumul 
grafiați înaintea plecării, Rîndul de sus, de la stingă : dr. V. 
Tureanu, Bașa, Făgăraș. Scheau, Fi. Sgîncă, Mihăilescu. P. 

■ Calamar, Gheorghiu, G. Szabo, Crișan, Dumitraș. L. Iordan, 
n-au făcut deplasarea. (Citiți în pagina a IV-a prezentarea

I
Foto: N. DRAGOȘ
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Hochei

CROSE...
PUCURI...

• In urma rezultatelor în
registrate în cele două me
ciuri restante dintre Agrono
mia Cluj și I.P.G.G. (6—3 și 
7—6), clasamentul campiona
tului diviziei A este 
rul i

următo-

Dinamo Buc. 15 13 0 2 118— 35 26
Steaua Buc. 13 12 0 1 123— 15 •a
Avîntul M.C. 13 5 2 6 57- 77 12
.Agronomia
Cluj n 5 0 6 51— 73 10
I.P.G. Buc. 15 3 3 9 50- 77 9
Avîntul
Gheorghien! 15 0 1 14 33—15« 1

• Se reia® întrecerile în
seriile campionatului diviziei 
B. Intre 25 februarie — 3
martie, la Miercurea Ciuc, și 
28 februarie — 2 martie, la 
Galați, vor avea loc parti
dele retur, urmîrid ca primele 
două clasate să ia parte Ia 
un turneu (5—8 martie, la 
Galați), a cărui cîștigătoare 
va promova în prima cate
gorie-

• Pe patinoarul artificial 
acoperit din Miercurea Cine, 
echipa locală Avîntul a în- 
tilnit formația iugoslavă Spar
tak Subotica. Gazdele au cîș- 
tigat ambele partide cu sco
rurile de 12—3 și 14—5. La 
sfîrșitul acestei luni, Avîntul 
va pleca la Subotica unde va 
lua parte la un turneu inter
național, alături de echipele 
orașelor Karvina (Cehosteva- 
cia), Zagreb și Subotica.

• La 2 martie va începe 
!a Bratislava un puternic tur
neu internațional de junisrl, 
Ia care a fost invitată și se
lecționata României (care va 
evolua swb denumirea de e- 
chipa orașului București). An
trenorii I. Ganga și Șt. Ionescu 
dispun de următorul lot i Mo
rar și Trandafir — portari 
(Netedu este rezervă pentru 
echipa A tn Olanda), Țone, 
Daniel, Fiilop, Florian, M. 
Vlad — fundași, Bandas, Cos- 
tea, P. Ștefanov, Păduraru, 
Popa, Herghelegiu, Constanti- 
nescu Malâhin, Mikloș — 
înaintași. ’

PATINE...
A MICILOR JUNIORI

P. 
Teleorman : 
varâ 
intre 
liceu

MATEI, din
Fiul

comuna Islaz, județul
.................... meu va _ termina in 
cursurile clasei a 8-a și dorește să 
la o școală sportivâ sau la un 

cu program de educație fizică. Ne

CONSTANTIN CÎRSTEA

Iată-l pe noul recordman la
1,96 rn

• Indiscutabil, rezultatele
— ca junior — ale lui Csaba 
Dosa au făcut senzație- La 16 

ț o 
1,95 
re- 

ani. 
fost

ani, în sală, el a realizat 
performanță deosebită 1 1 
m. Am crezut că acest 
cord va rezista mu.lți i 
Dai-, acum, la Cluj, ne-a 
dat să vedem și, totodată, să 
ne convingem că orice record, 
oricît de valoros, este făcut 
pentru a fi întrecut l Și ast
fel Dosa intră îip istorie, iar 
ștafeta a fost preluată de 
Constantin Cîrstea, un remar
cabil talent al antrenorului 
Victor Cincă de Ia Steaua, 
care a realizat un event pu
țin obișnuit. Mai întîi recor
dul național la triplu, apoi 
cel la înălțime i 1,96. Evident, 
fără cele 6 
poate ar fi 
A doua zi, 
locul 2 și 
punct pozitiv și pentru sec
ția de la Steaua, care începe 
să se afirme și cu juniori de 
perspectivă.

sărituri de triplu 
realizat mal mult.
Cîrstea a ocupat 
la lungime. Un

MAREA VEDETA

săriturii deînălțime în timpul
Foto: Călin CREȚU —Cluj

• Numărul de participanți 
a depășit orice așteptări. Este 
un fapt demn de subliniat, 
deoarece 445 de concurențî în 
sală arată un ritm de creș
tere care nu poate decît șă ne

bucure. Să reținem dintre cei 
mulți cîteva nume care apar 
pentru prima oară printre atle- 
ții de frunte 1 O. Olaru, G. 
Guțuleac, A. Surda, M. Cio- 
banu, V. Ciurea, M. Bufu, M. 
Giurgiu, A. Szenpeteri, I. Prc- 
descu. C, Tonchievici etc.

• Revelatorie a fost evolu
ția atleților de la Liceul nr.2 
din Iași (prof. D. Titiniuc) — 
două "titluri și două locuri se
cunde !

• Am remarcat la Cluj și 
un alt aspect interesant 1 nu
meroși profesori și antrenori 
au prezentat elemente deose-' 
biț de dotate, rezultat al unei 
selecții riguroase. Să notăm 
doar numele unui atlet — 
Ion Scarlat. de la Liceul din 
Somcuța Mare. Fiți sigur că 
veți mai auzi de el la să
ritura în lungime. Și astfel 
de exemple pot fi citate cu 
zecile-

• A surprins neplăcut un 
aspect organizatoric. Nici un 
afiș, cît de mic, nu anunța 
desfășurarea unui campionat 
național la Cluj 1

N. M.

wnneavoastn SPUNS 
COMPETENT

★

CUPA DE CRISYAL 
treilea sezon de concursuriAl . . ..

sub cupola sălii dla parcul spor
tiv „23 August" programează 1= 
sfîrșțtul aceste! săpțățntnl a ltt-a

La

tiv „23 August" programează la 
sfîrșitul aceste! săptămlni a HI-a 
ediție a concursului internațional 
dotat cu „Cupa de cristal". La 
înirecerHe de simbătă șl dumi
nică și-au anunțat participarea 
atlețl și atlete din mai multe 
țări. Intre care Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică. Gazdele vor pre
zenta. de asemenea, un lot masiv 
de sportivi tn frunte cu oandi- 
dații pentru apropiatele campio
nate em-opene indoor de ia Sofia.

CROS DE SELECȚIE 
LA PLOIEȘTI

Concursul republican de cros, 
seniori șl Juniori, se va desfășura 
duminică dimineața (de la ora 10! 
pe hipodromul din Ploiești. Com
petiția constituie nu numai o ve-

DOUA CONCURSURI DE SĂRITURI

★ ♦

CAMPIONATELE
JUDEȚULUI BRAȘOV

Simbătă, pe trambulina 
din Poiana, săritorii și-au de
semnat campionii județului 
Brașov, în persoana lui D. 
Lupu (Dinamo) seniori ; Gh. 
Gerea (Dinamo) juniori mari 
și C-tin Buzoi (Tractorul) ju
niori mici. Numărul mic de 
concursuri pe care săritorii 
noștri îl au la activ și-a lă
sat amprenta asupra sigu
ranței zborului șl aterizări
lor. Marea majoritate a să
ritorilor au avut rețineri mai 
ales în ceea ce privește lun
gimea săriturilor.

Iată rezultatele tehnice: 
SENIORI : D. Lupu (Dina
mo) 221,2 p (51,5+50 m), 2 
(V. Mărgineanu (Tractorul) 
201,8 p (49,5+46 m). 3. V. 
Bîrsan (Tractorul) 199,6 p 
(49+45,5 m) ; JUNIORI i 1. 
Gh. Gerea (Dinamo) 170.6 p 
(50+47 m), 2. Viorel Oltea- 
nu (Brașovia) 164,4 p (41,5+ 
41.5 m), 3. Gh. Ducaru (Di
namo) 152,4 p (39,5+41 m); 
JUNIORI II : 1. C-lin Buzoi 
(Tractorul) 134,5 p (38+37 m), 
2 Gabriel Stinghe (Tracto
rul) 128,6 p (39 +38 m), 3. 
Alex. Burețea 111,5 p (35,5 + 
32 m)

„CUPA DINAMO"
Pe trambulina mijlocie din 

Poiana s-a desfășurat dumi
nică după-amiază cel de al 
patrulea concurs oficial al 
sezonului.

Este vorba de „Cupa Di
namo", competiție la care 

au luat startul Săritori din 
Brașov și Miercurea Ciuc.

Evoluția lor în această 
competiție a fost net supe
rioară celei din cadrul cam
pionatului județean, mai fl
ies în prima săritură (cea 
de probă), în care șapte con- 
curenți au depășit granița ce
lor 50 de metri.

în această săritură de pro
bă, Ștefan Tamaș. V. Măr- 
gtneanu, D. Lupu și Gh, Gir-' 
neț au căzut însă, în timp 
ce Iosif Eros a realizat cea 
mal lungă săritură ; 56,5 m. 
De asemenea. Marcel Stiroiu 
șl V. Hirșan au realizat 52, 
respectiv 54 m.

în cele două sărituri obli
gatorii din concurs s-a evo
luat mai moderat, dar re
zultatele au fost totuși la 
înălțime.

D. Lupu, cu două sărituri 
foarte lungi pentru trambu
lina din Poiana Brașov (58 
și 54 m) n-a avut probleme, 
stilul său curat, fără ezitări

șl cu 
punct, 
avans

Iată

bine pus la 
în final un 
substanțial.

riCsare a alergătorilor noștri 
fruntași, ci șl selecția lor în ve
derea participării la Crosul Bal
canic de la Sliven (Bulșarlai.

Transportul coneurenților din 
București și retur Va fi asigurat 
de F.R.Ă. (autobuzele vor pleca 
spre ploiești, la ora 7.30, de la 
C.N.E.F.S., str. Vasile Conta 16).

CUPA RAPID
Sala d? ailetțșni din parcul -23 

August- a fost o gazdă rece pen
tru concursul organizat de clu* 
bul Ranid. Rece la propriu, dip 
cauza temperaturii scăzute și la 
figurat, din cauza unei partici
pări neașteptțț «je modeste (can
titativ. șl calitativ) a atleților din 
cluburile bucureștene.

Cea mat valoroasă performantă 
a concursului a fost realizată ăi 
șerban Ciochină (Metalul) la 
trtpttîsa» : 15.90 m.

Celelalte rezultate : FETE: 
60 m s C. Ene (Rapid) 8.0 : 60 m 
3 : M Mttoșolu (C.A.U.) 9,0, M. 
Salamon (Steaua) 9.5: Lungime : 
M. Salamon (Steaua) 5.72 hi, M. 
Miloșblu (C.A.U.) 5.64 m. V. Bi- 
duleac (CciiutructOrtll) 5-54 m: 
Greutate : C. loneșcu (Steaua) 
13.83 th; BĂIET! : «0 m: Al. Mun- 
teanu (Steaua) 6.9. V. Poroian 
(Rapid) ș! Ad. Toma (Politehnica 
BraȘoi’J 7.0; ai) mg: H. Illeșu 
(Rapid; 8.5: Prăjină : Cr. Ivșn 
(Pinșmo) 4,50 m-

C. MVRRȘANțj-coresp.

știind care este diferența sau dacâ esle 
vorba de una și aceeași instituție de In- 
vâțâmînt, vâ rog sd-mî oferiți un râs- 
punș în acest sens".

Răspunde prof. ISARIA 
inspectoare în Ministerul Invăfămîntului

„Evident că la mijloc exis
tă o confuzie. Școala sporti
vă constituie o unitate de 
învățămînt care asigură pre
gătirea elevilor cu aptitudini 
deosebite pentru activitatea 
de performanță în TIMPUL 
LOR LIBER.

Cu alte cuvinte, într-o ase
menea școală elevii își desă
vârșesc NUMAI pregătirea 
sportivă, incepind cu vîrsta 
de 7 ani și pînă la încheie
rea perioadei, de școlarizare, 
in cazul unui elev de liceu, 
pînă la absolvirea clasei a 
Xll-a.

Prezența elevilor într-o 
școală sportivă este condițio
nată, însă, în afară de apti
tudinile lor native, și de mo
dul în care aceștia se achi
tă ds îndatoririle ce le re
vin în .cadrul școlii de bază. 
De altfel, profesorii-antrenori 
urmăresc strict situația la 
învățătură a copiilor, păstrea
ză o legătură permanentă cu 
diriginții, cu familiile. O altă 
condiție: comportarea in so
cietate : cei certați cu dis
ciplina sînt supravegheați 
îndeaproape, ajutați să se în
drepte. în caz contrar, nu 
vor putea activa în nici un 
cerc al școlii sportive. In 
fine, prezența la pregătirea 
Sportivă este condiționată de 
disciplina aleasă, de gradul 
de pregătire și clasificare t 
un elev aflat în primii ani 
de activitate, în gimnastică, 
să zicem, va participa la 
două sau trei antrenamente 
pe săptămînă. Altul care a 
ajuns să lucreze la catego.

rla maeștri se va pregăti fi
rește, zilnic.

Cit privește Liceul cu pro
gram de educație fizică, a- 
cesta reprezintă o unitate de 
învățămînt de cultură gene
rală în care prin planul de 
instruire se asigură IN PA
RALEL și pregătirea sportivă. 
Inițial, liceele cu program de 
educație fizică funcționau cu 
clase de la a IX-a la a XlI-a 
inclusiv. Ulterior, o 
dintre aceste unități 
extins profilul: unele își în
cep activitatea cu clasele a 
VIII-a, iar altele chiar cu 
clasa I. Separat, funcționea
ză școli generale cu program 
de educație fizică, de la cla
sa I la a Vlll-a inclusiv.

tnlr-o școală generală cu 
asemenea profil, elevii cla
selor I—IV participă la 4 
ore de educație fizică pe săp- 
tămină, iar cei din clasele 
V—VIII la 6 ore. In licee 
numărul orelor de educație 
fizică este de 8. 
Pregătirea de spe
cialitate se efec
tuează in cadrul 
acestor ore și, 
paralel, elevilor 
le este asigurată 
instruirea la ce
lelalte materii de 
cultură generală. 
Se cuvine să fa
cem o precizare: 
liceele cu pro
gram de educație 
fizică sînt, înain
te de toate, licee 
de cultură gene
rală, în care se

serie 
și-au

predau aceleași obiecte ca tn 
celelalte iar elevii absolvenți 
beneficiază de absolut ace
leași drepturi ca și colegii tor 
de la școlile similare, obișnui
te. De altfel, statisticile a- 
testă că cei mai rrudți dintre 
elevii care termină cursurile 
unui liceu cu program de 
educație fizică se îndreaptă 
nu numai către I.E.F.S. sau 
facultățile de educație fizică 
ale Institutelor pedagogice ci 
și către institute politehnice 
facultăți de medicină etc.

Deci, în cazul fiului dv., el 
va trebui să urmeze, așa cum 
dorește de altfel, cursurile 
unui liceu cu program de 
educație fizică unde, paralel 
cu pregătirea școlară, își va 
desăvîrși și pe cea sportivă. 
Cum în județul (Teleorman 
nu există, deocamdată, un 
asemenea liceu, rămîne de 
ales între cel din București 
și cel din Ploiești, care sînt 
cele mai apropiate".

lip* teilA«ii v

Seleiția ia arme cu aer comprimat

REZULTATE BUNE /N PR/MA MANȘĂ
Sălile de scrimă de sub tri

buna stadionului Republicii, 
transformate pentru cîteva 
ore in poligon, au găzduit 
ieri prima manșă a concursu
lui de selecție în vederea eu
ropenelor de tir cu aer com
primat. Rezultatele obținute, 
in special la pușcă, sînt valo
roase, unele dintre ele ațin
tind nivelul performanțelor 
internaționale. De pildă, P. 
Șandor. câștigătorul acestui 
prim test, a realizat 380 p din 
400 posibile, cifră cu care 
se pot cîștiga și marile con
cursuri internaționale.

385 p de acum cîteva săp- 
tămîni, se poate spune că 
este într-o formă constant 
bună.

Dar, iată primii clasați — 
pușcă cu aer comprimat 40 f 
— seniori: 1. P. Șandor (Stea
ua) 380 p, 2. M. Ferecate (Di
namo) 378 p, 3. M. Marin 
(Metalul) 372 p; senioare: 1. 
Veronica Stroe (Dinamo) 375 
p 2. Cecilia Șerbănescu (Di
namo) 371 p, 3. Melania Pe
trescu (Dinamo) 371 p; ju
niori: 1. I. Codreanu (Steaua) 
362 p, 2. Marina Vasiliu (Di
namo) 362 p, 3. Angela Tudo-

telemarkul 
adueîndu-i 
de puncte 
și rezultatele tehnice : 

SENIORI : 1. D. Lup» (Di
namo) 234 p (56+54 m), 2. 
Gh. Gîrneț (AS.A.) 213.3 p 
(55.5+55 m). 3. V. Bîrsan 
(Tractorul) 210,9 p (53.5+

51.5 m), 4. Iosif Eros (Dina
mo) 197 6 p (54 m căzută + 
53 m), 5. V. Moruzan (Trac
torul) 187.5 p 
JUNIORI MARI : 1. 
rea (Dinamo) I9g,5
50.5 rn), 2. Viorel 
(Brașovia) 164.7 p 
m), 3. Emil Florea 
362.4 (41.5+44 m) : JUNIORI 
MICI ; I. Gabriel Stinghe 
(Tractorul) 165.6 p (42+42,5 
m). 2. C-tin Buzoi (Tracto
rul) 144,8 p (40+38,5 tn), 3. 
E. Gali (Avîntul M. Ciuc) 
130,7 p (39,5+37 m).

(48+47);
Gh. Ge- 
p (52+ 
Olteanu 

(42+43,5
(A.S.A.)

V, SECAREANXJ, coresp.

FONOIȘTII JUNIORI 
CONCUREAZĂ

ÎN R.D. GERMANĂ
Ițrt au părăsit Capitala «spe

ranțele" probelor de fond la 
schi, care Urinează să participe 
între 25—28 februarie la „Cupa 
Prlefenteis, competiție tradițio
nală organizată anul acesta în 
r.d. Germană, la lohanngeor- 
genstadt (tthgĂ Kligentlra».

RESTANTE IN CAMPIONATUL

GONG e GONG ® GONG ® GONG
„VIOiJ" s-a născut în 1969. 

din ingeniozitatea 'si pasiunea 
antrenorului C. Maxim. Este 
un aparat unic în felul său. des
pre care s-a mai scris. Pe scurt, 
e vorba de un manechin din 
cauciuc, punctat in zânele vi
tale ale eotpului (plex, ficat, 
splină, inimă, carotidă) cu 
becuri care se aprind în mo
mentul cînd boxerul aplică lo
vitura. în plus. tic-țaCUl unu' 
metronom obligă pe sportiv 
să-șl amplifice și să-și sincro
nizeze loviturile cu rițmul irn- 
puș de metronom. De doi ani. 
acest aparat continuă să stea 
neornologat. deși tehnicienii 
Centrului de cercetări științifi
ce C.N.E.F.S. promit aducerea 
aparatului „în legalitate". Tre
cerea de la unicat la confecțio
narea în serie, dirijarea Iui că
tre sălile de antrenament ar fi, 
credem, de un real folos bo
xerilor.

• PIATRA NEAMȚ. Peste 1 000 
de spectatori au ținut, să fie pre- 
zenți la prima reuniune pugilis- 
tică a anului, organizată în sala 
sportului Ceahlăul. Intr-un fel. e 
o surpriză, intrucit gala a pro
gramat o întîlnire între echipele 
de Juniori Lelea Bacău șl Cea
hlăul P. Neamț. Gazdele ou cîș- 
tigat CU 18—4. (C. NEMȚEANU- 
coresp)

• REGHIN. în ultimul meci- 
restanță al competiției dotată cu 
„Cupa Muscelul", echipa de Ju
nior! Voința Reghin a învins
C. S.M. Reșița cu 23—16.
nient : Dunărea Galați, 
Reghin, Nicolina Iași, ---------
Cîmpulung, C.S.M. Reșița. (Liviu 
MAIOR-coresp.)
• Recent a avut loc la Ploiești

inaugurarea noii săli de box a 
asociației Rafinorul, realizată din 
subvenția acordată de ’
județean al sindicatelor șl 
sprijinul 
Ploiești. (M, BEDROSIAN-coresp.)
• La Bistrița s-a organizat o 

competiție pugiltstlcă la care au 
luat parte echipele A.S.A. Ciul, 
Voința Reghin și Dacia Bistrița. 
Tată cîteva rezultate : E. Rusu 
b. ab. Gh. Covaci. V. Berar b.p. 
Gh. Crăcscu, I. Bîrsan b.p. V. 
Bcraru. Gh. Nagy b.p. R. Turi- 
ceâ, A. Zăgreanu b.k.o. 1. I. Nagy,
M. Bob b. ab. 1, Al. Nasca. (I. 
TOMA-coreșp.)

• Echipele Nicolina Iași și 
Voința Brăila s-au întilnit, recerit, 
într-o gală amicală. Rezultate : 
V. Soroceânu (N) b.p. C. Eremla, 
I. Stanciuc (N) b.p. I. Roșianu,
D. Ungureanu (N) b. ab. 3, V. 
Constantin. Gh. Racovită (N) b.p. 
C. Zlotea, R. Chelaru (N) b.p. G. 
Coleanu. V. Macovei (N) b.p. V. 
Toma, T. Ciubotaru (N) egal cu
N. Pîrvu. A. Ceatcovschl (N) b.p. 
țî. Roadeyin, C. Melinte (N) egal 
cu I. Vlad, P. Tănase (N) b. ab. 
1. v. Pătîrlăgeanu. Scor : 28—12 
pentru Nicolina Iași (D. DIACO- 
NESCU-coresp. principal)

ta O luptă echilibrată a prilejuit 
întilnirea dintre echipele S. N« 
Oltenița șl Voința Ttrgoviște, pen
tru cîștigarea Cupei 16 Februarie. 
Pugillștli din Oltenița (antrenor 
Boris Moscalcluc) au obținut vic
toria, Ia limită, cu 12—10. Rezul
tate : V. Meicu (S.N.O.) b.p. L 
Mlllță, Tr. Cruceru (S.N.O.) b.p.
M. Nicu, V. Chelu (S.N.O.) b.p.
N. Roharu, N. lonlță (V) b.p. I. 
Vasile, N. Tamaș (V) b.p. C. Ivă- 
nuș, Gh. Fileață (S.N.O.) b. dese. 
1 V. Costache. Gh. Dolureanu 
(V) b. ab. 1 Gh. Ciuculescu, M. 
Chiriță (S.N.O.) b.k.o. 1 u Pur- 
cărolu, I. Volca (V) b. ab. 1 M.' 
Stan, V. Stan (V) b. ab. 2 A!.1 
Constantin. Șt. Pîrvu (SfN.O.) b. 
ab. 2 D. Bleau.

• La Cluj s-a disputat o utilă 
gală de verificare între echipele 
C.S.M. din localitate și Tractorul 
Brașov. Pugiliștil formației gazdă 
au terminat învingători cu scorul 
de 17—7. cîteva rezultate (primii 
sînt clujenii): Remus Cosma b.p. 
Ionel Vasile ; Mihai Nagy b.p. 
Valentin Onofrei ; loan Miron 
p. ab. 3 Mircea Marlus : Nlcolae 
Szdlldsl p.p. loan Bărbosu ; loan 
Girda b.p. Nlcolae Streșină ; Ște
fan Marton b.p. Carol Racz. (Paul 
KADVANYI-coresp.)

între conducerea clubului și 
tehnicienii care răspund de 
pregătirea sportivilor se poartă 
însă din păcate discuții cu pri
vire la efectivul secției. Antre
norii susțin că au nevoie în 
sală de prezența unor seniori, 
de la care tinerii boxeri să aibă 
ce Învăța. Clubul este de acord, 
dar cu un amendament : în sală 
să fie admiși numai seniorii 
care au, intr-adevăr, valoare. 
Antrenorul principal nu este, 
se pare, convins de justețea a- 
cestui argument, susținînd că 
vrea să-și alcătuiască o garni
tură completă (de juniori șl se
niori) cu care să se angajeze 
în confruntări cu formații din 
țară. Cunoscînd posibilitățile 
financiare ale clubului din Pia
tra Neamț, credem că ar fi în 
interesul secției de box, ca an
trenorii să-și canalizeze efortu
rile îndeosebi in direcția șelec- 
ționărll unor juniori de auten
tică valoare care, cu timpul, se 
vor putea afirma și în confrun
tările cu pugîliștii. seniori. Ra
portată Ia dorința de a atinge 
marea performanță, dotarea sec
ției cu echipament și materiale 
lasă de dorit. Lipsa mănușilor 
de antrenament, a căștilor de 
protecție, a unui echipament 
minim (ghete, chiloți. maiouri), 
se observă în lecțiile de pre
gătire ale pugiliștilor de Ia 
Ceahlăul. Anul acesta, bugetul 
secției a crescut. Să sperăm că 
fondurile sporite se vor reflec
ta și în randamentul tot mai 
bun al tinerilor practicanți ai 
sportului cu mănuși.

Romeo CALARAȘANU

învins 
Clasa- 
Voința 

Muscelul

consiliul 
cu 

conducerii Rafinăriei

„Ceahlăul" Piatra Negrnț nu 
și-a cucerit un Ioc, deocamdată, 
printre cluburile sportive de 
mare performantă, care luptă 
pentru supremația pe plan na
țional. Este un club cu posibi
lități medii, cu conducători 
foarte realiști, dar care țintesc 
să ajungă cu sportivii lor cît 
mai aproape de vîrful ierar
hiilor din țara noastră. Acesta 
este și motivul pentru care con
ducerea clubului (secretar Vita- 
lie Dimitriu) a găsit că e bine 
Să dispună doar de cinci secții 
pe ramură de sport — fotbal, 
volei, box. atletism, canotaj — 
șl să muncească cu abnegație 
pentru consolidarea lor.

Secția de box, înființată în 
1969. s-a afirmat anul trecut in 
campionatele naționale de ju
niori, prin tinerii Maxim și 
Mațache (clasați pe locul doi în 
finale. Ia categoriile respective). 
Mantu și Grădinara (locul trei).

Este evident faptul că la Pia
tra Neamț sportul cu mănuși 
a făcut în ultimii doi ani pro
grese vizibile, datorită în pri
mul rînd strădaniilor celor doi 
antrenori, oameni pasionat! de 
meșerlg lor. Numărul meciurilor 
cu boxerii din Galati. Btălta, 
Bacău și Iași a crescut, 1n 1970 
disputîndu-se 10 reuniuni, tur- 
retur.

ȘEDINȚA COMITETULUI F.R.C.P.M.
Astăzi, de la ora 9,30, la 

sediul C.N.E.F.S. are Ioc șe
dința Comitetului Federației 
române de călărie și penta
tlon modern. Va fi prezenta* 
tă darea de seamă asupra 
activității F.R.C.P.M. pe anul 
1970 și planul de măsuri pe 
1971. De asemenea, în cadrai 
ședinței, se vor adopta unele 
măsuri organizatorice.

FEMININ
se va disputa azi, în 
sportive, partida res- 
cadrul campionatului 

volei : C.S.M. Sibiu — 
Peiflcftina Iași. De asemenea, s-a 
stabilit ca altă restanță. Farul — 
Universitatea Cluj, să se desfă
șoare la 3 martie.

„CUPA SEMICENTENARULUI"
Intre I» și 21 februarie, la Ga

lați, s-a desfășurat un turneu de 
volei dotat cu „Cupa semicente
narului partidului". Au partici
pat echipele feminine I.Ț.(5. — 
informația, cprvlnul Deva. Poli
tehnica Gătgțl (I și II) Și Sănă
tatea Ploiești. Trofeu! a revenit 
voleibalistelor bucureștene de ia 
I.T.B. — Informați», care au clș- 
tlgșt toate partidele susținute.

La Sibiu, 
sala școlii 
tantă din 
feminin de 
Penicilina 1

A CUTEZA E

Petre Șandor (Steaua) ctștigătorul probei de pușcă cu aer com
primat, tn prima zi a concursului de selecție 

Foto i D. NEAGU

Premiere la „Palal“

SENSUL VIEȚIIu ■ ■ M

- BASCHET
Surpriză in turneul de la Galați:

UNIVERSITATEA CLUJ ÎNVINSĂ DE POLITEHNICA CLUJ!

Putem aprecia ca bune și 
punctajele realizate de Ve
ronica Stroe (senioară), L 
Codreanu, Marina Vasiliu 
(juniori), la aceeași probă 375, 
respectiv, 362 p. La pistol, pe 
primul loc s-a clasat cunos
cutul trăgător la pistol liber 
I. Pieptea — 376 p, care, deși 
n-a mai reeditat rezultatul de

rică (Dinamo) 361 p. Pistol 
40 f: seniorii 1. 1. Piepten (Di
namo) 370 p, 2. L. Giușcă 
(I.E.F.S.) 374 p, 3. V. Atanaste 
(Steaua) 374 p; senioare: 1. 
Anișoara Matei (Dinamo) 366 
p, 2. Ana Buțu (Olimpia) 363 
p, 3. Monica Șerban (Dinamo) 
340 p: juniori: 1. Ion Corneliu 
(Steaua) 351 p. întrecerile con
tinuă azi, de la ora 0.(T.R.).

Duminică dimineață- Plouă 
răutăcios. Șd totuși reședința 
din Cotroeenl a „cravatelor 
roșii" primește, ca în oricare 
altă zi. grupuri de copil. Ma
joritatea — vreo patru sute 
cincizeci — merg tn sala 
Teatrului, la actlunea-bilanț 
a clubului soortlv „Cuteză
torii". Este sărbătorirea celor 
mai buni membri al săi...

Slnt.em primiți în foaier de 
diplome, cupe, medalii — de 
ordinul zecilor —. zestrea 
sportivilor de vîrsta pantalo
nilor scurțî. într-un colt, pri
vind nostalgic o diplomă a 
micilor fotbaliști, Mircea 
Crujescu, fostul cavaler al 
fluierului
- Surprinzătoare prezența 

dumneavoastră aici.. Nu am 
auzit de nici un meci pe 
care să-l conduceți. Luați azi 
fluierul din cui T...

— Nu arbitrez nimic. Slnt 
aid tn calitate (oficială D de... 
tată. Fitil meu. Răzvan, vine 
de un an la Palat pentru a 
se deprinde șl el cu gustul 
aulca-amar al fructului care 
se efeeentd fotbal—

Aceasta a fost prima sur- 
(plăcută. bineînțeles). 

Dar nu singura, zăresc echi- 
plndu-«e o fetită nu mai 
mare dec»... Tom Degețel- 
Glndesc un moment că e 
venită pentru surioara ei mai 
mare. Dar tricoul verde tră
dează „performera". O chea
mă Daniela Ion...

— Ce faci tu la Palatul pio
nierilor, Dani ? Nu al — pare- 
se ~ nici vîrsta grădiniței...
- Cum te caut ? Am patlu 

«nt st vleau să mă fac alm- 
nistă la tovalăsa plofeșoald 
Anqeia Melcescu i

O priveam peste 15—20 de 
/ minute pe mama el. Fetița. 1 

s-a urcat pe scenă, printre 
fruntașele de la gimnastică 
modernă. Cu ochii rîzînd 
printre lacrimi, îi dS Danielei 
un buchet de ghiocei, „pen
tru tovarășa profesoară"...

..Deși... tineri — numai 2 
ani — avem cu cine ne chin
dii" — sublinia prof. Dumi
tru Matei. $t astfel se perin
dă pe scenă, mîngîiați de 
aplauzele colegilor, părinților 
și cadrelor didactice ‘
10 tn cele 12 ramuri < 
vitale. Alături de el, 
rampă dascălii : G. 
(tnot). Tudor BMIn 
NlqoPie Naumescu 
pong), G. volcutescu

La sfîrștt e rtndul campio
nilor. „Cap de coloană" e 
Mihaela Dumltrlu (clasa a 
vni-a. șc. gen. nr. S0). dublă 
campioană națională de te- 
nis-perechl. Ultima diată a 
dștlgat titlul Juelnd dublu 
cu... locul 2 In Ierarhia 
celor mal buni. Doina lones- 
cu. Mihaela a trăit feri ulti
mele clipe la „Cutezătorii". 
Trecînd la Steaua, ea a pre
dat însemnele celui mal tînăr 
club, Cosmtnet Popescu, „li
dera mezinilor".

Au urmat ceilalți opt. la 
care s-a adăugat C.lttltin 
Gecrrgescu — „cutezătorul" cu 
rezultate excepționale șl la în
vățătură .

Am căutat mult un titlu re
portajului. L-am aflat in cu
vintele președintelui comite
tului de părinți. V. Ionescu : 
„A cuteza e sensul vieții"...

Geo RAEȚKI

: Drimtt 
de acti- 
urcă la 
Turcaș 
(tenis) 
(ping- 
(tir)..

GALAȚI, "22 (prin telefon), 
în ziua a doua a turneului 
divizionar de baschet, găzduit 
de sala Constructorul din lo
calitate, au fost. înregistrate 
victorii categorice ale favo
ritelor, un singur rezultat fă- 
cînd excepție și anume cel 
al meciului Universitatea 
Cluj — Politehnica Cluj, în 
care prima formație a cedat 
în mod surprinzător. Dar iată 
rezultatele ;

DINAMO — I.C.H.F. 
77—68 (disputat duminică 
seara). Antrenorul Dan Ni- 
culescu nu a apelat la ser
viciile lui Albu, Novac și 
Dragomirescu. astfel că greul 
partidei a căzut pe umerii 
lui Diaconescu și Chivulescii 
care, bine secundați de Ha- 
neș, Giurgiu și Cernea, nu 
au permis adversarilor să 
spere la mai mult decît la 
un rezultat strîns. I.C.H.F., cu 
Emil Niculescu și Cimpeanu, 
aceiași jucători serioși, a fă • 
cut o partidă lăudabilă, a- 
preciată de public. Au arbi
trat bine G. Chiraleu și St. 
Grecu.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA CLUJ
65—66 (31—30). întrecerea 
dintre cele două echipe de 
pe malul Someșului a avut 
multe momente de suspense, 
dintre care cel mal impor
tant a fost cel legat de de
semnarea învingătoarei. In
tr-adevăr, rezultatul final a 
stat sub semnul incertitudi
nii pînă în ultimele secunde 
cînd, la scorul de 64—66, Io- 
nescu de la „U“ a transfor
mat doar una din cele două 
aruncări libere de care a 
beneficiat. Din filmul jocu
lui mai reținem eliminările 
lui Demîan (min. 34), prin
cipalul realizator, și a lui Mo. 
raru (min. 40). ambii de la 
„U", Rezultatul constituie o

mare surpriză și vrem să 
credem că sportivii celor 
două formații și-au apărat 
șansele în mod onest S-au 
remarcat: Gh. Roman și 
Moga de la învingători, res
pectiv Demîan și Ionescu. Au 
arbitrat bine M. Rizea și 
Em. Niculescu.

STEAUA — FARUL 
104—69 (49—28). Galop de 
sănătate al formației milita
re. Antrenorul V. Popescu a 
întrebuințat, în special în 
primele 20 de minute, gar
nitura secundă și pe par
curs a utilizat întregul lot. 
Au arbitrat bine I. Petruțiu 
și Șt. Grecu.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA 
BRAȘOV 89—67 (49—37).
Pop a reeditat comportarea 
bună din ziua precedentă 
(partida cu ,,U" Timișoara), 
oferind în întrecerea cu Po
litehnica Brașov multe faze 
spectaculoase, aplaudate de
seori de public. Brașovenii, a- 
vînd în față spectral retro
gradării, au încercat totul 
pentru obținerea victoriei, 
dar superioritatea tehnică și

tactică a adversarilor a fost 
evidentă și astfel eforturile 
disperate ale lui Deaky (ex
trem de util) nu au fost în
cununate de succes. Au ar
bitrat bine A. Atanasescu și 
I. Szabo.

RAPID — I.E.F.S. 80—48 
(41—27). Scutite de emoții, 
ambele echipe au abordat în- 
tîlnirea cu multă dezinvoltu
ră și, ca urmare, preocupările 
pentru apărare au fost negli
jate în favoarea atacului care 
a dat însă roade numai la 
rapidiști. Asigurîndu-și în 
primele 20 de minute un a- 
vantaj decisiv, antrenorul Gr. 
Avachian a menajat o parte 
din jucătorii de bază în ve
derea întîlnirii de marți cu 
Dinamo, care se anunță foar
te interesantă. Au arbitrat 
bine G. Chiraleu și D. Gonea.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 
93—63 (47—28).

I.C.H.F.—UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 73—60 (35—39).

Paul IOVAN 
T. SIIJIOPOL 

coresp. principal

SEMNELE DE ÎNTREBARE PERSISTĂ
(Urmare din pag. 1)

cunoștințele lor tehnice și tac
tice, prin pregătirea fizică și 
ritmuri vădite în jocurile sus
ținute. Balai, Mihalik, Doboși, 
Todosciuk. bine ajutate de An- 
derco, Horvath și Wagner 
(singurele senioare din echipă) 
au încîntat publicul, demon- 
strînd plăcerea de-a Juca. Ele 
pot fi bune exemple pentru 
multe alte reale talente (prea 
numeroase pentru a le enume
ra) care totuși bat de cîțiva 
ani pasul pe loc. în acest sens, 
este bine să reamintim că por
țile lotului național sînt deschi

se pentru oricine dovedește că 
are pasiune pentru baschet și 
este hotărît să muncească serios 
și asiduu. In schimb, ele slut 
închise celor care își închipuie 
că doar înălțimea sau talentul 
sînt argumente pentru a ajunge 
în reprezentativa României. 
Iată de ce. lăudînd evoluția săt- 
mărencelor. nu putem omite nici 
numele altor baschetbaliste vi
zate anterior de antrenorul Io
tului, prof. S. Ferencz, dar rare 
nu au confirmat la turneul de 
la Oradea. Firește, studentele 
de 'la Politehnica și I.E F.S pot 
invoca scuza examenelor pe care 
le-au susținut chiar înaintea 
competiției. Dar celelalte î
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Evoluția rapidiștifor in cele 5 partide
susținute in Brazilia

Fază clin meciul F. C. Curitiba — Rapid. Lupescu respinge cu dificultate un atac al gazdelor
Foto i ESTADO DO PARANA

(Urmare „din pag. 1)
t ■ .
joacă totul pe cartea apă
rării.

Cum Spuneam, însă, Ra- 
•pid nu avea de ales soluții 
■— din motive obiective — 
s|ocul său de apărare, cu ti
mide tentative de contraatac, 
oferindu-i puținele, dar sin
gurele șanse de a se prezen
ța onorabil
• Spre ghinionul echipei, a*, 
părarea sa a avut o mare 
spărtură la bord", tocmai a- 

colo unde părea mai solidă, 
adică la nivelul portarului e- 
chîpei reprezentative, care a 
fost Răducanu, așa cum îl 
cunoaștem, doar în meciurile 
cu Vasco și International. 
Mai ales în partida cu Por- 
tuguesa. în care „Rică" a 
vrut să uluiască Brazilia prin 
„numere" de acrobație co
mică, aportul său a fost fa
limentar, transformînd echi
pa giuleșteană într-un pu- 
ehing-ball care încasa lovi
turile una după alta.
, Este adevărat că în același 
tnecî, Costea și Codrea nu 
l-au fost vajnici apărători

Echipele Crișul și C.F.R. Timișoara s-au intîlnit duminică la 
Oradea intr-un meci de verificare care a prilejuit un bun 
spectacol fotbalistic. In fotografia noastră, portarul timișo
renilor, Corec, intervine decis la o minge înaltă, rezolvind 

o situație critică
Foto : N. DRAGOȘ

DIRECTIi NOI PENTRU DEZVOLTAREA
7

SPORTULUI DE MASĂ Șl TURISMULUI
IN RINDUL TINERETULUI

(Urmare din pag. 1) 

no, pentru practicarea exercițiu
lui fizic, după preferințe și 
aptitudini, tot mai multi elevi 
ei studenți. tineri din fabrici și 
uzine, de pe ogoare.

Realizările pe aceste multi
ple planuri sînt desigur nota
bile. Totuși — așa cum s-a a- 
preciat la recentele lucrări ale 
Congresului al IX-lea al Uni
unii Tineretului Comunist — 
ele nu reprezintă decît un înce
put pe calea unei mișcări spor
tive și turistice cu adevărat de 
masă. CAPABILĂ SA ANTRE
NEZE MAREA MAJORITATE 
A TINERETULUI. 

acțiunile excelenților ala cânți 
Xaxa și Cabinho, dar, tre
buie să remarcăm că tonul 
tristului bal (pentru Rapid) 
l-a dat Răducanu, cel pe care 
obiectivele televiziunii din 
Sao Paulo l-au prezentat mul
te minute în prim plan, u- 
riașul portar rapidist avînd, 
„ante bellum", o firmă ex
cepțională.

Vă închipuiți că prim-pla- 
nurile oferite in joc de Ră
ducanu pe stadionul Pacaem- 
bu i-au întunecat foarte mult 
firma, coborînd „zeul brunet' 
printre portarii muritori de 
rînd. Cel mai afectat de a- 
cest meci-dezastru, care a 
subminat considerabil mora
lul întregii echipe, a fost, 
bineînțeles, Răducanu, care 
a recunoscut, cuminte, că a 
făcut mari greșeli. Regrete 
tardive, însă...

Cum nu vrem să facem din 
Răducanu solistul nr. 1 al 
acestui articol — de fapt în 
meciul cu Portuguesa toată 
echipa a jucat foarte slab 
—, vom trece în revistă e- 
voluțiile tuturor componen
țelor Rapidului, aproximînd 
cota lor de reușită sau de

Evidențiind unele neajunsuri, 
Congresul al IX-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist și-a pro
pus totodată să stabilească di
recții precise în domeniul acti
vității sportive și turismului,

Care sînt aceste direcții ?
înainte de toate subliniem 

obiectivele privind întărirea or
ganizatorică și îmbogățirea ac
tivității asociațiilor rportive, 
care să-și întocmească — con
cret — calendare proprii de 
competiții. In realizarea unui 
astfel de deziderat, organizați
ilor U.T.C. le revine sarcina de 
a desfășura o activitate educa
tivă și mai intensă in rîndul 

nereușită în turneul brazi
lian.

După părerea semnataru
lui acestor rînduri, Rapid a 
prezentat în țara lui Pele 
doar trei jucători cu randa
ment bun < Dumitru, Lupescu 
și Niță.

Dumitru a fost, probabil, 
cel maj bun dintre ei, evo- 
Iuînd în patru din cele cinci 
partide jucate (cu Portugue
sa a fost și el aproape un 
anonim) cu . o dezinvoltură... 
braziliană, cu aplomb, cu 
randament, cu siguranță Și 
cu ocazia acestui turneu, Du
mitru ne-a demonstrat că 
tricoul cu nr. 10 al reprezen
tativei noastre se află in 
mîini bune, fapt cu atît mai 
îmbucurător cu cit nu tre
buie uitat că acest mare ta
lent al fotbalului nostru are 
numai 21 de ani

Lupescu a fost... Lupescu. 
Tenace ca întotdeauna, luptă
tor pînă la abnegație. Dacă 
o să-i reproșăm, totuși, ceva, 
îi vom acuza capacitatea de 
efort mai scăzută decît i-o 
cunoșteam spre finele tur
neului, cînd Gulai, foarte so
licitat, este adevărat, a ce
dat uneori pasul. Oricum, in
teligența sa de joc a salvat 
Rapidul de multe alte go
luri.

O surpriză plăcută a fost 
tînărul Niță. Iniocuindu-1 pe 
Costea. după primul meci, 
fundașul rapidist din echipa 
de tinereț-rezerve a jucat în 
Brazilia de parcă era titular 
.de cînd 1 urnea. Nu s-a inti
midat de faima adversarilor 
— superba cutezanță juveni-

MECIURI
Iată alte rezultate înregis

trate in partidele amicale dis
putate duminică :

C.F.R ARAD — U. M. TIMI
ȘOARA 0—2 (0—I)

Feroviarii, cu un atac ine
ficace și lipsit de fantezie, au 
cedat pe teren propriu în 
fața formației timișorene. Au
torii golurlor : Cavai I și Lau- 
rențiu.
ȘT. IACOB, coresp. principal

GLORIA BISTRIȚA — FO- 
RESTA NĂSÂUD 4—0 (1—0)

După o primă repriză în 
care oaspeții au dat o replică 
mai dîrză, în cea de a doua 
parte, formația gazdă și-a im
pus superioritatea. Realiza
tori : Ciocan (3) și Moldovan.

I. TOMA, coresp.

VAGONUL ARAD — OLIM
PIA ARAD 7—2 (5—0)

Vagonul a reușit să întreacă 
la scor echipa Olimpia, din 

membrilor lor, dezvoltînd inte
resul tinerilor pentru practi
carea individuală a exercițiilor 
fizice, a mișcării în aer Uber, 
folosind forme dintre cele mai 
accesibile : gimnastica zilnică, 
culturismul, judo, cicloturis
mul, înotul (unde există con
diții), sporturile de iarnă 
ș.a.m.d.
în lumina recentelor măsuri 

comune stabilite în Colegiul 
Ministerului învățămîntului, or
ganizațiile U.T.C. au calitatea 
de a veghea la armonizarea ac
tivității de educație fizică cu
prinsă în programul de învăță- 
mînt cu acțiunile inițiate de 
către asociațiile și comisiile 

iă fără complexe ! —, s-a a- 
runcat în dueluri cu un cu
raj admirabil. Acuzînd, deo
camdată, o oarecare rigidi
tate, care poate fi corectată 
cu timpul, Niță ni se pare a 
fi unul din cei mși s’guri 
oameni de viitor ai Rapidu
lui.

In urma grupului celor 
trei de mai sus se situează 
Năsturescu, Pop, Codreanu și 
Dinu, a căror evoluție de an
samblu a fost satisfăcătoare. 
Au fost utili echipei, au 
muncit mult pe teren, dar, 
cu excepția lui Năsturescu, 
exemplar în meciul cu Inter
national, jocul lor n-a avut 
strălucire, n-a avut seînteie.

Slab, la nivelul notelor 
3—4, s-au comportat Marin 
Stelian, Răducanu, Codrea, 
Costea, Rămureanu și Petreâ- 
nu, dintre care doar pe ul
timul l-am „promova", dacă 
ar fi cazul, în clasa celor 
care au unele circumstanțe 
atenuante. El a fost cel care 
s-â zbătut mai mult pentru 
a realiza, totuși, ceva. Necon- 
eludente au fost evoluțiile 
temporare ale lui Mușat, Ște
fan și Neagu, acesta din 
urmă recuperat (parțial) abia 
spre sfîrșitul turneului.

Cu Neagu valid, sîntem și- 
guri că Rapidul ar fi avut 
o altă prezență în turneul din 
Brazilia. Cu două vîrfuri de 
gol — Dumitrache și Doru 
Popescu —, dinamoviștii an 
rezistat chiar și atunci cînd 
î-au pierdut pe cel de al 
doilea, accidentat. Rapid, 
însă, n-a avut nici un om 
de gol, tocmai... în țara go
lurilor. Din păcate.

AMICALE
campionatul județean. Au în
scris î Macaveî I (2), Schweil- 
iinger (din 11 m), Kato, .Ato- 
diresei, Moț I și Moț II, res
pectiv Petschowschi III (2).

I. ȘTEFAN, coresp.

STEAGUL ROȘU PLENIȚA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(TINERET-REZERVE) > 
1-0 (0—0)

Terenul a fost...^eșfunggt,,
din cauza ploii care a căzut 
tot timpul meciului. Jucătorii 
au arătat o bună, pregătire 
fizică. A marcat Manea ,în, 
minutul 72.

I. JULEA, coresp.,

OLIMPIA SATU MARE — 
CRIȘUL (TINEREi’-REZER- 

VE) 4—0 (1—0)

Localnicii au fost superiori 
adversarilor și au cîștigat la 
scor. Au înscris: Petz (min. 
15), Konig (min. 57), Gero 
(min. 65) și Kinces (min. 81).

A. VEKRA, coresp.

sportive. Aceeași preocupare se 
impune și în ceea ce privește 
buna desfășurare a campiona
telor școlare și universitare, a 
întrecerilor pentru „Cercurile 
olimpice", care vor căpăta un 
caracter mai larg, de masă, 
pentru a stimula prezența ele
vilor și studenților la startul 
diferitelor probe atletice, vi- 
zind treptat performanțe dintre 
cele mai înalte.

In atenția organizațiilor 
U.T.C. se va afla și inițierea 
unor competiții pe clase și școli 
cu o largă accesibilitate (mini 
baschet și mini fotbal), dezvol
tarea experienței acumulate cu 
ocazia desfășurării unor com
petiții de mare răsunet printre 
tinerii de la sate — Cupa re
coltei, Cupa LA S. — sau a u- 
nor acțiuni de felul duminicilor 
cultural- sport ive.

în fine, un rol important re
vine organizațiilor U.T.C. în 
ceea ce privește intensificarea 
acțiuni» de amenajare a unor 
baze sportive simple pe lîngă 
întreprinderi, școli, instituții de 
învățămînt superior, în mediul 
sătesc. La realizarea unui ase
menea obiectiv important tre
buie să participe întreaga 
masă de tineri.

Se preconizează ca fiecare 
'organizație U.T.C. să aibă or
ganizat un cerc de turism, care

Zilele trecute s-a înapoiat 
din Albania, Cornel Drăgu- 
șin, antrenor federal . și „se
cund" al lotului olimpic.

!n această a doua calitate, 
însoțind pe „U“ Cluj, el a 
urmărit naționala Albaniei 
— una ți aceeași cu echipa 
care vizează Miinchenul, vi
itoarea adversară a „olimpi
cilor" noștri, la 18 aprilie, 
îh primul meci din prelimi
narii.

— Ați văzut partenerul 
d& întrecere în două rin- 
duri, la un interval de cî- 
teva zile. Ce impresie v-a 
lăsat7

— Este o echipă solidă, in 
adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului. Mi-am putut da sea
ma mai bine ele acest lucru, 
în meciul oficial susținui de. 
ea cu puternica reprezenta
tivă a It. F. a Germaniei, 
(:î:id a fost nevoită să dea 
tot ce poate. Este drept, ca 
g părăsit terenul învinsă, cu 
0—1, dar, după părerea mea, 
un rezultat de. egalitate ar 
fi reflectat mai fidel desfă
șurarea jocului.

— Care sînt atu-urile e • 
chinei 1

— Pregătirea fizică, dîrze- 
nia, omogenitatea. Bine „con- 
struiți", fotbaliștii albanezi se 
angajează exemplar în luptă 
și se ..găsesc" cu ușurință în
tre ei, înt rucit echipa folo
sește același schelet din 19(h). 
Pe șapte dintre actualii corn 
ponenți ui naționalei Alba
niei i-am văzut evoluînd la 
turneul balcanic desfășurat io 
noi in tară

— Cine sînț cei 11 care 
au jucat săptămîna trecu
tă în meciul cu R. F. a 
Germaniei ?
-- Portar — Dinei la; fun

dași — Gjika, Câni, Kasnij. 
Dhalles; mijlocași — Ragami

Școala sportivă nr. 2

LOCUL DE UNDE A PLECAT MIRCEA LUCESCU
...KeU'Ospectlva e interesant^, 

ti'ădînd pasiune și migală, o 
tiare dragoste pentru sport.

Tăieturi de ziare și fotografii 
lovite de rugina timpului, diplo
me și cupe, iarăși tăieturi și Ia
răși fotografii, mereu altele, cu 
mereu alte nume...

Țeizauruf de satfșfacUi al Școlii 
șportive nr. 2 din București.

Caut printre «landuri ..coltul" 
dedicat fotbalului și găsindu-1 în
cerc s'ă transcriu — cu grăitorul 
ajutor al numelor și cirrelor — 
revelațiile încercate acolo :

IN CEI 10 ANI DE ACTIVI
TATE. ȘCOALA A OFEHIT Dt- 
VtZIILQR A. B și C 74 DE JUCA- 
TORt. ÎNTRE CARE : LlTCESCiJ, 
STRIMBEANU. MARICA. MARIN 
STELIAN. I.ICA. ȘTEFAN (RA
PID). CRÂCIUNESCU (F. C. AR
GEȘ), ȘTRAT. SANDU MIRCEA. 
micLoș și mierla (toti din 
ECHIPA NAȚIONALA DE JU
NIOR».

L'n bilanț care șe sustrage ori
căror cohientarii.

★
La o aruncătură de l>ăț de ci- 

nematogtaful ..Aurora", nu de
parte de locul unde ..a.î" între
taie șinele mal multor tramvaie, 
plecate dinspre Obor spre dru
mul lung ql Vitpnulul, In coltul 
străzii Avrlg, te întîmpină o fir
mă modestii — ȘCOALA SPOR
TIVA NR. 2.

înființată In 1853. Școala spor
tivă nr. 2 -■ al cărui renume se 
aliază îndeobște cu performantele 
bandbalișiflor. multipli campioni 
de junimi ui țării — cuprinde in 

Sandu Mircea,- virf al de atac al reprezentativei de ' piniarl. 
picător „made in Școala sportivă nr, 2". 
gol. Secvență la mecipl Școala sportivă

Rloieștiului, 3—0...

perimetrul ei o CATEDRA DE 
FOTBAL, la conducerea căreia se 
află, din 1864, p.rpL Traian Tp- 
mescu, owulnuatorul unei dificile 
activități de început susținuiȘ, cu 
nebănuite rezultate, de Victor 
Stănculțșcu.

In prezent. catedra de fotbal șț 
bucură de serviciile a 7 cadre 
specializate — TRAIAN TO- 
MESCU, ION CHAIOVEANU. PE- 
TRONIU BANU, VICTOR DINU’!’. 
GHEORGHE ILIESCU, MIRCEA

va iniția acțiuni cit msi atrac
tive, îmbinate cu manifestații 
culturaFspqrtiye. In șfera de 
preocupări a cercurilor de tu
rism vor intra drumețiile, 
excursiile la sfirșit de săptă- 
mină. vizitele la întreprinderi 
și inslit.u(ii etc. Se va urmări, 
de asemenea, specializarea și 
diversificarea cercurilor de tu
rism ale organizațiilor U.T.C. 
pe diferite profile (arheologie, 
ocrotirea naturii. etnografie, 
orientare turistică, cicloturism, 
totolurism ele). îmbunătățirea 
sistemului de organizare a tu
rismului școlar și studențesc, 
a celui în rare vor fi antrenați 
tinerii din întreprinderi și in
stituții. de la sate. Se are în 
ved.re și faptul că Biroul de 
Turism pentru Tineret va în
treprinde eforturi pentru a-șl 
spori inventarul material, prin 
amenajarea unor baze turistice 
in jurul orașelor, a locurilor 
de agrement. Ia munte sau Ia 
mare, dezvoltarea capacității 
de deservire a actualelor com
plexe turistice pentru tineret 
(Costînești, Izvorul Mureșului. 
Delta Dunării, Orșova, Săcele, 
Padiț), extinderea excursiilor 
tematice, a brigăzilor complexe 
de studii și documentare, a 
excursiilor de orientare profe
sională etc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bizl, Vaso; înaintași — Ceea, 
Pano, Ziu.

- Ca așezare, ca preo
cupări tactice, ce ați ob
servat 7

— Echipa aplică un 1—1— 
3—3—3, Dhalles aefionind^ca 

i „libero", iar Pano și Ziu ca 
vîrfuri de atac. Jucătorul cu 
nr. 7, Ccco, joacă retras, ve
nind des înapoi pentru con
strucția fazei. în general, tre
buie spus — și clin cele re
latate pînă acum se poate de
duce — că echipa albaneză 
pune mare preț Pe contra
atac. Se închide bine in apă
rare, dar, cînd are posibili
tatea, ea trece rapid in ofen
sivă, căutind să valorifice 
explozia și forța de pătrun
dere a lui Pano și Ziu.

-- Ați desprins și ceva 
puncte vulnerabile

— Ca Ia oricare echipă. La 
marcaj mi s-au părut a fi 
mai deficitari fotbaliștii > al
banezi. Ei se apără ciad, oni 
la om, cu strictețe, cînd în 
zonă. Trecerea de la o mo
dalitate la alta se efectuea
ză, după părerea mea, ceva 
mai defectuos. în citeva rîn- 
duri, sesizînd slăbiciunea, ex- 
perimentații înaintași ai lui 
Schon (mă refer la Grabow
ski și la Miltler), au creat 
spărturi în sistemul lor de
fensiv. Neîmbinînd, deci, ar
monios, cele dctuă sisteme de 
apărare, fundașii albanezi 
pot fi surprinși, prin un-doi- 
uri bine lucrate șwu prin dri
blinguri, încheitite,- firește, cu 
șuturi la poartă.,

— Oricum, trebuie reți
nut faptul că jucătorii al
banezi sînt, în momentul 
de fată, în plină perioadă 
competițională și că repre
zentativa olimpică albane
ză se află intr-un stadiu 
de pregătire mijit mai a-

• 14 de promovări — 
o,,recoltă" de invidiat —
• Prea multe mii de lei 
pentru chirii! • „Cel

» mal bun produs al școlii**
— fundașul... Juncan !
© Va deveni, oare, Școala 
sportivă nr. 2 o pepinieră 
a Sportului studenfesc?

ȘTEFANUȚ și CONSTANTIN 
TROCĂN. —. dintre care 5 (e:-- 
cepttndu-l pe primi! <loi. Înca
drați cil numai 6 ore săptămâ
nal) lucrează in virtutea - unor 
norme intrțsgi.

In aria de preocupări a elevi
lor școlii, fotbalul ocupă unui 
din primele locuri, nijmarind 17 
gi-upe. dintre care una de avan
sați, reprezemafă in campionatul 
republican al juniorilor —, ,insu- 
mînd 422 de tinere tațeute. pășite 
eu elan ș: ambiție spre labirin
tul «Urmării.

3", marcliează' un nmi
Re-prezetitMiițt -

pe tinerii fotbaliști ai școlii 
l-am căutat îndelung, mal intil 
pe unul d'in terenurile din preaj
ma stadionului „23 August" apul 
pe „Voința", la capătul trgțnvg- 
iutul 5. aeolu unde-i văzușetn 
cindva intr-un rnecl de campio- 
nat.

Nu l-am găsit. Erau pe „F.R.B.", 
pentru că...

„...N-avem un teren al nostru ! 
Ne antrenăm pe uode apucăiu. 
plătind mii de tel pentru chirii. 
De altfel, situația materială a, ca
tedrei — toată în general — este 
intr-o cumiuuă iurautătire : buge
tul ș-i» micșorat, n-avem bani 
de echipament, ne deplasăm la 
meciuri cu tot mai multă greu
tate" (Traian TOMESCU).

Iată și o altă opihte, apărți- 
ninri lui Victor DINUT ■

„Dispunem de o serie Întreagă 
de eierneute talemate : Mierlă,
din „naționala" de Juniori, Ștraț. 
Ștraț IV, daca vreți, frate cu cel 
de la Rapid. Htisafi (n.n. țiul 
arbitrului divizionar). Tudoradie, 
Adamescu... Dar ce folos, dacțj 
ii antrenăm In condiții dintre 
tele mai vitrege t Tocmai la vitsta 
eiud acești jucători uecopți gr 
trebui să se formeze, să tapele 
deprinderi de finețe tehnică, noi 
ii pregătim pe terenuri denii g- 
late, pline cu smocuri $i gropi. 
Și nici măcar acolo nu sintem 
ităpini... Ving proprietarul și te 
dă afară !“

După cîte știm, In momentul 
prezent, federația studiază posi
bilitatea cedării — In exclusivi
tate — a unor terenuri din com
plexul „23 August" Centrului de 
Juniori și copii găzduit acolo. 
Cred M că REPARTIZAREA U- 
NUI ASTFEt, DE TEREN IN 
PROPRIETATEA EXCLUSIVA A 
ȘCOLII SPORTIVE NR. 2 ar re
prezenta un act Justițiar, incum
bat de serviciile — de necontes
tat — pe care această unitate 
te-a adus de-a lungul anilor 
mișcării fotbalistice romanești.

Poate că n-ar strica — gîn- 
dim — ca același for să găsească 
o modalitate de sprijin financiar 
către Școala sportivă nr. 2. ale 
cărei eforturi sînt adesea parali
zate de dificultăți materiale, cu 
atît mal mult cu cit practica a 
demonstrat că posibilitățile tie 
formare a Jucătorilor In acest pe

vansaț ca al nostru. Sîn- 
teti de acord 7

— Fără îndoială, așa stau 
lucrurile. Este o chestiune și 
de climă

— Se va putea rezolva, 
In timp util, acesț nea
juns 7

— Eu cred că da. In corn- 
pensație, fotbaliștii noștri 
și-au asigurat o foarte bună 
pregătire de iarnă. Și apoi, 
ei se vor putea pune la punct 
cu pregătirea specifică, în 
cele cinci etape de campio
nat care se vor desfășura 
pină la 18 aprilie, data jo
cului <-u echipa olimpică ‘a 
Albaniei. Pepjj'u a asigurași 
o bună onioyțtpi șare .fartW- 
ției noastre, uni i enarjil.prin
cipal, Valentin Sfâfâștc'u. •>:■- 

î preitnă cu mine, am conibocat 
lotul la București, pentru zi
lele de i și .? martie.

—■ Reapiintiți-ne, vă ru
găm, componența lotului

— Constantinescu (Dinamo 
Buc.). Ghiță (S. C. Bacău) — 
portari : Cheron (Dinamo 
Buc.), Olteanu (F. C. Argeș). 
Vlad (F. G. Argeș), Codrțq 
(Rapid), îrăncescu (Steagul 
roșu), Stoicescu (Bolit. Iași), 
Vigu (Steaua) — fundași ț 
Săiceanu (Dinamo Buc.), C'o- 
jaearu (C.F.R. Cluj), Pescarii 
(Steagul roșu) — mijlocașii 
h'ăsturescu (Rapid), Cararnan 
(Farul), Oprea (Farul). Fl. Du
mitrescu (U.T.A.), Pană (S. C. 
Bacău)» Cuperman (Bolit. 

‘ lași), t.upulcseu (Bolit. Iași), 
Gybrfi (Steagul roșu) — îna- 

’iiitoși. Din lot mai fac parte 
Hăcliiț și Dincuță (ambii (le 
la Petrolul), dar ei vor re
veni din Algeria după aceas
tă primă acțiune a noastră.

Interviu realizat de 
G. NICOLAESCU

rimetru sînt CEL PUȚIN EGALE 
cu Cele din centrele de copii și 
juniori, socotite ..productive".

★
Față-n față cu Traian Tomescu. 

egre vprbe.șiț — cu nedisimulata 
mindtie — ds succeșeie repurtate 
peste ani de băieții care i-au 
trecul prin mină, despre ace) loc 
III pe tată, ocupat in 1B66. („cînd 
„U“ Cluj ne-a bătut cu chiu cu 
vai, la Pitești)", țp sfirșit, despre 
șeria de anul șcesța, in care 
Barbu, Clntaru. Ivan. Voicescu șl 
ceilalți ocupă fotoliul liderului In 
campionatul național...

— După opinia dumneavoastră 
cate a tușt cel mai bun produs 
fotbalistic al acestei școli ? —
l-ani întrebat.

— I iind«șul Mihai Jucan !
— ?!
— Joacă la Dinamo Obor, are 

o tehnică „de post", nu mă 
jtiesc s-n spun, superioara celeia 
a lui satiuăreanu. E un mare ju
cător I

— Atunci de ce-a ajuns toc
mai la... Dinamo Obor ?

— Pentru că băiefii plecați de 
lș școala asta trăiesc marea ne- 
jansă de a nu putea să promo
veze — in același cadru orga
nizatoric — la o echipă Imediat 
superioară, la tineret, de exem
plu. D.tpj școala sportivă nr. 2 
nu mai există nici ițn stadiu fot- 
bnlistie iiiicrincdiar. Se pășește 
direct in... divizia A ! Unii re
zistă. alții se pierd pe drum...

ideea ni s-a părut interesantă, 
bș ruși mult. — cișt fiind numă
rul redus al mijloacelor mate
riale ale Școlii sportive nr. 2 — 
tin bun punct de (flecare.' Aici 
s-ar putea naște eventual un cu
plu, „pepinieră — echipă de di
vizie-. eu posibilități patronale, 
de sprijin ți protecție din par
tea cylei din urmă, in cadrul că
reia elevil-toibatișu ■ din strada 
Avii" și-ar putea continua acti
vitatea după terminarea juniora
tului.

Recunoaștem că gindurțle noas
tre s-au îndreptat sore Sportul 
ștudențesc, echipă aflată în 'sfera 
aceluiași departament. modestă 
încă sub aspectul creșterii tineri
lor Jucători, dar posesoare unor, 
capacități organizatorice demne de’ 
luat In seamă...

Ar fi — orgasm — o soluție 
fencită pentru ambele părți.

Ovitliu IOANIȚOAIA

LOTOPRONOSPORT
• In fiecare săptămină se 

constată prezenta unor jucă
tori noi la sistemele Loto- 
Pronospori. Urmarea firească 
este aceea că fondurile pen
tru cîșliguri înregistrează o 
creștere simțitoare. Numărul 

marilof''"e?Șfigători — m banU 
sau autoturisme — crește și 
el mereu;'"Astfel, dc Ta ince-

,7-p<4Wi "griului ' șt pină. aedm, 
la thonoexpres -și Loto au fost 
abținute 11 cîșliguri de cite 

,100.000 lei și numeroase alte 
tișt.ișuri peșie 5O.()l)0 Iei.

• Concursul Pronosxptes de 
miercuri 24.. februarie a.e. pre
zintă? un deosebit' interes, de" 
oarpee «te un mare report, 
care !e dă posibilitate jucăto
rilor să obțină câștiguri de va
loare. Cine pogte să obțină 
tiștigul maxim ? Numai cei 
care vor juca.

• Pentru a obține ciștiguri 
la Pronoexpres, mulți joacă in 
colectiv, avînd posibilitatea șă 
dșpună variante mai multe.

• Depunerea biletelor cîș- 
tigătoare la concursul excep
țional Pronoexpres din 21 fe
bruarie 1971 se va face pînă 
joi 2S februarie 1971 la ora 
13 în orașele reședință de ju
deț. ițtr in celelalte locaii'ăți 
pină miercuri 24 februarie 1971 
ota 13. Orhologaraa. ciștigtțrilor 
se va efectua sifnbată 27 fe
bruarie 1971.

• Plata eîștigurilor pentru 
concursul excepțional Prono- 
expres din 21 februarie ac. se 
va fac? astfel : in Capitală, 
începind de marți 2 martie 
ș.c. pină la 7 șprilie 1971 ți in 
(ară. începind aproximativ de 
simbătă 6 martie a.c. pînă la 
7 aprilie 1971, inclusiv.

CtȘTIGURlLE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 7 DIN 17 FE

BRUARIE 1971 :
Extragerea I : Categ. 1 : 1 va- 

variantă 10% • Uit) 000 lei : a 2-a: 
1,63 variante a S3 332 lei ; a 3-a s 
26,13 a 3 354 lai ; a 4-a : 43,23 a 
2149 lei ; a 3-a : 188.43 a 493 
lei : a 6-a : 5 604,25 a 40 lei.

Report categ. 1 : 853 832 lei.
Extragerea a H-a : Categ. B '■ 

19,5 variante a 5 817 lei ; C : 38 a 
2 985 lei ; D : 2 330,75 a 60 lei t 
E : 141,10 a 200 lei ; F • 3 282.40 a 
40 lei.

Report categ. A s 384 437 lei.
Câștigătorii premiilor mari sînt: 

100 000 ’ lei — BUZ-BANDA 
AUREI, din Ciudanovila, județul 
Caraș-Severin și 36 332 lei — 
CAȘIAN TEODORA din Buftea.



Vineri începe Campionatul mondial de hochei-grupa C

TURNEUL SE VA DESFĂȘURĂ 
1N NOUĂ ORAȘE!

Ori de cite ori se vorbește 
despre o olimpiadă sau despre o 
altă mare competiție sportivă, 
se spune că va fi sau că a fost 
găzduită de cutare sau cutare 
oraș. Nu este însă cazul apro
piatului campionat mondial de 
hochei — grupa C — pe care 
îl vor găzdui nu mai puțin de... 
9 localități, adică, pe scurt, 
aproape întreaga Olandă !

Acest fapt este cu totul ine-

ELITA PATINAJULUI ARTISTIC LA START

TRATATIVELE 
AU EȘUAT
Deci, mult dorita unifi

care a tenisului, ama
tor și profesionist, nu 

s-a putut face pentru 1971. 
Vedetele cu contract ale 
sportului alb au „boicotat"' 
ultimele campionate interna
ționale pe teren acoperit ale 
S.U.A., făcind din Salisbury 
un turneu mult mai puțin 
strălucit decît fusese la edi
ția sa precedentă. Rod La
ver si Co. îsi iau bagajele 
și traversează Oceanul, ple
când la Londra, unde vor a- 
pare de săptămâna viitoare 
in turneul organizat de cu
noscuta fabrică de țigarete 
„Rothmans", la Royal Albert 
Hall. Urmează ca circuitul 
indoor american sa se joace 
in continuare fără ei.

Toate declarațiile optimis
te ale d-lui Roy Bamett, 
președintele australian al fe
derației internaționale de te
nis (FILT), care se credea 
stăpîn pe situație, s-au do
vedit deșarte. El nu s-a putut 
impune in fața influentului 
grup al „Campionatului 
mondial profesionist" (WTC), 
finanțat de miliardarul tjexan 
îjamar Hunt și condus de 
excampionul britanic Mike 
Davis, care se arată azi mult 
mai abil in numărarea do
larilor, decît era ieri în mâ
nuirea rachetei. Profesioniș
tii își pun în aplicare pro
gramul lor de 20 de turnee, 
care — se spune — vor de
semna pe primul campion 
mondial de tenis. Este foarte 
probabil ca boicotul să se. 
răsfringă și asupra sezonului 
în aer liber, unde turnee 
clasice ca Wimbledon și Ro
land Garros, sânt amenința
te să-și vadă considerabil să
răcit afișul.

In fond, de ce profesioniș
tii vor ruptura ? Faptul pare 
curios, acum cînd gloria 91 
banii le sînt oferiți împreu
nă, în turneele „open". Ex
plicația trebuie căutată in 
acele pierderi de prestigiu 
pe care le-au suferit de obi
cei campionii cu contract, a- 
tunci cînd au încrucișat ra
chetele cu tenismanii rămași 
in afara grupărilor profesio
niste. Ultimul exemplu ni l-a 
oferit Richmond-ul, acolo 
unde spre stupefacția. între
gii lumi sportive. Ilie Năs- 
tase învingea pe jucătorul 
nr. 1 ol anului trecut, fai
mosul John Newcombe. Pro
fesioniștilor nu le trebuie 
așa ceva. Ei preferă să se 
întoarcă în „circul" lor în
chis. unde-șt împart, victo
riile, după cote (probabil) di
nainte stabilite.

în orice caz, să fim mân
dri că un tenisman român a 
fost cîștirjâtorul singurului 
„open" al anului, disputat 
pînă gcum. Cvasiinsuccesele 
sale ulterioare nu-i alterează 
prea mult performanta. 

'Richmond, și nu Salisbury, 
a fost clou-ul sezonului in
ternațional de tenis indoo-r.

Radu VOIA

dit în domeniul hocheiului pe 
gheață (desfășurarea meciurilor 
se face sistem turneu și nu pe 
grupe eliminatorii ca Ia 
fotbal sau de handbal) 
dacă în cazul Olandei 
vorba de distanțe de 

diferitele orașe, 
solicita eforturi 
8 reprezentative 
Anglia, Belgia, 

Danemarca, Franța, 
Olanda, România 
și Ungaria.

Anul acesta e- 
șalonul ai treilea 
al hocheiului mon
dial își va disputa 
partidele în nouă 
orașe : Utrecht,
Rotterdam, Til

burg, Gelleen, Nij
megen, ’s-Herto- 
genbosch, Gronin
gen, Heernveen și 
Eindhoven, pe pa
tinoare artificiale 
acoperite. Pe toată 
durata competiției 
hocheiștii vor locui 
la Eindhoven, de 
unde se vor de
plasa în zilele de 
meci în celelalte 
orașe. Reprezenta
tiva României va

kilometri între 
întrecerile vor 
deosebite celor 
participante :
Bulgaria,

C.M. de 
și chiar 
nu este 
sute de

CIND GRABA STRICA TREABA - 
MECIUL RETUR ESTE INFINIT MAI GRID

După prima manșă a semifinalei C.C.E. la handbal masculin
Partidele din Cupa Campio

nilor Europeni înseamnă altce
va decît obișnuitele jocuri din 
cadrul unui campionat sau din- 
tr-o altă competiție oficială. în 
această mare întrecere conti
nentală, greșelile, fie ele cit de 
mici, se plătesc enorm, uneori 
avînd repercusiuni dintre cele 
mai grave, deoarece antrenează 
după ele eliminarea unor for
mații care ar fi meritat să 
parvină în etapele superioare 
ale disputei. De acest lucru 
ne-am convins — dacă mai era 
nevoie ! — asistînd la prima 
manșă a semifinalei C.C.E. la 
handbal masculin dintre cam
pioanele României — Steaua și 
Iugoslaviei — Partizan Bjelovar.

După cum se știe, reprezen
tanții noștri au fost la un pas 
de a-și asigura calificarea în 
finală, realizind în deplasare un 
scor strîns, care să le dea po
sibilitatea de a recupera facil 
în meciul retur și de a ajunge 
astfel în runda cea mai impor
tantă a competiției. în cele din 
urmă. însă, ei au pierdut la o 
diferență apreciabilă : 14—19. 
urmînd ca în jocul retur (vineri 
26 februarie, în sala Floreasca) 
să încerce — evident cu mai 
puține șanse — să refacă tere
nul pierdut la Karlovac.

Și, sincer vorbind, ar fi meri
tat acest lucru, deoarece timp 
de 50 de minute. în ciuda con
dițiilor cu totul speciale în care 
s-â disputat acest meci, ei au 
putut să țină piept campionilor 
Iugoslaviei, Și-au pierdut, însă, 
inexplicabil capul în ultimele 
10 minute.

Ce se poate reproșa echipei 
noastre campioane ? înainte de 
toate lipsa de răbdare în atac, 
unde s-a pripit aproape de fie
care dată, chiar și atunci cînd 
situația de gol era dintre ceie 
mai favorabile. Un exemplu în 
această privință credem că este 
edificator. La scorul de 16—14 
pentru Partizan, cînd cronome
tru! arăta că mai sînt doar 8 
minute de jucat, echipa iugo
slavă a ratat prin Horvat un șut 
la poartă, care a fost bine blo
cat de Dincă. în acest moment 
de mare tensiune se IMPUNEA, 
pentru o echipă care evolua în 
deplasare, să nu se grăbească, 
ci, dimpotrivă, să lungească si
tuația de posesie a mingii cit

mai mult cu putință. Ce au fă
cut handbaliștii de la Steaua ? 
S-au grăbit să lanseze un con
traatac, mingea a fost intercep
tată de Horvat, a urmat un pas 
precis și Pribanici, rămas lingă 
semicercul echipei Steaua, a 
marcat nestingherit. Nici acum, 
la scorul de 17—14 pentru gaz
de, nu era prea tirziu pentru ca 
jucătorii de la Steaua să „recon
sidere" partida. Dar — din pă
cate 
Gruia s-a 
de poartă, 
traatac al 
și... 18—14

Iată, așadar, cum graba stri
că treaba. Iată, mai precis, cum 
a fost posibil ca după o evoluție 
mai mult decît mulțumitoare, 
care ne dădea speranțe certe 
pentru meciul retur, Steaua să 
fie în prezent obligată să mun
cească din răsputeri pentru a-și 
onora cartea de vizită și pen
tru a satisface pe înfocații săi 
suporteri.

Călin ANTONESCU

după cîteva minute 
grăbit, a tras alături 
a urmat un alt con- 
aceluiași Pribanici 
pentru Partizan.

evolua 
centre, 
gram : 
trecht, cu Franța, 27 februarie, 
la Rotterdam, cu Danemarca, 

1 martie, la Eindhoven, cu Unga
ria, 2 martie, la Utrecht, cu 
Bulgaria. 4 martie, Ia Tilburg, 
cu Olanda, 5 martie, la Tilburg, 
cu Belgia și 7 martie, la Ge- 
leen, cu Anglia. Față de Eind
hoven (in acest caz „kilometrul 
zero”) distanțele dintre orașe, 
pe calea ferată, sînt următoare
le : Utrecht 80 km, Rotterdam 
132 km. Tilburg 37 km și Gs- 
leen (stația Maastrick) 98 km.

Fiind vorba de 8 echipe parti
cipante, se vor juca zilnic cite 
4 meciuri (după două partide 
urmează o zi liberă) în patru 
orașe diferite, începînd de Ia 
ora 20 (21 ora Bucureștiului). 

.'Aceasta înseamnă că, în mod 
practic, hocheiștii vor putea lua 
masa de seară ca la... Revelion 
•și se vor culca după miezul 
'nopții. Chestiunea nu este cî- 
tuși de puțin simplă cum poa
te, eventual, părea la prima 
vedere, mai ales pentru niște 
sportivi, cum sînt și ai noștri, 
neobișnuiți cu așa ceva. Pentru 
toți hocheiștii ce vor evolua în 
Olanda se pune astfel, în mod 
imperios, problema recuperă
rilor. Cei care vor avea a- 

.ceasta capacitate, a unei rapi
de recuperări după fiecare meci, 
vor fi desigur in avantaj.

Echipa României (care după 
10 ani de jocuri în grupa B, 
evoluează din nou în grupa C) 
are teoretic principala șansă în 
întrecerile din Olanda de a în
cheia turneul pe primul loc și 
de a reveni astfel în eșalonul 
secund al hocheiului mondial. 
Jucătorii, în majoritate cei 
care au participat anul trecut la 
B-ul de la București, sînt a- 
nimați de dorința reabilitării, 
hotărîți să lupte fără preget 
pentru obținerea țelului pro
pus : CÎȘTIGAREA GRUPEI.

Exceptînd reprezentativa An
gliei, despre care nu cunoaștem 
prea multe, pe celelalte forma
ții le-am văzut evoluind anul 
trecut pe patinoarele noastre 
de la Galați și București. An
trenorii și specialiștii români 
prezenți la întrecerile echipelor 
respective au depistat punctele 
forte, dar și pe cele... nevral
gice din jocul acestora și vor 
ști, desigur, să stabilească acum 
tactica naționalei noastre pentru 
fiecare adversar în parte. Jocu
rile nu vor fi însă ușoare, așa 
cum poațe ar fi de presupus 
pentru o echipă care vine din 
,,B“. De aceea fiecare meci va 
trebui abordat cu maximum de 
seriozitate, disciplină tactică și 
angajament fizic total.

Romeo VILARA

în 5 dintre aceste 
după următorul pro-
26 februarie, la U-

Laureații „europenelor4* de la Zurich vor triumfa și în campionatele 
mondiale de la Lyon ?

SUEDIA-ROMÂNIA 16-9
(Ager-

mascu-
STOCKHOLM, 22 

preș). — Selecționata 
lină de handbal a României 
și-a început turneul în țările 
nordice, jucînd la Malmoe cu 
reprezentativa Suediei. Hand- 
baliștii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 16—9 
(6-4).

Excelent

Zagreb

prima repriză (in fotografia noastră) Gruia 
a fost mai puțin inspirat in partea a doua a meciului Par
tizan Bjelovar—Steaua.

Foto : Sportske Novosti

Campionatele mondiale de 
patinaj artistic care încep azi 
la Lyon (a 61-a ediție la băr
bați, a 51-a la femei; a 49-a la 
perechi și a 18-a la dans pe 
gheată) prezintă cîteva caracte
ristici interesante. Se părea că. 
după retragerea Iui Tim Wood 
și a Gabrielei Seyfert, lupta 
pentru cele 4 titluri va fi o sim
plă formalitate pentru „se
cunzi**. Dar, iată că s-au ivit 
suspense neașteptate, căci in 
mod practic de data aceasta nu 
există favoriți certi aproape la 
nici o probă. Se discută cu ar
doare despre repartizarea me
daliilor între continente. Euro
pa și America. Cotele prono
sticurilor variază de la 2—2 pină 
la 4—0, șansele americanilor ră- 
minind totuși în domeniul ne
cunoscutelor. Iar în ce privește 
nominalizarea campionilor,
semnele de întrebare abundă.

Desigur, una din posibilele 
laureate care suscită cele mai 
multe discuții este proaspăta 
campioană europeană Trixi 
Schuba. Marea maestră a geo
metriei pe gheată, dar din pă
cate âtît de puțin artistă, avea 
la Zurich 112 p avans, înaintea 
probei de figuri libere, așa că 
și-a putut permite luxul de a 
pierde 82 p față de a doua 
clasată, Zsuzsa Almasy. Va fi 
acest avans suficient în fața 
celor două americance, Janet 
Lynn și Iulie Holmes, care nici 
ele nu par a fi slabe la figuri 
obligatorii,, iar în programul li
ber au și cîteva sărituri triple 9 
Oricum, aceste nume, la care 
se vor adăuga probabil și re
velațiile de la Ziirich. italianca 
Rita Trapanese și succesoarea 
Gabrielei.'sprințara Sonja Mor
genstern, vor completa sextetul 
fruntașelor.

Foarte deschisă se anunță 
lupta la individual masculin. 
Se pare că pentru a obține mult 
rivnitul titlu suprem, Ondrej 
Nepela trebuie să aibă cel pu
țin 60—70 p avans înaintea li
berelor. In plus, el trebuie să 
sară foarte curat cele două tri
ple (Salchow și Rittberger). 
Francezul Pera, care a avut o 
absență mai mult „tactică” la 
europene, va încerca acum ul
tima sa șansă și — cu spriji
nul publicului de acasă — efor
tul său nu trebuie neglijat. în 
fine, este de luat în considerare 
și americanul Misha Petkevich. 
care declară că are în program 
nu mai puțin de patru triple 
sărituri ! Aceasta ar fi o pa
gină inedită în istoria patinaju
lui artistic. E vorba și de re
editarea unui triplu Lutz, să
rit pentru prima oară de ine
galabilul Donald Jackson. Pro-

nosticul nostru ar fi, totuși : 
Nepela, Pera Petkevich.

Lfi proba individuală mascu
lină Va fi prezent și tînărul 
campion al țării noastre, maes- 
strul sportului Gheorghe Faze- 
kas. La prima sa participare în- 
tr-un campionat mondial, putem 
aștepta ca talentatul nostru

nova și Andrei Suraikin s-au 
apropiat foarte mult. în schimb, 
se anunță o luptă strînsă pen
tru medalia de bronz, unde pe
rechile europene Karelina-Pros- 
kurin (U.R.S.S.) și Gross—Ka- 
gelmann (R.D.G.) vor fi puter
nic concurate de americanii 
Starbuck-Shelley. Acest Ken-

:/x.

L'W'!

• QAMPIONATE • CAMPIONATE
FRANȚA: Duelul St. Etienne — 

Marseille continuă

Etapa a 22-a : Nice — 
Reims 2—0 ; Angers — Nan
tes 0—1 ; Bordeaux — Metz 
1—1 ; Red Star — Bastia 1—1, 
Strasbourg — Sochaux 2—1 ; 
Nîmes — Rennes 3—2 ; St. 
Etienne — Valenciennes 4—0; 
Sedan — Marseille 1—2 ;

Ajaccio — Lyon 0—0 ;
— Angoulâme 2—1

Primele clasate :
1. Marseille
2. St. Etienne
3. Nantes
4. Metz
OLANDA :

Nancy

Corespondență

• Peste 15 000 de spectatori au 
urmărit duminică primul test al 
Iotului iugoslav sub , conducerea 
noului selecționer Vujadin Boș- 
kov. Reprezentativa Iugoslaviei a 
învins la Split pe divizionara 
Hajduk cu 3—0 (1-0). Partida — 
așa cum era de așteptat — a de
curs tn nota de dominare a se
lecționatei și doar 
atacanților a salvat pe 
de 1a o înfrîngere r.i 
Golurile au ‘ ' 
Bjekovici (mint 
după _ -U__  .______
min. 47) și Jerkovlcl (mln.

Jocul a satisfăcut pe antreno
rul Boșkov, îndeosebi apărarea 
imediată care a fost la înălțime 
și un.de Holțer s-a dovedit de 
netrecut. Linia mediană, cu Pav- 
10vi ci și Acimovici, a asigurat 
naționalei supremația în mijlo
cul terenului.

Problema nr. 1 a echipei 
mthe totuși atacul. Formula 
Oblak pe extremă dreaptă 
Bjekovici centru (așa cum 
încercat în repriza a doua) a

Ineficacitatea 
localnici 

mal severă, 
fost marcate

... ____ 32), Geaici
o acțiune personală

£

—

■ <

Excelenții dansatori pe gheață, sovieticii Ludmila. Pahomova 
și Aleksandr Gorșkov, au mari șanse de a repeta victoria 

obținută anul trecut, in „mondialele" de la Ljubljana

patinator să consolideze bunele 
impresii ce le-a produs la Zu
rich, creînd premise’ pentru o 
ascensiune viitoare in clasamen
tul elitei acestui atit de dificil 
sport.

La perechi, apele par mai 
limpezi. Irina Rodina și Aleksei 
Ulanov pot fi încă liniștiți, deși 
compătrioții lor Ludmila Smir-

ATLETII ROMANI SE REMARCA
IN CONCURSUL UNIVERSITAR DE LA SOFIA

Recordmanul nostru la să
ritura cu. prăjina, DINU PIȘ- 
TALU, a repurtat o frumoasă 
victorie în cadrul concursului 
de sală de la. Sofia, organizat 
de Federația internațională’ a 
sportului universitar (FISU). 
El a cîștigat proba cu o să
ritură de 4,80 m. Pe locul se
cund s-a clasat, cu aeelași_ re
zultat, săritorul sovietic 
nadi Gusev.

La triplusalt, victoria 
venit iugoslavului Milan 
soevici, cu performanța de 
15*60 m. Alături de ei au luat 
loc pe podium doi altleți ro
mâni : Eremia Rotaru (15,48 
m) și Crăciun Corbu — fra
tele campionului țării (15,08 m). 
In proba de 400 m, Gheorghe 
Fetronius (clasat al IlI-lea) 
a stabilit un nou record na
țional cu 48,9 s. (v.r. Valeriu 
Jurcă 49,2 din 1968). Cursa a 
fost cîștigată de at'etul sovie
tic Alexandr Bratcikov (48.1 s).

Alte rezultate : 400 m F. — 
Natalia Ceastikova (U.R S.S.) 
56,1, 800 m. F. — Svetia Zia-

Ghe-

a re-
Spa-

teva 
ta te 
17.61

în 
perit 
nul României la săritura în 
lungime, Valentin Jurcă a o- 
cupat locul patru cu 7,61 m. 
Proba , a fost cîștigată de re
putatul săritor sovietic Igor 
Ter-Ovanesian cu un rezultat 
de 7,69 m. O evoluție modes
tă au avut cei doi specialiști 
români în cursa de garduri. 
Nicolae Perla și Viorel Su- 
ciu — ambii cu 6,9 s _  au
fost eliminați din seriile pro
bei de 50 mg.

(Bulgaria) 2 : 10,4 greu-
— Okrohidze (U.R.S.S.) 
m.
concursul pe teren aco- 
de la Moscova, campio-

Foto : TASS

nsth Shelley este o curioasă a- 
pariție pe gheață, el concurîhd 
și la proba individuală. La ul
timul campionat al S.U.A., a 
reușit să colecționeze medaliile 
de aur la perechi și argint la 
individual 1

în fine, proba de dansuri pa
re a fi singura în care este po
sibilă o reeditare a rezultatelor 
de la ultimele C.E. Presupunind 
că Pahomova și Gorșkov vor 
respinge din nou asaltul fraților 
Buck, iar englezii Getty-Brads- 
haw nu vor avea neplăceri din 
partea americanilor sau canadi
enilor, atunci ordinea pe podiu 
va fi aceeași.

Dar, să nu uităm. Dacă lupta 
sportivă rămîne deosebit de in
teresantă, patinajul artistic ră
mîne încă in căutarea acelor 
mari personalități pe măsura a- 
nilor trecuți. Noua generație stă 
încă în banca școlii...

B. HOROS
antrenor

Surpriză la rugby

ITALIA-MAROC 6-8!
NEAPOLE 22 (Agerpres).— 

Meciul de rugby dintre re
prezentativele Italiei și Ma
rocului, contînd pentru „Cu
pa Națiunilor'* — F.I.R.A., 
s-a încheiat cu surprinzătoa
rea victorie a rugbyștilor 
marocani: 8—6 (3—3). Parti
da a fost condusă de arbi
trul român Teodor Viting.

TELEX » TELEX • TELEX
La Paris a luat sfîrșit competiția 
internațională de spadă, dotată 
cu „Cupa Monal". Victoria a re
venit italianului Luigi 
care în turneul final 
4 victorii. Pe locurile 
s-au clasat : Schmidt _______
— 3 v (15 tușe). Fenyvesi (Unga
ria) — 3 v (19), Bassemens (Bel-

(18). Francesconi (Ita-
(20) și Jung (R.F.G.)

• CAMPIONATE • CAMPIONATE •

Saccaro, 
a totalizat 
următoare 
(Ungaria)

unui concurs de hal-

GRAEBNER DE DOUĂ ORI VICTORIOS

Cu prilejul
tere desfășurat, la Odesa, sporti
vul sovietic Pavel Pervușln a sta
bilit un nou record mondial la 
stilul „smuls" — cat. grea, cu 
performanța de 168 kg. Vechiul 
record era de 166 kg șl aparținea 
finlandezului Kangasniemi.

22 14
22 13
22 11
22 9

4
3
6
4

49—24 32
40—23 32
38—25 27
29—24 27
pierde

4 ■
6 :
5 I 
9 ■

Eindhoven 
primul loc

în etapa a 22-a, Feijenoord
Rotterdam a învins pe teren

din Belgrad

IUI BOȘKOV
randament superior, aceștia 3in- 
cronlzîndu-se mai bine cu Geaici, 
care s-a dovedit a 
formă.

Formația aliniată 
toarea : Vukcevici 
Paunovici, Holțer, 
Pavlovici. Acimovici, 
(Oblak), Jerkovici, Bukal 
viei), Geaici. După meci, 
a declarat : „Primul test 
sider pe deplin reușit, 
partida oficială cu Olanda 
lie) și amicalul cu România (21 
aprilie) lotul se va completa cu 
Petkovicî, Gtorglevlcl, Brzici și 
Ba.levici, cei absenți astăzi”.

Următoarea întîlnire a lotului, a 
fost fixată pentru luni 29 martie 
tot la Split, unde timp de o sân
tă mină Boșkov va conduce pre
gătirile pentru partida cu Olanda, 
din cadrul „Campionatului euro
pean1'.

Duminică se joacă în Iugoslavia 
etapa de Cupă (16-lmlle), iar la 
7 martie, se va disputa prima 
etapă a returului campionatului.

Dușan POPIN

propriu cu 1—0 pe M.S.V.
Maastricht, iar P.S.V. Eind
hoven a terminat la egalitate: 
0—0 cu Sparta Rotterdam. 
Alte rezultate : AZ 67 Alk- 
maar — F. C. Twente En
schede 0—2 ; N.A.C. Breda — 
Excelsior Rotterdam 1—0 ;
Holland Sport — Telstar 
1—1 ; Ajax Amsterdam 
Volendam 4—0 : Haarlem 
D.V.S. Amsterdam 2—2 ; 
Utrecht — .
G. O. Ahead 
megen 2—2.
1. Feijenoord
2. Eindhoven
3. Ajax
4. Sparta

F.C.
Ado Haga 3—1 : 

I — N.E.C. Nijm-

22 15 5 2 48—16 
22 15 4 3 52—13
22 15 4 3 58—13
22 13 8 1 36—17

Fruntașele

de
(în

80).

tă
cu 
și 

s-a 
dat

fi în mare
a fost urmă- 
— Rajkovici, 

Stepanovici, 
Bjekovici 

(Bjeko- 
'Boșkov 
il con- 
Pentru 

(4 aprl-

35
34
34
34

GRECIA : 
acumulează puncte

în etapa a 21-a. echipă 
A.E.K. a terminat la egalitate 
(1—1) în deplasare cu Veria, 
iar Panionios a învins pe te
ren propriu cu scorul de 1—0 
formația Pierikos. Alte rezul
tate : Ethnikos — Larnaka 
6—0 ; Kavala Egaleo 1—0 ; 
Heraklis — Proodeftiki 3—1 : 
Aris — _Paok 2—2 : Olympia- 
kos — 
naikos 
Apollon
1. A.E.K.
2. Panionios
3. Panathln.
4. Heraklis

Fostir 4—0 ; Panăthi- 
— Panseraikos 2—0 :

— Ofi 3—0
21 13 7
21 14 4
21 13 5
21 10 9

1
3
3
2

?3—*10 
42—20 
39—11 
26—16

54
53
52
50

PORTUGALIA : Benfica 
victorioasă în deplasare

Rezultate înregistrate în 
etapa a 20-a : Sporting — 
C.U.F. 2—1 ; F. C. Porto —

X' Metreveli și
S Turneul de la

Morozova învingători la Moscova
Lyon se apropie de sfirșt

Setubal 2—1
Leixoes
Benfica 2—4 
Fa rense — 
Academica 
— Varzim
1. Sporting
2. Benfica
3. F. C. Porto

3
. ; Belenenses —
■0 ; Tirsense —

Barreirense — 
Boa vista — 
Guimaraes

13
12
13

5
5
3

31
29
29

1—0 ;
i-i; 
3—0.

20
20 
20

BELGIA :
Standard în frunte

Etapa a 20-a : Liege — An- 
derlecht 2—2 ; Union St. Gil- 
loise — Waregem 2—2 ; Ra
cing White — Beveren 1—0; 
Charleroi — Antwerp 6—0 ; 
F. C. Diest — St. Trond 1—0; 
F. C.
4—1 ; 
1—0 ; 
Liege 
duce 
mată 
și Anderlecht

Tenismanul american Clark 
Graebner a cîștigat proba de 
simplu din cadrul campiona
telor internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale S.U.A., 
desfășurate la Salisbury.' în 
finală. Graebner l-a învins cu 
2—6. 7—6, 1—6,. 7—6, 6—0 pe 
compatriotul său Cliff Richey. 
Este pentru a doua oară cînd 
Richey pierde în finala aces
tei competiții. Anul trecut el 
a fost învins de Ilie Năstas", 
iar acum a codat la marc 
luptă lui Graebner. După 
meci, Richey a declarat zia
riștilor că oboseala și-a spus 
cu'’întul.

Proba dc dublu a fost cîș
tigată de cunlul 
(S.U.A.) — Koch 
învingător cu 6—3, 
în fața spaniolilor 
Orantes.

Graebner
(Brazilia)

4—6, 7—6 
Gisbert și

Proba de simplu bărbați, 
din cadrul turneului de te
nis de la Moscova a fost cîș
tigată de Aleksandr Metre- 
veli. învingător în finală cu 
3—6. 6—2, 6—4, 6—2 în fața 
lui Anatoli Volkov. în finala 
probei feminine, disputată 
între Olga Morozova și Ma
ria Kull, victoria 
Morozovei cu 6—1,

★
Tn semifinalele 

indoor de Ia Lyon. 
nii francezi Pierre Barthes 
și. George Goven au întrecut 
perechea Sever Mureș.an (Ro
mânia) — John Cliffton (An
glia) cu 6—1, 8—6. In semi 
finalele de simplu ; Pokorni 
— Goven 9—7, 7—5, 2—6. 0-6,

Barthes Jauffret
abandon.

Tradiționalul turneu de sabie, 
dotat cu „Trofeul Martini", s-a 
încheiat la Bruxelles cu victoria 
scrimerului maghiar Tibor Ko
vacs, clasat pe primul loc duoă 
baraj. Locul doi a fost ocupat de 
sovieticul Mark Rakita.■
La Budapesta s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Uipest 
Dozsa ș1 formația Levski — Spar
tak Sofia, contînd pentru sfertu
rile de finală ale .,Cunei camnio- 
n’lor europeni" la volei feminin. 
Victoria a revenit sportivelor 
bulgare cu scorul de 3—1 P _ 15,
8. 7) Returul aceste) întîlniri 
va desfășura la 28 februarie, 
Sofia,

se 
la

a revenit 
7—5.

turneului 
tenisma-

laTradiționala cursă ciclistă de
Menton a fost cîștigată în acest 
an de rutieruJ francez Alain 
Santy, cronometrat pe distanța 
de 145 km cu timpul de 3h4fi:25. 
Italianul Zilio1! s-a clasat pe locul 
secund. I,a 35 sec. de învingător 
a sosit un n’uton din care făceau 
parte francezii Molineris. Cateau. 
Ducreux. Grelin, belgianul Ver- 

Dancelli și dane-beeck. itaîiRhul 
ziiT Mortensen.

Td campionatul 
pe shoață s-au _ __
întîlniri. Dinamo Moscova a în
vins cu scorul do 7—3 pe Traktor 
CeliRb’nsk. iar SK.A. Leningrad 
a întrecut cu 3—1. formația Ari- 
pile Sovietelor Moscova.

unional de hochei 
dișputat două noi

CUPA 
INTERCONTINENTALĂ 

(BASCHET) 
LA SARAJEVO

(o 
Și 
ză echipă iugoslavă ce urmea- 

tl desemnată ulterior.

T.S.K.A. — Moscova. Ignis Vare
se. echtpa campioană a Mexicu
lui, campioana amatoare a S.U.A.

formație din Boston), precum o ' ' " '
a

Bruges — Crossing 
La Gantoise — Lierse 
Beerschot — Standard 
0—2. în clasament con- 
Standard cu 34 p, ur- 
de F. C. Bruges — 32 P 

28 p.
ALTE REZULTATE

• într-un meci internațio
nal disputat la Valencia, 
echipa poloneză Gornik Zabr- 
ze a învins cu scorul de 3—0 
(1—0) formația Levante (care 
activează în liga a IlI-a a 
campionatului spaniol). Par
tida a fost urmărită de 10 000 
de spectatori.

• Echipa M.T.K. Budapesta, 
aflată în turneu în Spania, 
a’ jucat cu formația F. C. 
Malaga cu care a terminat la 
egalitate : 3—3 (2—1). Golu
rile echipei maghiare au fost 
înscrise de KUnst (2) și Bec- 
sei. Pentru gazde au marcat 
Mori (2) și Viberti,

Programată inițial în Brazilia, 
ediția 1971 a ..Cupei interconti
nentale" t: __
șura, între 25 și 28 r.‘.c 
Sarajevo (Iugoslavia). La 
turneu vor participa

THOENI Șl PROELL

1971 a
la baschet se va desfă- 

martle, la 
La acest 

echipele

O NOUA CURSA 
DE 6 ZILE 

cursa cicliste de șase 
se desfășoarâ ne velodro 

acoperit din /Antwerp (Bel- 
conduce echipa olandeză

In
care 
mul 
gia),

IȘI MĂRESC AVANSUL

zile.

In ultima zi a concursului in
ternațional de schi de la Sugar- 
leaf (S.U.A.) a avut loc proba 
masculină de slalom uriaș, ciști- 
gată de Italianul Gustavo Thoeni. 
El a fost cronometrat In cele 
două manșe cu 2:27,59. Pe locu
rile următoare : E. Bruggmann 
(Elveția) — 2:37,81 ; H. Duvlllard 
(Franța) — 3:00,00 și D, Zwil- 
ling (Austria) — 3:01,27. După 
acest concurs, tn clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" con
duce Gustavo Thoenl cu 140 p, 
urmat de francezii Patrick Rus
sel, Henri Duvlllard — 125 p. 
Jean Noel Augert — 107 p. La 
feminin : Anne Marie Proell (Aus
tria) — 177 p, Michelle Jacot

(Franța) — 158 p. Isabelle Mir 
(Franța) — no p. tn clasamen
tul pe națiuni, pe primul loc se 
află Franța cu 1219 puncte, ur
mată de Austria — 717 p, Elve
ția — 378 p, S.U.A. — 238 p, Ita
lia — 211 p, R.F. a Germaniei 
— 174 p.

Posț-Pijnen-Du.yndam 
urmată de Verschueren-Godefroot- Pen? cu 185 p.

FRAN^OISE DURR 
PE PRIMUL LOC

Turneul internațional 
de tenis de la Fort 
(Florida. Z.’J..'.., _ ....
de cunoscuta jucătoare _______
Franqolse Durr, care în anală a 
învins-o pe americanca Billie 
Jean King cu scorul de G—3, 3—0. 
6-—3.

MECIUL 
ARCARI—HENP.IQUE

După o serie de amînthi a 
fost In stirșit stabilită dala me
ciului dintre Bruno Arcari (ita
lia și Joao Henrique (Brazilia), 
contînd pentru titlul mondial la 
cat. ușoară (clasa juniori), deți
nut de boxerul italian. Meciul se 
va dsputa la 6 martie, la '

feminin 
... Lauderdale 

S.U.A.) a fost cîștigat 
1 franceză

Roma.
POLITEHNICA IAȘI LA EGALITATE CU UNION 

ALEXANDRIA
CLUB

Continuindu-și turneul In Re
publica Arabă Unită, echipa de 
fotbal Politehnica Iași a întîlntt, 
la Alexandria, formația locală

termi-Union Club. Partida s-a 
nat la egalitate : 0—0.

Miercuri, la Cairo, Politehnica 
Iași are ca adversar reprezenta
tiva R.A.U.
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