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59CUPA DE CRISTAL11
© Viorica Yiscopolcanu (probabil) la start • Revanșa lui Pcrfa ® Dinu Piștalu 

in căutarea celor 5 metri
crista'r1, la a treia 
sta bine în noua

„Cupei de 
fediție, îi va 
sală de atletism din complexul 
„23 August". Concurenți din cî- 
leva țări de bună tradiție atle- 
;ică vor onora startul întrece
rilor sub cupola halei care, fi
rește, încă nu este ideală : pu
terea de cuprindere a spectato
rilor se arată minoră, iar pista 
circulară (pentru a nu fi ne-

ANUL XXVI
1

ILEANA SILAI 
SI SARUCAN 
'LA BERLIN

atleți români vor par-Cinci __ ..
ticipa duminică, ia Berlin, la 
cea de a 14-a ediție a con
cursului internațional de sală 
prilejuit de sărbătorirea clu
bului S.C. Dynamo. Vor lua 
startul, in incinta lui Dyna
mo — Sporthalle : Ileana Si- 
lai, Tudor Puiu, Ion Rățoi, 
Vasițe Sărucan și Marian 
Chira.
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voiți mereu să exportăm semi- 
fondiștii. iarna) deocamdată e 
un vis. Să nu fim însă nedrepți: 
bine că o avem 1 Iar perfecțio
nările — dacă nu în partea con
structivă, măcar in ambianță -r- 
stau în putința noastră. Nu pre
tindem arbitri în smoking ca la 
Madison Square Garden, dar în 
frumoasele lor uniforme — da ! 
; Sala n-a început încă să se 
.gătească. Pentru moment ea 
(găzduiește ultimele antrena
mente ale atleților români, unii 
■căutînd corectări de detaliu, cei 
mai mulți — asudînd în urmări
rea baremului care să le per
mită participarea la campiona
tele europene de sală de la 
Sofia. Indiferent însă de țel, 
sportivii români au în primul 
rînd griji materiale, ii preocupă 
diferențele de compoziție a so
lului la pistele de alergări, la 
sectoarele de elan. Alina Po
pescu, de pildă, candidată (cu 
6,12) la un Ioc printre săritoa- 
rele în lungime, obișnuită cu 
elbitexul bucureștean, nu s-a a-
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© Profilare pe tradiție și specific © 15 recorduri 
republicane (seniori și juniori) © 19 sportivi in loturile 
olimpice © Copiii în atentia edililor

un patinoar, unperspectivă imediată:
și un hipodrom ©' 8 piscine in aer

orașului © în 
bazin acoperit

I ber pe lingă
complexele hoteliere

tice) căutindu-se sprijinirea cit 
mai concretă a secțiilor în care 
se practică aceste sporturi, se 
cuvine să vorbim, în continuare 
despre. . .

Dacă la cifrele înregistrate 
la sfirșitul Cincinalului 1966 -r 
1970 am mai adăuga că în 186 
(din cele 194) de asociații spor
tive se organizează campionate, 
că acțiunile turistice (în număr 
de 886) au angrenat 40 042 de 
participanți. iar duminicile cul
tural-sportive au atins cifra de 
574. avem cea mai clară dovadă 
că sportul este privit cu inte
res și plăcere de un mare nu
măr de locuitori ai Constanței.

Și pentru că tovarășul Dumi
tru Ivan, președinte al CJEFS, 
ne spunea că, sub aspectul per
formanței, sportul constănțean 
s-a profilat in ultimul cincinal 
pe ramurile de tradiție (box, 
lupte, haltere etc.) și pe cele 
specifice regiunii (sporturi nau-

..REALIZĂRI Șl 
PERSPECTIVE

Ultimul cincinal a însemnat și 
pentru sportul constănțean o 
ascensiune remarcabilă, în pri
mul rind prin propulsarea pe 
firmamentul sportului româ
nesc a unor nume de valoioși 
sportivi ca Marin Tufan (fot-

Horia ALEXANDRESCU »IAnticul Tomis a devenit, în 
zilele noastre, orașul în care 
în fiecare vară sosesc zeci de 
mii de turiști, români și străini. 
Toți vin spre cele șapte perle 
ale litoralului românesc : Ma
maia, Eforie, Mangalia, Nep- 
tun, Jupiter, Venus și Costi- 
nești.

Fiind unul dintre atractivele 
puncte turistice ale țării. Con
stanța a devenit in ultimii ani 
un puternic centru economic, de 
artă și cultură, căpătind dimen
siuni tot mai largi și urcind 
rapid în ierarhia marilor noas
tre orașe.

Sportul, privit și el cu interes 
la fel de mare, este bogat re
prezentat de numărul impresio
nant al celor care-1 practică 
și-l sprijină. Oferind excelente 
condiții de organizare și de 
găzduire a întrecerilor sportive 
de anvergură, Constanța a pri
mit în nenumărate rînduri vi
zita unor sportivi și echipe de 
elită, atit din țară, cit și de 
peste hotare, fiind, în același

timp, aleasă drept centru de 
pregătire a' multora dintre 
team-urile noastre naționale. pag. a 2~a)(donlinuareDoi antrenori (soții lolanda și Ion Soter) și doi sprinteri 

(Gheorghe Zamfirescu și Sorin Păsulă) măsoară ultimul 
pas de elan al unei săritoare: Alina Popescu.

Foto : DRAGOȘ NEAGU

pista de alergare. „Vreau să mă 
reabilitez după insuccesul de la 
Moscova — spune protagonistul 
hurdlerilor noștri — și pot s-o 
fac învingind pe puternicul a- 
lergător sovietic Aleksandr De- 

. mus". Liniște nu-i dă nici con
curența internă, tot mai cres
cută. Erwin Sebestyen, cu o si
luetă impresionantă, va face 
furori cînd o coordonare per
fectă îi va permite să valorifi
ce masa corporală în viteză. 
Dinu Piștalu rivnește la o să
ritură — cum spune el ambi
guu — „în jur de 5 metri". Cau
tă, cu fiecare cursă pe pista de 
elan, cele mai bune prize, cele 
mai bune manevre (..o zvicni- 
tură în plus, ă la Dionisi”) cu

Victor BANCiULESCU

comodat de loc cu tartanul so- 
liot și din 6 sărituri a ratat 5 
prin depășire, reușind una sin

gură (5,86). Nicolae Perța are 
griji similare : parchet, mate
rial plastic sau zgură nu e fi
rește totuna, cînd. e vorba de

In „Cupa Steaua" la tenis

ÎNCEPUT OPTIMILE FINALA
Spre deosebire de meciurile dis

putate In primele două zile ale 
tntîlnirii de tenis dotate cu Cupa 
Steaua, partidele de joi s-au 
ridicat la un nivel spectacular 
mai ridicat. Apropierea finișului 
aduce In fața fileului jucători 
(tehnici, capabili să confere com
petiției atractivitatea proprie me
ciurilor cu miză. Este cazul dis
putei dintre dlnamoviștîi C. Dima 
își F. Manea care, timp de aproa
pe 90 de minute, au oferit pu- 
țihilor spectatori aflațt în sală 
un tenis de bună calitate. A ciș- 
tigat C. Dima (3—6. 7—3, 7—5).
mai sigur în atacurile la fileu ți 
superior la capitolul condiție fi
zică. Alte citeva rezultate : M. 
•Busu (C.S.U. Construcții) — A. 
Bădin (Dinamo) 6—1, 6—1, I. Li- 
,viu (Steaua) — R. Simionescu 
X’C.S.U. Construcții) W.O., R. Bă- 
rîin (Progresul) — M. Breazu (Di- 
mamo) 7—5, 6—2, D. Nemeș
;(Progr.) — M. Tăbăraș (Progr.) 
jfi—0, 7—6, S-au disputat și primele 
[trei meciuri din optimile de fl- 
nală : I. Kerekeș (Steagul roșu 
;Bv.) —■ G. Neacșu (Steagul roșu 
|Bv.) 6—4, 6—3, M. Rusu — D. Pe
trescu (Steaua) 6—3, 6—2, C. 
.Curcă (Progresul) — A. Leonte 
(C.S.U. Construcții) 6—1, 7—6.

t Iată cîteva rezultate din turul 
ăl doilea ăl concursului fetelor : 
Elena Cotuna (Șc. sp. 2) _  Ma
ria Romanov (Cutez.) 6—0, 6—0. 
Mihaela Nossa (Progresul) — 
Doina lonescu (Cutez.) 6—4, 3—s,

6—4, Mihaela Dimitriu (Steaua) 
— Valeria Folticka (Progresu’i 
6—2, 6—2. Întrecerile continuă 
azi de la ora 8.

Ion GAVRILESCU
(Continuare tn pag. a 2-a 

ta rubrlcd)

AZI, IN SALA FLOREASCA

ÎNCEPE turneul feminin de volei
In timp ce echipa reprezen

tativă se află angajată in în
trecerile grupei C a campio
natului mondial, secunzii ho
cheiului nostru își continuă 
activitatea de competiție.

Duminică, de la ora 19,30, 
selecționata B a Bucureștiului 
(de fapt o. echipă de tineret) 
va întilni pe patinoarul arti
ficial din Capitală, formația 
Slovan Hodonln, din Liga a 
n-a a campionatului ceho
slovac.

Antrenorul ștefan lonescu 
va utiliza următorul lot : Stoi- 
culescu, Iordan Dumitru, por
tari, Florescu — Bălăneanu, 
Florian — Tone, Constantines- 
eu — M. Vlad, fundași, Cos- 
tea — Bandas — Biro, Pădu- 
raru — Herghelegiu — Bucur, 
Mihăilescu — Moiș — Gh. 
Vlad, înaintași.

Marți, de la ora 17,30, Slo
van va juca cu I.P.G.G.

Eterna rivalitate Rapid — Dinamd în fruntea elitei feminine 
a voleiului își consumă azi, în sala Floreasca, un nou episod. 
In fotografie, fază dintr-o precedentă confruntare a ițelor două 
echipe bucureștene : Mariana Popescu (D) „punînd“ min
gea peste blocajul rapidistelor Constanța Bălășoiu și Flo- 

rica Tudora
: De astăzi pînă duminică 
sala Floreasca găzduiește un 
interesant serial voleiballs- 
tic. Echipele feminine din 
Divizia A își dispută, după 
sistemul turneului cu ’ 
zilnice, următoarele 4 
ale campionatului.

în prima zi (astăzi, 
ora 9) sînt programate 
partide de mare interes, atit 
pentru partea superioară a 
clasamentului, cit și pentru zo
na retrogradării. Turneul va 
fi deschis de universitarele 
timișorene. și clujene, a căror 
întîlnire prezintă o mare im
portanță, mai ales pentru ul-

jocuri
etape

de la 
cîteva

timele, deținătoarele lanter
nei, dar care în urma victo
riei de duminică în fața Me
dicinii, nutresc speranța sal

vării. La fel de importantă 
este și partida următoare din
tre I.E.F.S. și Ceahlăul, pie- 
trencele aflîndu-se doar la 
un punct de ultimele clasate. 
Programul dimineții va fi 
închis de un meci de mijlo
cul clasamentului i Farul— 
C.P.B.

După amiază, de la ora 16, 
penultima clasată, Universita
tea Craiova, își încearcă șan
sele în fața formației C.S.M. 
Sibiu, care nu stă nici ea pe

roze. Favorită este, totuși, 
C.S.M., echipă cu mai multă 
experiență. îi... continuare, . 
Medicina București va primi 
replica campioanei, Penicili
na Iași, în fața căreia nădăj
duiește să se comporte mai 
bine decit în tur, cînd bucu- 
reștencele nu au reușit să 
.acumuleze decit 13 puncte.

Programul se încheie cu 
meciul derby Dinamo—Rapid, 
hotărâtor pentru continuarea 
cursei de urmărire a liderului, 
Penicilina. Invingătoarea din 
acest joc mai poate spera 
ca, printr-un concurs de îm
prejurări, să ajungă la titlu. 
In (tur, rapidistele au cîștigat 
cu 3—1, fiind într-o formă 
foarte bună. Deși Rapidul 
pare a fi mai bun la ora ac
tuală, un pronostic pentru par
tida cu Dinamo este riscant.

Iată programul din sala 
Floreasca i ora 9i „U“ Cluj
— Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S. — Ceahlăul, Farul
— C.P.B.; ora 16: C.S.M. 
Sibiu — Universitatea Craio
va, Medicina — Penicilina și 
Rapid — Dinamo.

La turneu vor oficia arbi
trii bucureșteni din lotul di
vizionar și provincialii Al. 
Taus (Brașov), Seb. Dumitres- 
cu (Ploiești), Oct. Drăgan 
(Timișoara) și Fl. Borz (B. 
Mare).

6 BOXERI ROMÂNI
LA LEIPZIG

REZULTATELE ÎNTRECERILOR CONSILIILOR
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT SI> • «

JUDEȚENE 
CLUBURILOR

SPORTIVE PE ANUL 1970
tn 1970 — mai mult decit 

în anii trecuți — întrecerea 
care s-a declanșat între con
siliile județene pentru educa
ție fizică și sport, pe de o 
parte, și între cluburile spor
tive, pe de altă parte, a fost 
generatoare de succese remar
cabile. CJEFS s-au preocupat 
în mai mare măsură de ac
tivitatea de educație fizică 
și sport de masă realizînd, 
in colaborare cu sindicatele 
și organizațiile U.T.C., mai 
multe duminici cultural-spor
tive la sate și la orașe, ex
tinderea gimnasticii de în
viorare, creșterea numărului 
de centre pentru inițierea in 
culturism etc. La rindul lor, 
cluburile și-au îndreptat, cu 
mai multă eficiență, atenția 
spre obținerea de titluri și, 
locuri fruntașe în competiți
ile interne și internaționale, 
în direcția realizării obiecti
velor de performanță de că
tre sportivii nominalizați 
pentru J.O. din 1972.

După centralizarea rezulta
telor, au fost stabilite — în 
baza criteriilor precise de 
desfășurare a întrecerii — 
următoarele clasamente pea
nut 1970 :

1. CLUJ
2. Brașov
3. Constanța

CONSILIILE JUDEȚENE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT • s ■

Grupa i

1. BACĂU
2. Argeș
3. Caraș-Severin

1. DÎMBOVIȚA
2. Botoșani
3. Ilfov

Grupa a

Grupa a lll-a

CLUBURI SPORTIVE 
IGrupa

1. DINAMO BUCUREȘTI
2. Steaua București

Grupa
1. RAPID BUCUREȘTI
2. C.S.M. Clui
3. Petrolul Ploiești

a ll-a

Grupe
CLUBUL SPORTIV ATLETIC
BUCUREȘTI

2. Voința București
3. Clubul sportiv Școlarul București

Grupa a IV-a
1. VOINȚA TG. MUREȘ
2. Clubul sportiv Atletic Roman
3. Nicolina lași

1.
lll-a

UNIVERSITAR

240 650
220940
205 385

154130
136 305
128145

73 770
61 885
55 450

395 940
332 750

97 240
57 525
47150

45 040
37 615
37 585

21 435
10815
10 635

P
P
P

P 
P 
P

P 
P
P

P 
P

P
P
P

P
P
P

P 
P
P

în
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Duminică 
cei 6 boxeri 
nea. Constantin Gruiescu, Ga
briel Pometcu, Constantin Sta
nei, Gheorghe Ene și Tudor Ni
colae) care vor participa la cea 
de a doua ediție a turneului de 
box ai Tîrgului internațional de 
la Leipzig. Ei sînt însoțiți de an
trenorii Ion Popa și Tedy Ni- 
culescu. La competiția ce va 
avea loc între 1 și 5 martie sînt 
înscriși 88 boxeri din 10 țări. 
Federațiile din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia și R.D.G, vor 
prezenta echipe complete. Cite 
6 boxeri vor sosi din Bulgaria 
și Suedia, cite 5 din Austria, 
Finlanda și Danemarca. Pugi- 
liștii eliminați în primele tururi 
vor avea posibilitatea să evolu
eze, în ziua de 4 martie, la 
Karl-Marx-Stadt sau Ia Gera,

părăsesc Capitala 
români (Petre Ga-

PE AGENDA AEIUALIUTII FOTBALISTICE
ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE AMICALE

ALE „OLIMPICILOR"
Echipa olimpică a Româ

niei — care se pregătește 
pentru partida, din prelimi
narii, cu Albania — va sus
ține, în această primăvară, 
două întîlniri internaționale 
amicale. în urma tratativelor, 
s-a stabilit ca la 31 martie 
„olimpicii11 să joace cu O.F.K. 
Beograd sau Vojvodina No- 
visad, iar în ziua de 7 apri
lie cu formația vest-germană 
Eintracht Braunschweig (cla
sată pe locul 4 în campio

natul R. F. a Germaniei).
Ambele meciuri se vor dis
puta la Galați.

Duminică, la Constanța
FARUL-ODRA OPOLE

Meci internațional amical, du
minică, la Constanța : echipa lo
cală Farul va primi replica for
mației Odra Opole, care activează 
în prima divizie a campionatului 
polonez.

Un semnal de alarmă 
pentru fotbaliști, antrenori 

și cluburile divizionare

STIATI CĂ REZISTENTA 
JUCĂTORILOR NOȘTRI 
ESTE CU NUMAI 20% 
MAI MARE DECÎT A 
TINERILOR OBISNUITI, 

NEANTRENATI ?

în pag. a 3-a un interesant 
articol pe această temă 

semnat de conf. dr. 
MIRON GEORGESCU

Mîine, la ora 21, în sala Floreasca

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA LUPTA

IN

SA SE

CIUDA HANDICAPULUI

CALIFICE IN FINALA C.C.E.!
Partizan Bjelovar a sosit ieri In Capitală

A rămas puțin 
la disputarea meciului 
din cadrul semifinalelor C.C.E. 
la handbal masculin dintre 
Steaua și Partizan Bjelovar, 
meci la finele căruia vom 
afla răspunsul la întrebarea, 
care frămîntă pe iubitorii a- 
cestui sport din țara noastră: 
va reuși Steaua să remonteze 
handicapul din prima parti
dă ? Oaspeții — să nu uităm ! 
— încep jocul de mîine seară 
cu un avans de 5 goluri, ceea 
ce înseamnă destul de mult.

timp pînă 
retur făcut, în puținul 

cele două meciuri.

BOXERII FRUNTAȘI
DE PREA MULTE ORI

ÎN DIFICULTATE
Marți seara, lr. Brașov, pu- 

giliștii selecționați în lotul na
țional au susținut cea de a 
doua 
acest 
și în 
mici 
tului_________ ____ -
tă lipsă de pregătire specifică 
(meciuri sau luptă la mănuși), 
concretizată în : dezorientare în 
ring, lipsă de precizie în lovi
turi, o necorespunzătoare apre
ciere a distanței de luptă. Final
mente, aceste minusuri în pre
gătirea actuală a celor mai buni 
pugiliști ai noștri au dus la re
cepționat ea unui număr neper- 
mis de mare de lovituri, în dis-

gală țle verificare din 
sezon. Așa cum apreciam 
cronica noastră de ieri, cu 
excepții, componenții lo- 
ne-au dezvăluit o eviden-

pute cu adversari de o valoare 
net inferioară.

Bineînțeles, nu toți selecțio- 
nabilii s-au comportat slab. De 
pildă. Gheorghe '"iochină a fost 
în formă bună. Precizia în lo
vituri, promptitudinea în ripos
te, eschivele efectuate la mo
mentul potrivit, deplasările e- 
xacte pe picioare — iată atu- 
urile acestui tînăr boxer puse 
în evidență de ultima sa evolu
ție. ,

Mihai TRANCA

(C&ntlnw* tn png a t a 
la rubrică)

Firesc, deci, ca partida să fie 
așteptată cu un mare interes 
Și,

reșteni au
timp dintre „ ____ _
antrenamente tactice intense șimai firesc, ni se pare ca

Citeva minute după sosirea lor la București, handbaliștii 
de la Partizan Bjelovar 
tografie. Nu lipsesc din 
viei, Horvat, Pribanici, Z.

s-cnz „aliniat” pentru obișnuita fo- 
rîndurile lor internaționalii Vido- 
Jandrokovici, Duranec și ceilalți

Foto : B. GABRIEL
săhandbaliștii de la Steaua 

se pregătească cu seriozitate, 
încercind — după 
mărturisea antrenorul 
Oțelea — să valorifice învăță
mintele trase după prima în- 
tilnire cu campionii Iugoslaviei 

în acest sens, jucătorii bucu-

cum ne 
Cornel

nu ne famine decit să spe
răm că ele vor da roadele 
așteptate. Indiferent, însă, de 
ceea ce pregătesc pe plan tac-

Călin ANTONESCU

((fontinuart tn pag. a La)
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bal). Aurel Mihai $ Ioan Dinu 
. (box). Ana Hălchiu (scrimă), 

lancu Vangheliei și Dumitru 
Nicolae (lupte), Gh. Nieulicioiu 
(iahting). Ion Ilabot (haltere), 
C. lordache (atletism) ele. 
Amenajarea bazelor sportive a 
fost, de asemenea, o problemă 
rezolvată cu succes de constăn
țeni.

Complexul sportiv Tomis, dat 
in folosință în' anul 1968, este 

, primul mare obiectiv de acest 
■gen realizat de edilii orașului. 
,E1 cuprinde sală de jocuri, gim- 
rnastțcă. lupte și box, o sală de 
(forță și haltere, accesorii sani
tare și, în plus, un spațiu de 
cazare pentru cca 100 de per
soane.

Un alt complex sportiv, de 
proporții remarcabile, a fost 
amenajat in Parcul pionierilor, 
cuprinzind terenuri dc fotbal, 
minifotbal, handbal (2), baschet 
(2), votfi (2) și tenis de cîmp 

‘(3). Dat în exploatare parțial, 
Jin 1969, complexul a fost finisat 
in 1970. ajungind astăzi un punct 

,de mare atracție pentru copiii 
orașului.

Baze sportive și-au amenajat,

în ultimi» ani și asociațiile spor
tive Portul. C.F.R. și Petrolul 
I.C.L.P.P. Lă toate acestea se 
adaugă bazele sportive (mini
male sau complexe) existente pe 
lingă școlile orașului, căci, așa 
cum ne spunea tovarășul Mircea 
Lisnic — tehnician constructor 
al CJEFS, în Constanta nu exis
tă nici o școală fără teren de 
sport !

Din bogatul plan de perspec
tivă al sportului constănțean 
ne-am notat cîteva dintre cele 
mai interesante proiecte, unele 
puse deja în practică : un bazin 
acoperit care va fi dat in folo
sință anul acesta, un hipodrom 
pe D.N.--3 (pentru anii 1972- 
1975), un patinoar artificial, care 
își va deschide porțile la sfirși- 
tul anului în curs.

Orașul soarelui, al apei și al 
florilor este, însă, și orașul co
piilor. așa că grijuliii părinți 
constănțeni au amenajat...

..IN TOATE CARTIERELE 
— SPATII DE JOACA 

PENTRU COPII
Hotărirea edililor Constantei 
fost pusă în aplicare în re-

ÎN ANII CINCINALULUI
cent încheiatul cincinal. înce- 
pînd de la bătrînul cartier 
..Gara Veche” și pină la ele
gantele cvartale Cazinou. To
mis I, II și III. absolut toate 
cartierele orașului oferă copiilor 
condiții optime de joacă, de o- 
dihnă și relaxare. Apoi, pe mi
rifica plajă a mării s-au creat, 
numai la Mamaia și Constanța, 
18 asemenea puncte.

Dar. Constanța fiind ..inima 
litoralului”, iar litoralul „comoa
ra” Constanței și pentru că, an 
de an, nenumărați oaspeți își 
petrec aici vacanțele, iscusiții 
arhitecți n-au uitat să asigure...

**• CONDIȚII EXCELENTE 
DE PRACTICARE 

A SPORTULUI 
PENTRU TURIȘTI

Evident, problema asigurării 
unor condiții optime de practi
care a exercițiilOr fizice de că
tre turiștii sosiți pe litoral, a 
constituit unul dintre punctele 
aflate in atenția constructorilor, 
iar rezultatele sint din cele 
mai bune. Amenajarea terenu
rilor de tents, volei, baschet și

O DOMNIȘOARĂ BRUNETĂ
golt pe lingă marile complexe 
hoteliere și campinguri, con
struirea elegantei săli de bow
ling de la Mamaia, precum și 
existenta unui centru de practi
care a schiului nautic pe lacul 
Siut-Ghiol sint numai cîteva 
dintre dotările puse la dispozi
ția turiștilor.

Din noutățile sportive pregă
tite pentru oaspeții litoralului 
românesc, începind din vara a- 
cestui an, am notat amenajarea 
a 8 piscine pentru care s-a 
investit suma de 16 milioane 
lei '

Tot in această vară, turiștii 
vor găsi instalate pe plajă apa
rate de gimnastică : bară fixă, 
paralele și inele, fringhie, seară, 
avind astfel și aici asigurate 
condiții pentru odihna activă.

★
Ar mai fi incă multe dc spus 

despre tealiZările și perspective
le pe care le are activitatea 
sportivă din Constanța. dar, 
considerînd că am reușit să pre
zentăm principalele aspecte din 
marele nostru port la Marea 
Neagră, ne mărginim a sublinia 
că sportul constănțean a avut 
și are........vint de pupa" !

După turneul de la Galați

LUPTA PENTRU SUPRAVIEȚUIRE IN DIVIZIA A CONTINUĂ

nu a beneficiat

partidele de la 
Unele formații

După turneul de la Galați

Primul turneu al ultimului 
tur masculin s-a consumat in 
sala I.C.O.R. din Galați. Dacă 
in ceea ce privește partea su
perioară a Clasamentului lucru
rile sint în bună măsură cia- 

trificate (Dinamo nu mai poate 
practic rata locul I), in partea 
inferioară situația este la fel 
de încurcată și după aceste trei 
etape. Echipele angajate direct 
in această dispută a „supravie- 

. țuirii" au înregistrat, fiecare, 
cite o victorie : Farul a învins 
pe l.E.F.S., Politehnica Brașov 
a întrecut pe Politehnica Cluj, 
iar aceasta din urmă a dispus 
de „U” Cluj. Deci, nici una din
tre aceste trei echipe nu s-a

putut departaja pentru a părăsi 
zona periculoasă a clasamentu
lui. Urmează ca ultimele două 
turnee, de la Cluj ți Brașov,- 
să hotărască echipele care în 
toamnă nu vor mai evolua în 
Divizia A. Rămine ca pregăti
rea din perioada următoare 
să arate care dintre cele 
trei candidate va avea a- 
ceastă soartă. Demonstrați* ne 
va fi făcută în 
Cluj și Brașov.
s-au prezentat ia nivelul cu
noscut.. Dinamo
de întregul Iot. Novac absent 
(motivat), iar Albit (accidentat) 
a jucat doar 20 de minute. Dra- 
gomircscu a evoluat puțin. aCu-

„3 SECUNDE^
® Noi arbitri, români delegați 

să conducă meciurile, rle astă- 
dată decisive, din cadrul competi
țiilor europene : dr. Dan Chiriac 
va. arbitra la 6 martie meciul 
Spartak Leningrad — Juventud 
Badalona (sepitfihaiele Cupei cu
pelor). Iar Cornel Negulescu a 
fost programat la 26 martie la 
returul partidei G.T.S. Wisla Cra
covia — Clermond Ferrand (se
mifinalele C.C.E, la fete).

• Ca urmare a remarcabilei 
comportări tehnice șt a desăvlr- 
șltei ținute sportiva. Horia t>e- 
mian, pivotul Universității Cluj, 
a fost selecționat in lotul repre
zentativ.
• A fost stabilit programul din 

Capitală al etapei a XIX-o o di
viziei feminine A : simbătă. sala 
Constructorul de la ora ÎS : Con
structorul — Politehnica Bucu
rești ; duminică, sala Ciulești de 
la ora 11 : Rapid — Sănătatea 
Satu Mare.

zind o entorsă care s-a agravat 
în ultimul meci. Rapid și Stea
ua au fost echipele care au câș
tigat toate întâlnirile de la Ga
lați $1 pentru aceasta merită fe
licitări. Politehnica București. 
Universitatea Timișoara și 
I.C.H.F. au ieșit învingătoare 
în cîto două meciuri, Univer
sitatea Cluj o singură dată.

Singurele formații cate au 
pierdut toate meciurile au fost 
Politehnica Galați și l.E.F.S. 
Surprinzător, 
prezentat în 
proprii ca O 
zată in care, 
jucător face 
vădit indicațiile ; 
De altfel, gazdele ..... .
Înaintea începerii turneului că 
vor înregistra 
de la dorință 
a fost, după 
calc lungă.

Gilatî 
gâlâțcnll s-au 

fața susținătorilor 
echipă dezorgani- 

. pe teren, fiecare 
ce vrea, ignorind 

antrenorului. 
■ au promis

trei victorii, dar 
pină la realizare 
cum s-a văzut...

Paul I0VAN

Dispută la panou intre ju
cătorii de la Rapid și Poli- 

tenica Galați
Foto : C. SATMAHI 
lăți-

CLASAMENTELE
DIVIZIONARELOR

Ga-

ANTRENORII FEDERALI DESPRE PREGĂTIREA LOTULUI NAȚIONAL

în urma jocurilor desfășurate 
la Galați. în cadrul primului tur
neu al ultimului tur divizionar 
masculin A, clasamentul compe
tiției este următorul :

MASCULINE
1. Dinamo 23 22 3 2065—1880 472. Steaua âs 19 6 1935—1637 44
3. Poli. Buc. 23 18 7 1800—1577 43
4. Tmș. 25 1? 8 1877—1736 42
5. Rapid 26 16 9 1072—1811 41
(i. I.C.H.F. 25 14 11 1743—1746 39
7. „U“ ciul 25 12 13 1693—1614 37
8. Poli. Gl. 25 11 14 1746—1855 36
.9. l.E.F.S. 25 8 17 1604—1702 33

10. Poli. Cluj 25 5 20 1579—1343 30
11. Poli. Bv. 25 4 21 1599—1914 29
12. Farul 25 4 21 1514—1932 29

Tinerii halterofili români, mem
brii ai lotului național, se află 
în fața unui bogat program In
ternațional. Majoritatea compo- 
nenților echipei naționale fiind 
juniori, vor participa la toate 
Întrecerile rezervate echipelor de. 
tineret și de seniori. In aceste 
zile, Iotul se pregătește la Poiana 
Brașov, sub conducerea veșnic 
tinârului antrenor ștefan Petres
cu și a colegului său Gh. Mănâi- 
lescu.

I-am întilnit la stlrșit ile| săp- 
tainînă' și i-am solicitat să răs
pundă la citeva întrebări.

— Ce obiective aveți invii
torul apropiat ?

Ne răspunde GH. MANAlLfiȘPU:
— t.a 21 martie, la Udlne, echipa 

României va întîlni reprezentativa 
Italiei. Apoi, urmează partici
parea la Cupa Dunării (sgniori 
și juniori), iar în iunie, la. So
fia. vor fi prezenți Ia campiona
tele europene.

PIOATini PENTRU
I
I

în vederea desemnării lotul 
lui de patinatori care va ret 
prezenta țara noastră la a| 
V-!ea concurs internațional d® 
patinaj artistic (pentru copiij 
de la București, in zilele 
10—14 martie, 
mână de 
nizat un 
desfășurat 
perit ..23 
mentele : 
Suciu. 2. 
3. Mirela 
Stănișor,

INTERNAȚIONALE"

— In ce constă pregătirea ? — 
i-am adresat această întrebare lui 
ȘTEFAN PETRESCU.

— Punem un accent deosebit 
pe exercițiile de îndemînare. Bă
ieții mei se antrenează făcînd 
gimnastică la aparate. sărituri 
la sol, aruncări cu mingea me
dicinală. Scopul 7 Mărirea vitezei 
de reacție.

— Care sint obiectivele de per
formanță pe care vreți să le a- 
tingețl la inclieierea primelor e- 
tape de pregătire 2

— Iată cîteva din ele : Horto- 
pan 317,5 kg : N. Grigoras 320—330 ' 
kg ; E. Covaci 345 kg : V. Bădes- 
cu 365 kg : Tudor Petrișor 390 
kg i loslf Palinkas 420 kg : I. 
Deac 445 kg. Firește, rezultatele 
nu sînt mari pe plan mondial, 
dar trebuie să avem în vedere 
vîrsta majorității elevilor noș
tri. Dar, pentru a obține aceste 
rezultate va trebui să încheiem o . 
etapă completă de pregătire care 
durează 6 luni.

Completînd, Gh. Mănăilescu ne 
spune :

— Dacă se va lucra bine cu a- 
cești tineri, abia după 6—7 ani 
vom putea emite pretenții la 
cîteva rezultate de valoare mon
dială. Dar pentru asta trebuie 
multă munca, perseverență din 
partea noastră, a antrenorilor de 
club șl in primul rtnd din par
tea sportivilor.

în continuare, și antrenorul ște
fan Petrescu mat are citeva cu
vinte de adăugat :

— Din păcate, după ce pleacă 
din tabără și revin la cluburi, 
pentru acești tineri sportivi în
cepe „viața dulce" : adică acti
vitatea lipsită uneori de exi
gență și control. Performanțele 
lor scad, iar cînd revin ” 
in lotul național, trebuie : 
clm citeva luni pentru 
duce la vechiul stadiu 
gătite. Construim deci 
sip I Două exemple sint 
catoare : V. Davidoiu a 
tabăra de pregătire cu, 
și a revenit de la club 
cîteva luni, cu 382,5 kg, 
Dumitru a scăzut de la 
la 372,5 kg.

Ce e de făcut 7
Menținerea performanței 

poate realiza prin continuarea 
pregătirii la același nivel de in
tensitate, Cine nu poate rezista 
regimului de viață impus de ob
ținerea marilor performanțe, să 
ne-o spună deschis. E mai cinstit, 
așa, decît să ne pierdem 
cu elemente lipsite de 
Tată do ce am renunțat Ia 
lot (plafonat, lipsit de 
st am alcătuit unul nou. .. ........
din băieți tineri, dornici de mun
că și afirmare.

lată ți clasamentul „CUPEI 
SPORTUL" :

1. Dinamo 219 p, 2. Poli Buc. 
177 p, 3. Steaua 174 p. 4. ,.U“ Tmș. 
171 p, 5. Rapid 169 p. 6. I.C.H.F. 
135 p. 7. ,.U“ Cluj 135 p. 8. Poli 
Galați 106 p, 9. l.E.F.S. 92 p. 10. 
Poli Cluj 62 p. 11. Poli Bv. 57 p.

12. Farul 57 p.

7.

din nou 
să mun- 
a-i rea
cts pre» 
pe... ni- 

edit'i- 
părăsit 
405 kg 

după 
iar 
400

C. 
kg

se

vremea 
voință, 
vechiul 
voință) 
format

Ton OCHSENFELD

!■ . ........ Will III...
da 

federația ro- 
specialitate a oFga- 
concurs de selecție» 
la patinoarul aco- 

AtlgUSt". T„t.j 
fete — 1 
Mihaela 
Golcanu, 

5. Emilia 
.Simona Grigorescu, 
Ciorpec, 
9. Dana 
1. Mihai 
ghină, 3.

Iată clasa" 
1. Silvana
Paiaschivg, 

, 4. Roxana 
i Tibula, (L 
, 7. Monica

Nichiforov, 
băieți —

8. Irina 
Radulescu : 
Dea®, 2. Daniel Gin- 
Adrian Vasile. Vizați 

pentru selecționare mai sint 
brașovenii Claus Schell șl Do- 
rinela Ularu, precum și clujea
nul Leonard Azzola.

ANTRENORUL ANDI ARDELEANll —SANCȚIONAT

de 
pe 
in 
de 
de

Analizînd comportarea lo
tului de sportivi care ne-a re
prezentat la Turneul interna
țional universitar de tenis 
masă de la București și 
baza discuțiilor purtate și 
cadrul colegiului central 
antrenori, biroul federației
specialitate a hotărît, sancțio
narea cu mustrare a antreno
rului Andi Ardeleana pentru 
lipsă de preocupare în înde
plinirea atribuțiilor de antre
nor coordonator, ceea ce a 
dus la o evoluție nesatisfăcă- 
tpare a sportivilor noștri.

De asemenea, s-a recoman
dat secțiilor de la Politehnica 
Dumirești (pentru jucătorii Sil
viu Dumitriu și Adam Antal) 
și C.S.M. Cluj (Dorin Giur- 
giucă) să analizeze și să co
munice măsurile luate privind 
comportarea nemulțumitoare 
a sportivilor amintiți.

(Urmare dia pag. 1)

Constantin Stanef ni s-a pă
rut in progres chiar față de evo
luțiile sale din campionatul de 
anul trecut. El a realizat un 
meci bun. in compania unui ad
versar de valoare — Coslică 
Bumb. într-o formă mulțumi
toare pentru această etapă s-ța 
prezentat și Gheorghe Ene.

Ion Alege și Tudor Nicolae 
nu pot primi' aprecieri, deoarece 
adversarii lor au fost mult in
feriori. Alcxe a făcut un sim
plu antrenament la mănuși, iar 
Nicolae, n-a boxat decit un mi
nut. adVors.niui său abandonind 
după pfiffiele lovituri primite.

Ceilftfl romponenți ai lotului, 
cu mici .diferențe între ei, au 
evoluat necorespunzător. Cel 
mai slab s-a prezentat campio
nul semigreilor — Vetre Cîm-

Simbătă la Dinamo
O NOUĂ REUNIUNE

PUGILISTICÂ DE ATRACȚIE

pcanu. A boxat cu multe ob
strucții, motiv pentru care a 
primit două avertismente, și a 
recepționat nepermis de multe 
lovituri de la un tinăr fără ex
periență. Ceilalți selecționabili 
au fost dezorientați în ring, au 
lovit foarte mult fără adresă și 
au primit '' multe lovituri ușor 
evitabilei De pildă. Pavei Ne- 
delcea, un recunoscut tehnici
an și maestru al eschivelor, ca 
să-l învingă pe N. Toma, a pri
mit IOC de lovituri in plină fi
gură și a dat 110 (!)

Față de aprecierile făcute vi
zavi dc comportarea lotului, in 
aceste prime meciuri, conside
răm necesar să facem precizarea 
că lipsa lor de formă sportivă, 
in acest moment, nu este de 
natură să alarmeze. Conform 
planului lor de pregătire, pe 
baza obiectivelor stabilite, com
ponenții lotului național nici 
nu trebuie să fie acum în formă 
maximă. Totuși, credem că mici 
corective aduse planului de pre
gătire (mult mai multă luptă 
ia mănuși în ultimele 2—3 săp- 
tămini) i-ar fi scutit pe pugi- 
liștii noștri fruntași de comenta
rii nefavorabile lor și, mai ales, 
de unele înfrîngeri dezagreabile.

Sala Dinamo din șoseaua Ște
fan cel Mare va găzdui simbătă 
27 februarie, cu începere de Ia 
ora 18, o interesantă reuniune 
pugilistică în care vor evolua unii 
dintre cei mai buhî boxeri din 
Capitală. Iată programul : semi- 
muscă : Șt. Boboc — Șt. Bălatu, 
muscă î N. Cordoș — V. Ivan, T. 
Clilrllă — M. Popescu. cocoș : 
Ad. Moraru — R. Ivanciu, pană : 
E. Gorea — N. Giju, N. Roșu — 
Gh. Stroe, ușoară : Antoniu Va
sile — Gh. Popa. Paul Dobrescu 
— V. Prodan, mijlocie mică: D. 
Mihalcea — N. Enciu. mijleeie : 
S. Tîrilă — Gh. Chivăr.

SILBERMAN BOXEAZÂ

la 
Se

LA TIMIȘOARA
Simbătă seara se dispută 

Timișoara meciul internațional 
box dintre reprezentativele clubu
rilor U.M.T. șl Radnlckl Kragu- 
jevac. Echipa timișoreană va fi 
întărită cu cițlva boxeri, printre 
care Victor Silberman, Gheorgne 
Bădol și ion Petrea.

Nu prea am avut ce face în săptămînă 
asta telesportivă. Am cam lenevii, ceea 
ce dacă nu-i frumos, poate că e sănătos, 
înainte de reînceperea campionatului de 
fotbal care, desigur, ne va extenua. 
N-am prea avut ce vedea — iar ceea ce 
am văzut n-a fost de neuitat.

Steaua cu Burevestnic, la volei, ultimul 
set, în situația de 2—2 Io seturi, putea fi 
ceva formidabil. N-a fost formidabil. Pre
fer să nu spun cum a fost. Nu zic că 
băieții puteau să-i învingă pe campionii 
din Alma Ala — teribili la blocal I — dor 
măcar să fi știut că sîht televizați și se 
uită lumea la ei... Să nu fiu rău : proba- 
bil ca erau la capdtul puterilor, și cina 
ești la capătul puterilor, nu te mai gm- 
dești la telespectatorii așe
zați în fotolii confortabile, 
acasă, dornici să li se o- 
fere spectacole. Cred în fi
naliza lui Brebeanu -—
Steaua a dat tot ce a pu
tut, dar asta înseamnă că... 
Nu spun ce înseamnă, 
după ce m-am fript, în 
vară, cînd — după turneul 
feminin de la Constanta 
— am scris negru pe. alb 
enormitatea 
noastră a atins un 
mondial! Cred că anul tre
cui n-am .emis. gogomănie 
moi mare. Să-mi fie de bine 
învățătură de minte...

Duminică, mi s-a dovedit că

că echipa 
nivel

ceea ce — avind în vedere marea s« 
capacitate orală — i-a reușit: meciul sa 
apropiat cît de cît de noi, pe această . 
cale si cum-necum am stat la televizor 
pînă ia sfîrșit. Bbala mea Cea grea 
microbist al telesporfului rămine hocheiul. 
Nici cea mai catastrofală transmisie nu 
mă poate vindeca de iaeea că hocheiul 
e sportul cel mai telegenic. In ce privește 
naționala noastră, nu mă îndoiesc de con
cluziile constructive ale lui Diamantopol 
și Chiose, dar pentru mine îngrijorătoare 
si esențială este fragilitatea morală a echi
pei, boală veche, ereditară, care seflatit- 
mite încă de pe vremea cînd eram reve
lația grupei B, la un pas de fericire, cînd 
ne a oprit — " — -

H?IW

și 06

__...........r . în materie
de transmisie hocheistică sîntem in grupa 
D. Echipa noastră e în ultima grupă, re
gizorii și operatorii sînt sub ultima grupa. 
-Mai ales în repriza întîi, jocul a fost da
parte de noi, jucătorii erau parcă la ca
pătul lumii,  .............. ’ -! Aî -i—.,„»n

o
i, între noi și ei se înterpuneo 
întindere rece de gheață, un 
situația nu s-a îmbunătățit ja- 
celelalte reprize, l C.".

iertat —■_ sâ 
un meci de
nu știu cite 
vâzut clar,

____ c un păcat 
transmiți prost, de 

hochei. Din cel® 
din ele pot spune 
bine. Cunosc pro- 
știu cum stâm cu

mereu 
pustiu 
dical în 
greu de 
departe, 
8 goluri, 
că le-am
blemele de aparatură, 
reluările, nu mă îndoiesc că mi se pot 
oduce alte zeci de argumente — eu ră- 
mîn de gheață -. e inadmisibil ca singurul 
prim-plan al unui meci de hochei să fie 
o domnișoară brunetă, din tribună — 
chip interesant, desigur, puțin straniu, pu- 
,țin abstract, dar ce mă interesează ? în 
aceste condiții, Diamantopol a trebuit să 
suplinească lipsa unei imagini pasionante 
printr-o relatare radiofonică abundentă.

I

cum zice cîntecul — o șo
văire... Huțanu sau Tureanu 
se descurajează (sau se 
deconectează) la fel de re
pede ca frajii Szabo, a- 
cum un deceniu, cînd înne
buneau patinoarul cu trei 
fente si patru rateuri in
credibile.

Atletismul din sală, de la 
Berlin, a avut cîteya fru
museți — Nordvig ia pră
jină, ștafetele cîștigate de 
englezi, un sunet superb 
— dar eîe ne-au trezit nos
talgii pe care renunț să le 
dezvolt în scris
nou ne întoarcem la cei 

ob-
Așa câ din 

care s-au întors din America Latină 
sesia obsesiilor printre crose și blocaje. 
Au început sâ apară mărturiile de la 
fata locului : un admirabil reportaj al lui 
Dinu în „Fotbal" —• ale cărui calități mă 
foc să-i prevăd o carieră publicistică de 
prim rang — o scrisoare a lui Râducanu 

Fotbal", care chiar ci- 
smulge lacrimi de 
Rică I Ce calvar a 

I... Dar, dacă lăsăm

păgubosu, fot în „ 
tită cu întlrziere îți 
compătimire... Săracu' 
avut de îndurat acolovuvui WV. IIIUUIMI .... GUI, UIMUU lUOSJI.l
gluma de o parte, eu am convingerea că 
Tamango cel luat în focuri pe plaiurile 
braziliene, își va scoate pîrleala în cam
pionat și pe mulți va răspopi ! O fi Ta- 
mango „un mare copil" — precum sus
ține neo Jenică Barbu — dar feriți-vă 
mai ales de răzbunările copiilor...

Pe cînd, deci, conferința de presă a 
telesporfului pe tema turneelor brazilie
ne ? Cit va mai accepta redacția de ima
gini umilința în fața literei scrise, în fața 
ziarelor infinit mai pasionante și mai pa
sionate ? O discuție Dinu, Rică și alți 
băieți de talent oral, condusă de Țopescu 
— măcar atît — e marele nostru dor, 
dar nu singurul... Să vedem cu ce ne om 
alege...

BELPHEGOR

CARNET LA ZI
UN BOGAT PROGRAM 

INTERNAȚIONAL

La sfirșltul acestei săptămîni o 
serie de luptători români. în spe
cial cei din fi mira generație, vor 
participa la cîteva întîlniri inter
naționale de prestigiu.
• Este vorba, in primul rină, 

de turneul internațional din 
U.R.S.S., dotat eu „Cupa GrUztei". 
care se va desfășura în zilele de 
26. 27 și 23 februarie la Tbilisi. 
Aici vor fi prezenți, pe lingă spor
tivii tării gazdă, coneurențl din 
R.D. Germană, R.P. Mongolă. Po
lonia și România.

posibil să participe și lup
tători din Japonia. S.U.A.. 
Iran și Iugoslavia, țări unde, 
acest stil al sportului lup
telor cunoaște o largă dezvoltare. 
Țara noastră va fi reprezentată 
în „Cupa Gruziei" de către cinei 
luptători, șl anume : P. Cotnan 
(cat. 62 kg), v. Albu (68 kg), L. 
Ambruș (74 kg), V. lorga (82 kg) 
șt I. Martoil (90 kg). Ei vor fl 
însoțiți de către antrenorul I. 
Bătrin.

dut a fost P. Gheor-8'ne (Căt. «8 
kg), învins la puncte de către 
Moțiamed Bahamou, Luptătorii 
marocani au plecat din România 
în R.A.U. unde, •’or participa la 
Jocurile Africane care se desfă
șoară la Alexandria.

ÎNCEPE CAMPIONATUL 
LA GRECO-ROMANE |

ECOURI DUPĂ CONCURSURILE DE LA PARIS.

slngu- 
noștri 

cu o 
adver- 

unei 
feno-

avem un reprezentant, pe 
Pongraț, în sferturi ; Iorgu a 
fost și el la un pas de aceas
tă fază. Formula cu 4 trăgă
tori într-o serie (cum s-a tras 
Ia Paris) este un fel de sabie 
eu două tăișuri : un concurent 
se poate califica mai departe 
chiar cu o singură victorie, 
dacă o realizează Ia scor... 
Pongraț și Iorgu au avut ne
șansa să piardă Ia limită două 
asalturi. Altfel, existau pers
pective ca unul din ci să a- 
jungă în semifinale...

• Cel mai tineri concurenta 
componenții echipei naționale de 
juniori, la greco-romane, vor evo
lua simbătă și duminică la Sofia 
în cadrul unui turneu internațio
nal pe categorii de greutate. Se 
participă la aceste reuniuni cu 
formație completă, intruc.it orga
nizatorii vor Întocmi și un cla
sament pe echipe.
• Reprezentativa B de juniori 

a țării noastre, la lupte libere, 
va avea ca oaspete în aceste -zile 
selecționata similară a Bulgariei. 
Vor avea loc două tntilnlrl intre 
reprezentativele B ale României 
șl Bulgarie) în zilele de 27 șl 29 
februarie, Medgidia sau Cogealac 
(27.11) și la Cobadln. Un al treilea 
meci îl vor susține sportivii bul
gari la Constanța, marți 2.ITI. în 
compania selecționatei de junioti 
a județului Constanța.

★
Timp de o săptămînă, echipa 

de greco-romane '
fost în România, 
antrenamente cu 
și susținînd două 
cu reprezentativa_ ______  ___
maniei. In cea de a doua partidă, 
oaspeții au prezentat numai cinci 
luptători și scorul a fost favora
bil echipei noastre de tineret cu 
4—i. singurul român care a pic, -

a Marocului a 
partielptnd la 

loturile noastre 
întîlnirl amicale 
de tineret a Ro-

La o sâptămină după startul 
echipelor de libero vot intra în 
competiția diviziei A și concu
rența de ia greco-romane. Toate 
echipele s-au pregătit intens pen
tru această a 24-a ediție a cam
pionatului. în majoritatea forma
țiilor au apărut nume noi, prin 
transferuri sau prin promovarea 
unor elemente tinere, de perspec
tivă. De pildă, la Vulturii textila 
Lugoj vor concura N. Mihai (cat. 
(18 kg) și Gh. Vădraru (74 kg), ka 
Pescărușul Tulcea, antrenorul I. 
Geambazu a introdus printre ti
tulari pe tinerii I. Popa (57 kg) 
și S. Stancn (G2 kg), iar la C.S- 
Pitești reprezentantul categorici 
57 kg va fi un luptător tinăr. I- 
Olaru. în cele două formații frun
tașe. Steaua și Dinamo, vor mai 
evolua D. Șerban (63 kg), res
pectiv. D. Calotă (52 kg). Antre
norul rapldlștiîor bucureștenl, M. 
Belușica. va alinia în noua ediție 
a competiției eea mal tlnără for
mație a cărei vîrstă medie este 
de 21 de ani.

Etapa I programează duminică 
reuniuni în orașele : București. 
Bacău, Brașov (seria est), la Satu 
Mare, Oradea și București (seria 
vest).

★
zile se află în <ara 
Invitat al federației

De cîteva
noastră, ca _____ .
de specialitate, antrenorul sovietic 
de lupte libere. F. Martînov* de 
la Spartak Moscova. (T.R.)

Dialog cu Constantin Ste- 
lian, antrenorul (Coordonator 
al lotului de spadă. Tema: 
comportarea trăgătorilor noș
tri la patrulaterul Franța — 
Italia ■— Ungaria — Româniți 
și la „Cupa Monal”, ambele 
concursuri desfășurate în ca
pitala Franței.

— Cum se explică locul ul
tim ocupat de echipa noastră?

— Nu există decît o 
ră explicație : sportivii 
au început pregătirile 
lună mat tîrziu decît
sării lor. De aici, lipsa 
omogenități a echipei, 
men care va dispare, in mod 
cert, în următoarele săptă
mîni. Numai Al. Istratp a reu
șit să fie mai aproape de va
loarea adversarilor întîlniți. 
Dar, chiar și așa, am obținut 
un scoi- egal (8—8) cu italie
nii, iar cu francezii scorul pu
tea fi mult mai stfîns.

—- tn schimb, o comportare 
satisfăcătoare la „Monal“...

— Da, în ciuda unei partici
pări masive de trăgători — a- 
proape 300 — am reușit să

O CLASĂ NAȚIONALA ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
Zilele acestea, comitetul Fede

rației române de motoclclism s-a 
întrunit în ședință plenară cu 
scopul de a analiza activitatea 
pe anul 1973 și de a stabili 
planul de măsuri pe anul 1971. 
Scurta 
ti vi tății 
scos fn 
zultate

trecere în revistă a 
din sezonul trecut 
evidență o serie de 
nune ale sportului

se- 
a 

re- 
cu

..TREBUIE RECONSIDERAT ANTRENAMENTUL PE ZĂPADĂ AL COPIILOR"
Schiul nostru alpin trece de 

clțiva ani printr-o criză. In con
dițiile climaterice din țara noas
tră, cu sezon de iarnă ‘
scurt pentru 
țelțt. trebuie 
mult și mai 
reconsiderînd 
de pregătire.

I.ăslnd la o parte 
fizică multilaterală și 
în condițiile de vară

relativ 
a ridica performan
tă ne ocupăm mai 
temeinic 
complet

de copii, 
mijloacele

pregătirea 
specifică 

__ _______  Și toamnă, 
care se face — să zicem — corect, 
trebuie să valorificăm antrena
mentul pe zăpadă, tnceptnd cu 
centrele de inițiere pentru copii. 

Antrenorii de la aceste centre 
trebuie să-și revadă metodologia 
de predare a schiului la începă
tori. adoptlnd mijloace moderne. 
De exemplu : copiii vor fi înva- 
țați că poziția corectă pe schi nu 
este cu picioarele apropiate, ci cu 
o depărtare de 20—30 cm; ia 
cristianii în locul clasicei fiexie- 
extensie a genunchilor și bustu
lui pe linia schiului, trebuie pre
dată contrarotația (genunchii spre 
deal și bustul proiectat spre 
vale)._________________ , . .In privința virajelor trebuie în- 
vățatl cu cristiania prin desprin
dere: punct foarte important in 
tehnica învățării schiului modern: 
să întrebuințeze bastoanele și să

coordoneze mișcările de flexic- 
extensle șl in cursă.

Astăzi, majoritatea copiilor a- 
jung In secțiile de schi (ca ju
niori) nepregătiți, obllgind să se 
înceapâ cu ei de la litera A. eu 
dificultatea pe care o necesită 
dezobișnulrea. Dar din goana 
după rezultate, copilul este pre
zenta) la concurs tot cu bagajul 
tehnic învechit pe care-1 posedă. 
Antrenorul este mulțumit cu lo
cul 2. 3 sau 5 ocupat de concu
rent. Iar acesta, la rîndul 
este 
dar

1 său. 
satisfăcut că s-a remarcat, 

șl-a păstrat stilul, astfel că

adevăratele performanțe tntlrzit 
să apară sau nu vin niciodată.

în concluzie, trebuie luate mă
suri de invitare a schiului co
rect la centrele de inițiere, pepi
niera de cadre a noastră. Mai 
lirziu este foarte greu, aproape 
imposibil, de a Înlocui primele 
noțiuni Învățate defectuos cu 
noțiunile corecte, care să ducă 
(a clștigul secundelor necesare 
unui viitor campion.

Mircea ENACHE 
antrenor A.S. CARAIMAN 

Bușteni

CAMPIONATELE BIHORULUI
frumoasa stațiune climatericăîn__________ ____Stîna de Vale-Bihor, s-au desLx- 

șurat campionatele republicane de 
Juniori si senior) la schi. faza 
Județeană. La întreceri au luat 
parte tineri de la Institutul peda
gogie de 3 ani Oradea. Liceul a- 
gricoi Oradea. Asociația sportivă 
„Plastica", Liceul nr. 2 șl 5 Ora
dea. Liceul „samuil Vulcan" 
Beiuș.

Iată rezultatele
SENIORI : 1. N.
2. loslf Olteanu

tehnice : 15 KM 
DUmedrea 49:35; 
51:49; 3. I. Tu-

Un nou concurs la Băișoara
acest an, ptrtia de la Bai- 

cunoaște o activitate corn-tn 
șoara - ---------petlționaia mal bogată ca orietnd. 
De curînd, organizația pionierilor 
șl Inspectoratul școlar, tn colabo
rare cu Comisia județeană de 
schi, au organizat concursul pio
nierilor șl școlarilor do pe întreg 
cuprinsul județului. Numeroși tu
riști (peste 200) prezenți pe pif
tiile de la Băișoara au admirat 
grația șl tehnica eoncurenților. 
ît^recerea a fost un bun prilej de 
depistare a talentelor pentru clu
burile de performanță din Ciul. 
Rezultate tehnice : SLALOM U- 
RIAȘ — fete cl. II—IV : Erika 
Humus (Sc. gen. nr. 4 Cluj), bă
ieți cl. II—IV : Andrei Papp (Li
ceul nr. 11 Cluj): fete clasa V— 
VIII : Barbara Fazekas (Lie. nr. 
7 Cluj), băieți ci. V—VIII : Vasile

Farkas (Lie. N. Bălcescu Cluj) III 
— fete cl. IX—XII •• Arpad Kaeso 
(Gr. SC. Tehnofrig Cluj): SLALOM 
SPECIAL : fete ‘ ...... .
Haraus (Se. gen. 
ieți cl. II—IV : 
(Lie. nr. 3 Cluj), 
Barbara Fazekas 
băieți el. V-VIII :

cl. II—IV Erika
nr. 4 Cluj), bă- 
Janos Szalma 
fete cl. V—Vili: 
(Lie. nr. 7 Cluj), 

___ t. _  . . i Jura Kallc 
(Lie. N. Bălcescu Cluj), fete cl. 
IX—XII : Eva Musi (Lie. N. Băl
cescu Cfuj), băieți cl. IX—XII Ar
pad Kacso (Gr. șo. Tehnofrig 
Cluj): FOND : fete cl. V—VIII
Aurelia Vișan (Lie. nr. 14 Cluj), 
băieți cl. V—VIII : Zoltan Ador- 
janl (Sc. gen. Viile Dejului), bă
ieți cl. IX—XII Cornel Sevan 
(Lie. E. Racovlță Cluj). ȘTAFETE 
ci. V—VIII ) Școala generală Băi
șoara.
Dumitru SOLOMON, coresp.

motor, Tn ciuda unei baze ma
teriale destul de reduse. Ciști- 
garea motocrosulul balcanic (in
dividual și pe echipe), locurile 
fruntașe !ntr-o altfi competi
ție de prestigiu, ..Cupa Dună
rii" (locul 2 pe echipe și locul 
3 individual) ți seria de bune 
rezultate obținute ța întrecerile 
■internaționale de dirt-track, sint 

ale sezo- 
care do- 
posibiiitâ- 

noștri. De 
dirt-track a

principalele succese 
nului trecut, succese 
vedesc încă o dată 
țlle motocicliștilor 
altfel, comisia de 2.   _
F.I.M., tn urma performanțelor 
de anul trecut, a acceptat par
ticiparea echipei noastre direct 
în semifinalele campionatelor 
Europei, a căror primă etapă se va . ........ - •
sfirșltul

Luind 
măsuri 
debuta 
deral a 
campionatele republicane de 
teză șt tnotoCrOs a clasei națio-

semifinalele
a căror primă 

disputa ia Zagreb, 
lunii mal.
tn discuție plănui 

pentru sezonul care 
tn curlnd. comitetul 

hotărît introducerea

la
de 
va 
fe
rn 

vi

nale. rezervată motoretelor de 
fabricație românească (clasa 
pină la 70 cmc) și dezvoltarea 
campionatului de regularitate șl 
rezistență, inaugurat anul tre
cut. Acest campionat, rezervat 
tot motoarelor românești, va 
cuprinde în 1971 două etape 
(fiecare disputată de-a lungul a 
trei 
este 
lor 
unei 
fără 
fl.

zile pe circa 900 km) si 
deschisă tuturor posesori- 
de motorete, membri ai 
asociații sportive, cu sau 
licență de alergători. Va 

deci, o Întrecere populară 
zare tinde să devină tradițională 
și să dezvolte interesul pen
tru sport al tineretului. (Prima 
etapă a acestei întreceri va fi 
organizată în cinstea aniversării 
Semicentenarului Partidului, în
tre 23 șl 25 aprilie, la Piatra 
Neamț). Alte hotăriri ale co
mitetului federal privesc direct 
munca depusă șl. in special, in 
sectorul de propagandă, menit 
să Învioreze acest sport.

CU

DEBUT (reușit) IN COMPETIȚIILE INTERJUDEȚENE

- ORIENTARE TURISTICĂ

dor 33)50; (toți de la Inst. peda
gogie Oradea). 15 KM. TINERET : 
1. D. Costln (I.P.) 54)19; 2. St. 
Gyulăi (I.P.) 55:24; 3. T. Pașcon- 
dea (Lie. Agricol Oradea) 75:11. 
5. KM SENIOARE : 1. Magdalena 
Pereki 22:57; 2. Elisabeta Cziriae 
25:04 (ambele de la Inst. peda
gogic oradea), io km juniori : 
1. Eugen Cerba 45:37; 2. Sabin 
Jude 47:18; 3. Tânase Popa 51:11 
(totl de la Lie. agricol Oradea). 
5. KM. JUNIORI MICI : 1. Le
vente L. Ravasz, (Lie. 5 Oradea) 
59:30. ȘTAFETA 3X10 KM ; 1. 
Inst. Pedagogic Oradea I ) 2 Inst. 
Pedagogic Oradea II. ȘTAFETA 
3X5 KM : 1. Lie. agricol Oradea 
II : 2. Lie. agricol Oradea I. SLA- . . j TocanleLOM SENIORI :
(tnst. Pedagogic Oradea); 2. Eu
gen Vass (A.S. Plastica Oradea). 
SLALOM SENIOARE : 1. Viorica 
Laycsak ; 2. Aurelia Ghla (am
bele de la Inst. Pedagogic Ora
dea). SLALOM JUNIORI : 1. Mir
cea Vintilă ; 2. Alexandru Vintllă 
(ambii de la Inst. Pedagogic Ora
dea). Clasamentul pe echipe se 
prezintă astfel : 1. Institutul Pe
dagogie Oradea 83 p: 2. Liceul 
agricol Oradea 38 p; 3. Asociația 
sportivă „Plastica" 1.2 p: 4. Li
ceul nr. 5 Oradea 7 p ; 5 Liceul 
nr. 2 Oradea 1 p.

Concursurile s-au desfășurat in 
condiții optime, iar străduința ti
nerilor a fost răsplătită de orga
nizatori prin cupe și diplome.

Vasile SERE 
corespondent

O vreme excepțional de fru
moasă, o zăpadă bună (cca. 
50 cm) și o organizare atentă 
au asigurat succesul primei 
competiții interjudețene de 
orientare turistică a anului, 
desfășurată la Izvoarele-Ma- 
ramureș — ne-a relatat ob-

(Urmare din pag. 1)

noua sa prăjină neagră, de tip 
„Cata-pole“, mult mai dură și 
mai eficace, dar și mai dificil 
de stăpinlt.

în tabăra româna, problema 
indisponibilităților incă nu este 
elucidată. Cornelia Popescu va 
continua probabil repaosul ; 
Viorica Viscopoleanu — deși se 
antrenează la groapa cu nisip 
de cîteva zile — așteaptă incă 
din partea medicului avizul pen
tru start ; Csaba Dosa cu cer
titudine nu va concura ; Va
leria Bufanu suferă de o ușoa
ră stare gripală care, in mod 
normal, n-ar trebui s-o împie
dice a concura.

Astăzi sosesc in Capitală pri
mele delegații de atleți străini.

servatorul federal P. Simio- 
nescu (președintele comisiei 
de competiții a F.R.T.A.). 
Faptul că întrecerea s-a dis
putat pe schiuri a limitat oa
recum numărul eoncurenților: 
12 echipe masculine și numai 
2 feminine din 6 județe (Ma
ramureș, Satu Mare, Mureș, 
Sibiu, lași și Cluj).

Fiezultate tehnice. — Mascu
lin: 1. S. Perța — C. Pîrvu- 
lescu (Minaur — Baia Mare) 
77145,00; 2. R. Gutt — G. 
Schuschnig (Dumbrava Sibiu) 
98:48,00; 3. I. GrigoroVici — I. 
Horvati (Olimpia — Satu Ma
re) 110:52,00. Feminin: 1. Ana 
și Elena Mariș (Minaur) 
i24:15; 2. Stela Jerzanek — 
Elis. Szabo (Minaur) 125:05.

• Consiliul municipal al 
sindicatelor — București orga
nizează duminică 28 februarie 
cea de a 10-a ediție a cupei 
„16 Februarie" la orientare. 
Concursul avînd gradul I se 
va disputa la Bușteni cu par
ticiparea sportivilor din Bucu
rești, Giurgiu și Ploiești. Tot. 
în acest sfîrșit de săptămînă 
are loc la Muntele Mic a X-a 
ediție a Cupei Banatului.

intruc.it
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PE DRUMUL CE DUG 
LA ECHIPA NATIONAL?

Din cauza slabei rezistențe, doar cu 20% mai mare decit a oamenilor neantrenați
Formațiile de tineret ale României in fața noului sezon competițional

PENTRU PRACTICAREA FOTBALULUI MODERN
(Altă DI «tfltDIERl A ACESTEI SITUAȚII

Dacă juniorii reprezintă 
schimbul de mîine, cei care pes
te cîțiva ani vor prelua șta
feta de la vedetele de astăzi ale 
gazonului, ,,tineretul" este cel 
chemat să intre foarte curind 
în acțiune, împrospătînd lolul 
primei reprezentative. Activita-

erloada pregătitoare 
fotbaliștilor fruntași 
apropie de sfîrșit. In 

rind porțile stadioanelor se vor 
deschide pentru a primi din nou 
pe numeroșii iubitori ai acestui 
sport, dornici să-și revadă fa- 
vorițiL Primele jocuri de veri
ficare și, în special, datele da 
control medical privind capa
citatea de efort a jucătorilor 
nu sînt insă îmbucurătoare.

Semnificative în acest sens ni 
se par datele din articolul pu
blicat în ziarul „Sportul” din 
13.11.1971 de Dr. A. Sziig.v, de la 
Centrul de medicină sportivă. 
Dat fiind că ele se referă la o 
problemă de mare actualitate, 
considerăm că este necesar să 
abordăm unele aspecte cu di
rectă reflectare in procesul de 
pregătire a jucătorilor noștri.

Determinindu-se, prin mij
loace obiective, parametrul cel 
mai expresiv pentru aprecierea 
rezistenței la efort (absorbția 
maximă de oxigen pe minut), 
s-au găsit la cele patru echipe 
bucureștene divizionare A ci
fre medii foarte scăzute.

Față de cea 3000—3100 ml. cit 
reprezenta capacitatea maximă 
de absorbiție a oxigenului pe 
minut la un adult sănătos și 
neantrenat, echipele Dinamo. 
Rapid și Steaua au avut valori 
medii de 3800 ml. iar Progresul 
și cei 11 componenți ai lotului 
reprezentativ cifra medie de 
3*00 ml. Aceasta înseamnă că 
JUCĂTORII RESPECTIVI SÎNT 
SUPERIORI NEANTRENATI- 
LOR DE ACEEAȘI VÎRSTA 
NUMAI CU 20%.Pentru edifi
care, notăm faptul că la testul 
realizat de prof. Ilolimann eu 
11 internaționali veSt-germani 
rezultatul obținut de aceștia a 
(fost de 5 100 ml.

Dacă însă ne referim 
rametri și mai expresivi 
aprecierea rezistenței și 
ia cantitatea maximă de 
ee poate fi consumată de fiecare 
kg de greutate corporală, situa
ția apare și mai îngrijorătoare. 
Persoanele care nu fac nici un 
fel de antrenament și nu prac
tică profesiuni care să necesite 
eforturi fiziee, pot să consume 
intr-un minut aproximativ 
»nl de Oj pentru fiecare 
corp. Datele medii ale celor 
tru echipe bucureștene și 
celor 11 jucători din lolul 
prezentativ au variat între 49.4 
mi și 52,1 ml. CEEA CE RE
PREZINTĂ O SUPERIORITATE 
DE 7—13% FAȚA DE NE

SPORTIVI în timp ce. firesc, 
fotbaliștii ar fi trebuit să depă
șească cu 70% capacitatea de 
absorbție a oxigenului de către 
omul obișnuit.

Deci, unor jucători cu o ase-

a
se 

cu

Ia pa- 
pentru 
anume 
oxigen

ts 
Kg 
pa
ule 
rc-

menea capacitate de efort scă
zută noi le pretindem să alerge 
la fel de mult și de repede ca 
jucătorii vest-germani, en
glezi sau brazilieni. Desi
gur. ei nu pot i s-o facă, 
oricît i-am solicita noi. Prin 
urmare, iată de ce echipele 
noastre joacă intr-un tempo pe 
care cronicarii i| caracterizează 
drept învechit și bfttrînesc. Deci 
nu numai așa-numita tempori
zare este de vină, ci in primul 
rind oboseala. Oboseala „liniș
tește" jocul, chiar și in cazul 
cind s-ău dat indicații pentru 
a se juca în tempo susținut. 
Tot ea lasă fără urmări toate 
îndemnurile date in timpul par
tidei sau in pauza dintre re
prize.

Cititorii așteaptă desigur și 
explicația unei atît de slabe ca
pacități de efort a fotbaliștilor 
noștri. Cum este posibil ca ju
cători care de ani îndelungați 
stau săptăminai atîtca ore pe 
teren să aibă o rezistență supe
rioară cu mai puțin de 20% u- 
nor persoane care n-au intrat 
niciodată pe un stadion ?

Menționăm de la început că 
metodele întrebuințate pentru 
testarea jucătorilor nu sint nici 
greșite principial și nici nu pol 
fi respinse ca nedînd rezultate 
aplicabile la fotbal. Ele mă
soară cu o exactitate accepta
bilă în biologie absorbția maxi
mă de oxigen, iar aceasta este 
strîns corelată cu capacitatea 
de a efectua eforturi de rezis
tență in orice disciplină spor
tivă. Cercetările 
că practicarea 
forță și viteză 
rituri, aruncări.
nastică etc) nu duce la crește
rea absorbției maxime de oxi
gen nici la sportivi de valoni e 
internațională certă. Nu ame
liorează capacitatea de efort ae
rob nici eforturile de lungă du
rată. DACA INTENSITATEA 
ACESTORA ESTE ATÎT DE 
MICĂ INCIT ÎN TIMPUL LOR 

FRECVENȚA CARDIACA NU 
DEPĂȘEȘTE 120—139 PULSA
ȚII PE MINUT.

Este de presupus că pregăti
rea fotbaliștilor noștri s-a axat 
pe categoriile de eforturi de mai 
sus și din această 
tența lor generală 
de scăzută.

Rezultă deci că 
cit în conținutul antrenamente
lor se vor programa numai 
sprinturi scurte, sărituri, șuturj 
și alergări de durată dar cu 
intensitate scăzută, nu se poate 
aștepta să crească rezistența ge
nerală a jucătorilor.

Dacă dorim ca fotbaliștii noș
tri să fie capabili de jocuri sus
ținute de la început pînă la

au arătat Insă 
eforturilor de 
(sprinturi, să- 
haltere, gitn-

cauză rezls- 
a rămas atît

alîta vreme

UNIVERSITATEA CRAIOVA-SPARTAK SUBOȚICA 3-0 (1-0)
CRAIOVA. 24 (prin tele

fon). 8000 de spectatori au 
urmărit, prima partidă inter
națională programată anul 
acesta la Craiova. La ca
pătul unui meci în care au 
fost net superiori, studenții

au termmat învingători cu 
3—0. prin golurile marcate 
de Niță (mm. 3o), Țarălungă 
(min. 63) și Oblemenco (min. 
88).
ST. GURGUI—coresp. princ.

ridicat, să 
și repede, 

a

sfîrșit intr-un tempo 
poată alerga mult 
sufocîndu-și adversarii fără 
se sufoca ei înaintea acestora, 
ESTE NECESARA O PREGĂ
TIRE SPECIALĂ PENTRU RE
ZISTENȚA. Spațiul și locul nu 
ne permit prea multe detalii în 
această privință. Vom mențio
na numai cîteva concluzii ale u- 
nor cercetări recente.

Transformările morfo-func- 
ționale care stau la baza creș
terii capacității de efort aerob 
se realizează cel mai repede și 
cu cea mai mare amploare prin 
utilizarea a două metode : AN
TRENAMENTUL 
VALE și ALERGAREA DE DU
RATA.

Ambele sînt perfect aplicabile 
și adaptabile la antrenamentul 
fotbaliștilor. Dtipă ultimele date 
este recomandabil să se în
ceapă însă cu alergarea de du- • 
rată și după ce organismul a 

• atins un nivel ridicat de pregă- 
'tire să se utilizeze antrenamen
tul cu intervale.

Rezultate . optime se obțin 
PRIN ANTRENAMENTE ZIL
NICE în care se aleargă timp 
de minimum 20—3(1 minute eu 
ritm constant Și eu o intensitate 
astfel fixată îneît frecvența car
diacă să se mențină tot timpul 
în jurul a 150 pulsații pe mi
nut. Un astfel de efort nu este 
de loc obositor și poate fi efec
tuat pe stadion sau in afara Iui, 
cu sau fără minge.

în toate situațiile trebuie însă 
respectate cele trei caracte
ristici. privind durata, constanța 
vitezei de alergare și intensita
tea adaptată Ia posibilitățile 
funcționale ale fiecărui jucător.

Dacă în 
ment se 
principal 
generale, 
alerge continuu cu

CU 1NTER-

jocurile 
fixează 
creșterea 
jucătorii

de antrena- 
ca obiectiv 

rezistentei 
trebuie să 

o viteză a-

propiată de cea din antrena
mentele speciale pentru dez
voltarea rezistenței. Pe acest 
fond să se grefeze sprinturile 
cerute de fazele concrete ,.ale 
jocului și numai după astfel' de 
sprinturi să fie permise scurte 
perioade de recuperare (1 min — 
1:30) în care alergarea să aibă 
o viteză mai redusă. In acest 
fel, pe lingă creșterea rezisten
ței se va dobîndi și o mai bună 
participarea la joc, în special a 
jucătorilor fără balon.

★
Abordarea numai a proble

maticii capacității de efort nu 
înseamnă că alți factori ai 
antrenamentului sint mai puțin 
importanți și că o echipă cu 
capacitate de efort ridicată va 
reuși să învingă în mod sigur 
pe cele care îi sînt inferioare 
din acest punct de vedere.

Am dorit numai să atragem 
atenția asupra unui factor al 
pregătirii care nu se realizea
ză spontan, ci necesită preocu
pări speciale. Am mai urmărit 
să subliniem că lipsa unei înal
te capacități de efort împiedică 
pe jucători să-și exprime mă
iestria lor tehnică și 
o tactică specifică 
modern.

Credem că printr-o 
educație și instruire 
și practică a jucătorilor, prin 
strinsa colaborare a antrenori
lor cu1 medicul sportiv și cu 
specialiștii din alte discipline 
în care rezistenta stă pe pri
mul plan, se pot găsi cele mai 
bune metode și mijloace pen
tru a 
nerală 
noștri 
tuale.

DU DU GEORGESCU

să aplice 
fotbalului

muncă de 
teoretică

aduce și capacitatea ge- 
de efort a fotbaliștilor 

la nivelul cerirîțetor ar

Conf. dr.
MIRON GEORGESCU

tea tinerilor fotbaliști, perspecti
vele lor constituie o preocu
pare pentru tehnicienii fede
rației. care se străduiesc să ri
dice măiestria sportivă a aces
tor jucători, să le îmbogățească 
experiența. să-i pregătească 
pefltru o nouă echipă naționa
lă, cea a viitorului. Și nu prea 
îndepărtat...

De anul trecut, de formarea 
și pregătirea lotului de tineret 
se ocupă un colectiv condus de 
antrenorul federal Gheorghe 
Oia. El este ajutat de fostul in
ternațional N. Tătarii. de doc
torul F. liea și de masorul M. 
Popa.

Cind spunem ..lotul de tine
ret/1, nu oglindim perfect reali
tatea. De fapt, activează DOUA 
LOTURI DE TINERET, cel de 
bază — cuprinzind jucători pînă 
la 23 de ani, și cel de perspec
tivă — în care nici unul dintre 
componența nu are mai mult de 
21 de ani. în primul lot întil- 
ntm fotbaliști cunoscuti. mulți 
dintre ei titulari in echipele de 
divizia A. iar în cel de al doi
lea au fost selecționați jucători 
din toate cele trei divizii, care 
s-au afirmat in meciurile de 
campionat.

Dar. să vedem care sint „spe
ranțele" fotbalului nostru și aie 
antrenorului federal Gbeorghe 
Ola. Vi-i prezentăm, în primul

rlnd, pe cei sub 23 de ani. Ei 
sint următorii ~. ȘTEFAN („U" 
Cluj), IORDACHE (Politehnica 
lași), ARICIU (F. C. Argeș) — 
portati, NICULESCU (Universi
tatea Craiova). CRETU G.U’ 
Cluj). POPOVICI (U.T.A), 
HAJNAI» (A.S.A. Tîrgu Murej)
— fundași laterali, BATMAREA- 
NU II (Crișul), OLTEANU 
(Steagul roșu). MEHEDINȚI 
(CEH Timișoara), FANEA (CFR 
Cluj) — fundași centrali. BEL- 
DEÂNU (Progresul), URM8Ș 
(Jiul). BROȘOVSCflI (U.T.A,), 
srMiONAȘ (Politehnica lași). 
CRÎNGAȘU (Petrolul) ™ mij
locași, DORH POPESCU (Di
namo București). GHERGIÎEL1 
(Steagul rosti), ȘTEFANESCU 
(Steaua). KUN It (U.T.A.), Bt>- 
JIN (C.F.R. Timișoara). CIU
PITE (Petrolul), DUDU GEOR
GESCU (Progresul), FLOREA 
(Sport Club Bacău) și PETREA- 
Nu (Rapid) — înaintași.

Să facem cunoștință — mai 
ales că e vorba de jucători 
despre cate s-a scris mai puțin
— și eu cel din lotul secund s 
ZILLER (Minerul Baia Mare), 
CAVAl (Dinamo București), 
LtfNGU (Știința Bacău) — por
tari GI-1IRCA (Farul), CASTA- 

,IAN și SAMFȘ (Steaua), UN
CHI AS (Petrolul), GRUBER 
(Dunărea Giurgiu), PALEI 
(Chimica Tirnăveni), PORAȚ- 
cin <„u-> Cluj). lepAdatu 
(Universitatea. Craiova) — fun
dași, MOLDOVAN (Dinamo 
București), N1ȚA (Ceahlăul 
Piatra Neamț). GRORARU (Ști
ința Bacău), CIUTAC (Steaua)
— mijlocași, I. MUNTEANU 
(„U” Cluj). VLAD (Steaua), 
MOȚ (Dinamo București), 
MARCU (Steaua), BATHORI 
(Olimpia Satu Mate) — ata- 
canți. Acestora li se vor adăuga 
după terminarea activității in
ternaționale din primăvară, ju
niorii G. Sandu, smatandache, 
Dobrău. Donose, Bbloni. M. San
du și Helvei.

între aceste două loturi nu 
există un bara,! de sîrmă ghim
pată. Dimpotrivă, „trecerea este 
liberă", jucătorii din iotul de 
perspectivă putînd fi oricînd ti
tularizați în naționala de ti
neret.

Cate sînt obiectivele compe- 
tiționale ce siau în fața acestor 
tineri jucători ? Echipa repre
zentativă de tineret va susține 
in acest an 4 meciuri, dintre 
care unul amical, eu R. D. Ger
mană (la 25 aprilie) și trei oti-

ciale; in cadrul CAtdpiOBa 
european ; O DUJîlTĂ ÎN 
NIRE CU R. S. CEHOSLC 
CA (la 16 mai și 14 notem 
ji RETURUt» JOCULUI 
FINLANDA, la 22 septera 
Itentru formația de perspe: 
se duc tratative îni^ederea 
meci atnical ctt selecționați 
milară a Italiei, partida urr 
să aibă loc la 3 «au la 24 li 
C'alerfdsrtil urmează s& fie c 
pictat cu meciuri cu dift 
echipa de club străine, cart 
vor vtrita țara. Este o acți 
fulo.iitoarp pentru Imbogăț 
experienței cotnpetiționale e 
t ester tineri jucători. în aci 
iă ordine de idei, am putea 
minți că, din FcptMftbrie și i 
acutn, echipa de Tineret a I 
Germane a susținut nu mai 
țin de 12 jocurj «inteenațion

Colectivul care se ocupi

1

■

-■ ■ '
' At'

:$■

inechipa de tineret — și 
căruia urmează să fie coopt; 
încă ffn arRFmor, probabil R< 
bert CosmaS — Și-» ptopus i 
pe lingă câștigarea seriei di 
care face parte în Campionati 
european, sff-și îmbogățească bi 
lanțul, cu’ rt realizare nu ft» 
puțin importantă, și anume » 
ceea a trecerii la „majorate 
fotbalistic’’ a 7 jucători, car 
să completeze, in 1972, lotul pri 
mei reprezentative a țării. Ești 
vorba de Ștefan, Nieuleseu. Săi- 
mâreanu TI. Olteanw. ReMeami 
Dom Popescu și Șteflnescu.

Nu pntem Încheia aceste riR. 
duri defSt cu o urare: spoi 
la m.uncă !

il <i
ti i'if V. (lIRISTESCt

Astăzi, in Capitală

Foarte inspirată s-a dovedit 
alegerea Dunării Giurgiu ea spa- 
ring-partener al reprezentativei 
de juniori !

Intr-adevăr, în „amicalul" con
sumat Ieri pe terenul de zgură 
din dr. Staicovici — facem aici o 
paranteză pentru a ne exprima 
nedumerirea că o verificare a 
unei echipe naționale a putut fi 
găzduită pe un teren atlt de 
prost I — divizionara B din Giur
giu i-a solicitat la maximum pe 
juniorii echipei naționale, prac- 
ticînd un fotbal modern. în for
ță. reușind să cițtige în final, 
cu 2—1, grație golurilor realizate 
de Mustață (min. 36 și 86), 
pectiv Donose (min. 20).

începutul partidei a aparținut 
reprezentativei de juniori, care 
a dirijat atacuri furtunoase spre 
poarta lui Purcaru, unui dintre 
acestea — ..lucrat" de Cojocarii 
— terminîndu-se cu o țlșnire a 
lui Donose șl cu deschiderea sco
rului : 1—0. Se părea că vom 
asista la o victorie facilă a ele
vilor lui C. Ardeleanu și V. Za- 
Voda : cuplul median BOioni — 
Dăniîă acoperea cu 
zona centrală, dirijînd mingi utile 
spre vîrfurile de atac, lansate de 
fiecare dată cu... golul la picior.

A fost, însă, suficientă o gre
șeală a apărării imediate — Bu- 
earu și Smarandache nu s-au 
înțeles la o simplă degajare — 
pentru ca giurgiu venii — fericit 
conduși de Cristache să res
tabilească echilibrul. deopotrivă

tură. dispunînd de jucători cu 
gabarit superior. Dunărea s-a nă
pustit in atac, dominînd un ad
versar care va acuza tot mal 
mult vitregia terenului și diferen
ța de... greutate.

Ultimul gol — opera aceluiași

etteva ocazii cit roata carului și 
o „bală" (Leșanii, mtn. 75).

Franelsc Coloși a condus 
ritar următoarele formații :

RESmszjhWAWVA de 
NlORl ; Bucaru — Dobrău.

RAPID-METALUL TiRGOVIȘTE
o tr

reș-

autoritate

•uto-

PE POST DE SPECTATOR?
Prezența tînărului jucător 

Sandu Gabriel, căpitanul e- 
chipeî naționale de juniori, 
in lotul Cu care Dinamo 
București a întreprins tur
neul în Peru și Brazilia, a 
surprins, mai ales prin fap
tul că, la ora actuală, Sandu 
Gabriel nu este încă legiti
mat la clubul din șoseaua 
Stefan cel Mare, el, practic, 
depinztnd de divizonara B 
Metalul.

Dar, nu acesta este aspec
tul cel mai important legat 
de voiajul lui Sandu Ga
briel, cu Dinamo, in Ameri
ca. de Sud, discuțiile dintre 
cele două grupări continuînd 
și exist ind perspective ea 
ele să ducă la o rezolvare 
acceptabilă atît pentru Di
namo, cît și pentru Metalul.

Față insă de preocuparea a- 
rătată de Dinamo pentru a- 
cest tinăr și talentat jucă
tor, de eforturile care s-au 
făcut pentru trimiterea lui 
Sandu Gabriel în acest tur
neu. chiar și după plecarea 
lotului dinamovist, (pe care 
tînărul jucător l-a ajuns ul
terior) era de crezut că Di
namo vrea să-l folosească in 
meciurile din Peru și Brazi
lia, să-i verifice încă o dată po
sibilitățile, în condițiile unor 
întîlniri cu adversari valo
roși. Altfel ar fi fost inex
plicabile strădaniile făcute 
pentru introducerea lui in 
lotul de turneu, pentru e- 
fectuarea unui voiaj la ce
lălalt capăt al pământului.

Avea să ni se rezerve, însă, 
t> nouă surpriză. Adus, cum

se spune, „cu mari sacrifi
cii" în America de Sud, 
Sandu Gabriel N-A JUCAT 
NICI MĂCAR VN SINGUR 
MINUT în acest turneu! Și. 
era t'orba de meciuri ami
cale. cu scop de pregătire și 
de învățăminte, de acest lu
cru legîndu-se, desigur, 
aducerea lui Sandu Gabriel 
de partea cealaltă a Ocea
nului Atlantic.

Mărturisim’ sincer că^ 
mai înțelegem nimic.

Ni s-ar putea răspunde 
nici portarul Cavai n-a 
cat de loc.
aceasta ar 
argument, 
grabă ar 
reproș în

nu

că 
ju- 

Dar, nu știm dacă 
putea constitui tm 
Poate că mai de 
fi subiectul unui 
plus.

— B. —

secției manifestindu-și dorința 
ca asemenea acțiuni să fie re
petate.

Vasile SERE
corespondent

GOSPODARII LUGOJENI 
ÎN ALERTA

LA ORADEA, SCENA... 
VIZITEAZĂ BAZINUL

Ca o mică recompensă a 
eforturilor ce Ie depun la an
trenamente și în cadrul con
cursurilor, pentru obținerea unor 
rezultate superioare, secția de 
natație a clubului Crișul a orga
nizat pentru tinerii înotători o 
întrunire tovărășească, îmbinată 
cu un program artistic. Au par
ticipat sportivii secției, membrii 
comisiei de specialitate, părin
ții sportivilor și. firește, invi
tații speciali. Reuniunea și-a 
atins principalul scop, anume 
acela de apropiere și mai strîn- 
să între toți factorii care con
cură la atingerea performanței. 
Subliniem că la reușita reuniu
nii au contribuit actorii Ni cola e 
Barosan. Anamaria Biluska, E- 
caterina Vasarhelyi și artiștii 
foto Ștefan Weisz și Tibe- 
riu Crainic, care au știut să 
creeze în cele cîteva ore petre
cute la sediul clubului Crișul, 
o atmosferă de reală atracție. 
Reuniunea, care a fost urmată 
dc dans, s-a bucurat — pe bună 
dreptate — de succes, sportivii

Timpul propice activității 
sportive' in aer liber a pus in 
•stare de alertă pe gospodarii 
bazelor din orașul Lugoj, care 
n-au mai așteptat nici o altă in
vitație pentru amenajarea în 
condiții cît mai bune și îmbo
gățirea ur.or spații dedicate dis
ciplinelor îndrăgite de localnici. 
Astfel, pe fosta bază de călărie 
de pe noul stadion se amena
jează un teren de fotbal omo- 
logabil pentru jocurile de cam
pionat. In scurt timp, vor înce
pe lucrările și la noua bază de 
călărie in aer liber, sub Dealul 
Viilor, lingă manejul dat în fo
losință în decembrie. Se pun la 
punct și alte lucrări pentru 
lărgirea bazei materiale a spor
tului lugojean, ca de pildă mă
rirea bazinului pentru copii ia 
ștrandul orășenesc și construi
rea unei tribune lingă bazinul 
mare. La clubul I.T.L. se va bi- 
tuminiza terenul de handbal, iar 
Ia stadionul Tineretului se vor 
finisa pista de atletism, sec
toarele de aruncări și sărituri. 
Toate aceste amenajări se fac 
cu sprijinul material al Consi
liului Popular Municipal, în 
conducerea căruia se află tova
răși cu tragere de inimă pentru 
mișcarea sportivă.

tat ca reporteri sportivi, trimi- 
țindu-ne o scurtă relatare a 
unei interesante acțiuni organi
zate în comuna Moldovița. Ast
fel, aflăm că aci și-au dat m- 
tilnire 170 de elevi din școlile 
centrului Moldovița. pentru sta
bilirea întiietății la schi (fond 
și probe alpine), săniuțe, șah 
și tenis de masă. Competiția a 
cunoscut o reușită deplină, da
torită atît numărului mare de

CATALOG FĂRĂ 
ABSENTE PE PÎRTIILE 

MOLDOVIȚEI
prin 

Bilac 
și-au

Două codane, eleve de 
părțile Sucevei. Simonela 
și Cornelia Manolache, 
luat inima in dinți și au debu-

LA VOINȚA BUCUREȘTI

Șl DINAMO (tineret-rezerve) 
r^FLACĂRA MORENI
i 1
Astătl. sint programai» in Cfi- 

ptîală două jocuri de verificare.
Pe stadionul Ghitestt, de ta b>« 

D,;D. Rapid va fntjhii pe Metalul 
Tfrgovlșto (div. B). Este prima 
arpartțle publică. « feroviarilor 
Eiicureșteni după înapoierea lor 
din Brazilia.

Cel de al doilea meci se va tfis- 
jw?a in parcat Dinamo, de' ia 
ora 15.39. țl va opune echipei <J« 
Mneret-rezerve Dlnamo pp divlzio- 
ușu'ii ii. Flacăra Moreni. 
țtșȚri deschidere : Dinamo Juniori 

Școala sportivă nr. 2.

CARICAȘ ANTRENOR

Fostul stoper al eehipii 
naționale, Alex. Cartea?, pî«A 

. nu de mult antrenor secund 
lor la Progresul București, a 

preluat de cîteva zile con
ducerea echipei divizionare 

Voința București.

pe tabela de marcaj, cît și 
teren : gol — Mustață (min.

Repriza secundă a început 
cu totul alte auspicii. Mai

U.T. A

pe
36). 
■sub 
ma

Atacă Donose 1 Ieri impetuo sul atacant craiovean tiu s-a dese urcat decit
jumătate de oră in fața masivei apărări a Dunării...

Mustață, cu o spectaculoasă lovi
tură de cap — a marcat o supe
rioritate Indiscutabilă, mat ales 
pe plan fizic, materializată prin

KAVALA 3-1 (O-O)
KAVALA, 34 (prin telefon). 

U.T.A. a obținut astăzi, pe sta
dionul „Național" din Kavala, 
cea de a 3-a victorie In cadrul 
turneului pe care 11 întreprinde 
In Grecia. In prima parte a în- 
tîlnlrii, arădenii au jucat reținut, 
Iar gazdele au dominat o mare 
parte din timp. După pauză. 
U.T.A. apare mult schimbata în 
bine, modificările făcute în for
mație de antrenori dînd rezul
tate. Astfel, după ce Domide reia 
puternic în bară (min. 50). asis-

întreceri : Mihai Zanea (Lie. 
Moldovița), schi fond 4 km și 
coborîre ; Silvia Faliboga (Șc. 
gen. Argel) schi fond 2 km și 
coborîre ; Eugenia Darie (Lie. 
Moldovița) și V. Grețcan (Lie. 
Moldovița) săniuțe ; D. Codău 
(Șc. gen. V. Moldoviței) și Ma
ria Istrate (Lie. Moldovița) șah; 
Oltea Bujulea (Lie. Moldovița) 
și Ștefan Bujulec (Lie. Moldo
vița) tenis de masă.

concurenți din' școlile generale 
Argel, Paltin. Vatra Moldoviței 
și Liceul Moldovița, cit și ar- 
doarei cu care s-a disputat a- 
proape fiecare probă. A ieșit în 
evidență și atracția deosebită 
către săniuș (aproape 100 de 
participant!), întrecere pentru 
care s-a amenajat o piftie in 
lungime de 800 m, cu un grad 
mare de dificultate. Și acum, 
așa după cum ne relatează cele 
două eleve din clasa a VH-a A, 
să aflăm ciștigătorii multiplelor

OBLEMENCO 
DESELNICU - 

MIJLOCUL CRAVATELOR 
ROȘII

Pionierii Școlii generale nr. 
29 din Craiova au avut ca oas
peți. de curînd. pe cunoscuții 
fotbaliști Oblemenco și Deselni- 
cu. Evident, cravatele- roșii au 
înconjurat cu mult interes pe

fru- 
care

tăm la o acțiune de toată 
musețea inițiată de Șchiopu. 
a centrat ideal lui Sima și acesta 
a deschis scorul (min. 55). Sco
rul a fost majorat în min. 70 de 
Birfiu. iar Sima (min. 83) a mar
cat al 3-lea gol al U.T.A.-ei. Gaz
dele au redus din handicap prin 
Kopsahîdîs, în min. eo.

U.T.A. își încheie joi turneul 
în Grecia, jucînd în orașul Ale- 
xandropolis, cu formația cu ace
lași nume.

prima ’ 
Foto : Vasile BAGEAC ?

s:. randaehe, G. Sandu, Ciocîrian,.,, 
BUlOni. Dănilă, Aeienei. Donose-, 
M. Sandu. Cojocaru.

DUNAREA : Furearu (min. 4SA 
Volnea) — lacob. Tudor, Cojo— 
cavu. Rădoî, Sandu, Manciu, Le
șanu, Mustață, Cristache. Lungu..

★
In deschidere, echipa 

juniori a tntrecut cu 
divizionara C Olimpia 
Aii, marcat : Batacliu 
lase (2)1 ăji. Ion Ion. 
bine ion Mrirai'i

FINALA „CUPEI»»

SILVIU PLOEȘTEANIT'
g
4;

CH. CIOHANU

cei doi sportivi, bombardindu-i 
cu zeci și zeci de întrebări care 
voiau să smulgă, cu o clipă mai 
devreme, din secretele balo
nului rotund. Dînd dovadă de o 
bună... pregătire fizică, cei doi 
invitați au făcut față interviu- 
lui-avalanșă. Pionierii n-au re
nunțat nici la întrebările mai 
dificile, pentru a valorifica la 
maximum prezența fotbaliștilor 
Universități! Craiova. Așa. de 
pildă, lui Oblemenco i s-a adre
sat întrebarea : „După ce meci 
ați plîns ?“ Răspunsul a venit 
prompt : „După cel cu Dîoamo 
București", Și replica a fost 
consemnată în multe carnețele, 
în încheiere, directorul școlii, 
prof. Ion Ștefan, un autentic 
animator al mișcării sportive, a 
mulțumit călduros invitaților și 
a urat căpitanului echipei „U” 
Craiova — pe care îl vedem in 
imagine iscălind in cartea de 
onoare a unității pionierești — 
succes deplin la reluarea cam
pionatului.

Vasile POPOVICI 
corespondent

ZESTREA PLOIESTEANÂ 
SE ÎMBOGĂȚEȘTE

Noi construcții sportive s-au 
adăugat recent zestrei muni
cipiului Ploiești. îmbogățind-o. 
spre bucuria și folosul tineretu
lui din localitate. Așa. de pildă, 
la Grupul școlar Petrol s-a dat 
în folosință o modernă și spa
țioasă sală pentru gimnastică, 
înzestrată cu toată aparatura și 
utilajele necesare. Totodată, s-a 
amenajat și un grup social-sa- 
nitar. De asemenea, în cadrul 
asociației Rafinăria Ploiești a 
fost amenajată o sală pentru 
practicarea sportului cu mănuși, 
de care vor beneficia in princi
pal pugiliștii acestei asociații,

Florian ALBU 
corespondent

a doua <1«
5-0 (1-.Ș)„

GliirgKifc 
(j), r: £ *
A arbi

NJs- 
iMl

Ovidiu IOANIȚOAIÂ ■

Azi ia sfîrșit prima ediție ia 
„Cupei Silviu Pioeșteanu", ir|- 
țiată de comisia județeană de 
fotbal Brașov. Cele două cîșttl- 
gătoare ale seriilor — Carpal 
Brașov și Chimia Făgăraș— 
iși vor disputa trofeul oferit 
de Organizatori;

Finala, va avea' loc la Bra
șov, pe stadionul: „TractoraU1, 
cu începere dg; la ora 15.(10.

ț 
principal

STEAGUL ROSU-METROM BRASOV 1-1 (1-6)
minat la cgalitatein i—1. Au mar
cat : Bălinț (rțite- 32) pentsu 
steagul loșu, .silvieiie (min. ®) 
pentru Sjettom. ;Ț,, '
—... . ..........

5^

ii g
BRAȘOV. 24 (prin teljSfon)£t 

Steagul roșu țâ susținut mt noigS 
joc de verificare, mtîlnind ‘ divi-Tț 
zionăra B Metetom. eu care a ter-ȚȚ

....................... . . ......................... ...

C. GRUIA - coresp.

—

PRONOEXPRES
/ S'?NUMERELE EXTRASE LA CON-- 72.30 a l 239 iei. Re 

CURSUL PRONORXPHES NR. ES
DIN 24 FEBRUAHlfc

Fond general de®reiTl|5: t <52 522Sc 
lei. din care 1 240 269 lei reporter

Extragerea I : 4T6 37 24 9 29.3a
Fond de premii : 1 488 843 lei, din®- 
care 855 832 iei report categ. 1. SS

Extragerea a II-a : 18 1 39 14 33.;Mg
Fond de premii : 953 679 lei. diti®S 
care 384 437 le) report categ. A."

Plata premiilor pehiru acest . 
concurs se va face astfel : Ing-'1 
Capitală, incepinri de la 4 mările- 
pînă la 10 aprilie 1971 : In țară, 
de la 8 martie la 10 aprilie 1971.
CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 

DIN 19 FEBRUARIE
Extragerea I : categorii 1 : 1'

cat. ••
10.65 h

.3233 & 2 253 ,
5 : 232.15 a 509 let ; ?af.

Report cate-.

varianta 25% a 100 000 iei : 
2/ l.<3 > 81 403 lei : cat. .3 : 
a 11 094 lei : cal. 4 : 
lei : cat.
6 : 293.70 a 402 lei. i 
goria 1 : 102 698 lei.

Extragerea a 11-a : Cat. A : 1 
variantă 25",,, a 100 000 Iei ; cat. b.’AA 
1.13 a 19 475 lei ; cat. C : 12,50 a
7 187 lei : eat. D : 17 a 5 270 lei : 
cat. E : 30.75 a 2 913 lei : eat F :

Cat.

categorii72.30 a 1 239 lei. Report 
A : 80 347 lei. '

Ambele extrageri :
1 718.65 a 100 lei.

Cîștigătorii premiilor meri sinii: 
caieg. i — ion ooo let. Dumitres
cu VICTOR din București, ea„
2 : CODREA MIRAI dib Slgbet 4?i 
cat. A : DULCE P. PAVEL din 
Vaslui, cate ciștlg#’ cile un atfii 
toturism la alegere plus di teren » 
în numerar.

8 
I.A 3 MARTIE - CONCURSUț, 
special pronoexpres ag 

mărțișorului

La 3 martie 1971, Administra
ția de Stat L'ote-Pronosport oiV 

1 ganizează concursul specii 
Pronoexpres al Mărțișorului.

Lista de cîștiguri a acestui infc 
teresant concurs este foărte ben
gală și cuprinde autoturism* 
Dacia 1300. Dacia 1100. MOSkviqj 
403 412. Skoda S. 100, Tra-4 

. bant, excursii peste hotari

c»t. z

I » L» ' «LLl, V II UI vlt I I T I.

din București, b-dul Muncii nr. 37—39, sector, 3,
telefon 21.39.71

ANGAJEAZĂ DE URGENTA
— vopsitor auto cat. 5—6
— instalator sanitar »
— fochist autorizat medig.jjresiune
— electrician (pentru poligonul Tunari)
— magaziner principal !l
— organizatori principali loturi sportive.



BUT VICTORIOS
AL CUPLULUI

1ASTASE-ȚIRIAC
LA MACON

JEW YORK 24 (Agerpres). 
La Macon (Georgia, S.U.A.) 

nou turneu internațional 
tenis pe teren acoperit, 

ă primele rezultate înregis- 
te în proba de simplu mas- 
in : Orantes (Spania) — 
doss (S.U.A.) 6—1, ‘ “

Manus (S.U.A.) — 
U.A.) 6—2, 6—0 ;
iile) — 
5, 6—2 ;

6—0';
Banner 

Fillol 
R. Smith (S.U.A.) 
Mandarino (Brazi- 

) — Birchmore (S.U.A.) 7—6, 
•2 ; Cornejo (Chile) 
Brien (S.U.A.) 6—3,
ikal (Cehoslovacia) 
son . (Australia) 
iding (R.F.G.) 
.U.A.) 6—0, 6—4 ;
lehoslovacia) — 
.U.A.) 2—6, 
în proba de 
ie Năstase și 
vins cu 6—3, 
ELL (Indiile 
AM ZA (Ungaria).

6—4 ; 
Ad- 

6—3, 6—3 ; 
Cadwaler 

Kodes 
Higgins 

î, 6—0, 6—0.
dublu, românii 
Ion Țiriac au

6—1 pe RU- 
de vest) și

REVELAȚIILE
Miho Hamada — jucătoa- 

•ea niponă clasată pe locul 
1 în proba de simplu la ul- 
;ima ediție a campionatelor 
nondiale de tenis de masă, 
3e la Miinchen — își declara 
.îeschisă nemulțumirea, acum 
un an, față de propria ei e- 
țoluție, (lupă cum arată în- 
tr-un număr recent revista 
„The Table Tenis Report" din 
Tokio (ediția engleză): „M-am 
văzut jucind, intr-un film — 
apune jucătoarea. Am fost 
foarte nemulțumită. Jocul 
■meu este absolut diferit de 
6el ideal. Trebuie insă să ob
țin o asemenea priză care 
să-mi permită să. răspund ori
cărei lovituri. Nu aș fi ne
căjită dacă nu voi fi selec
ționată in echipa pentru 
„mondiale", sau dacă am să 
pierd chiar în primul, tur ăl 
.campionatului Japoniei. Sin
gurul lucru pe care îl doresc 
este să pot. juca după pro
priul meu stil pînă în ziua 
retragerii".

Chiar în anul premergător 
mondialelor de la Nagoya.

în C.M. de patinaj artistic

„DUELUL** NEPELA-PERA CONTINUA!
Distanțe minime

LYON, 24 — Patinoarul
acoperit din Lyon continuă în
trecerile celor 127 de candidați 
la titlurile mondiale de pa
tinaj .artistic. S-a încheiat 
proba obligatorie la indivi
dual masculin. După cele 6 
figuri, liderul clasamentului, 
campionul european Ondrej 
Nepela (Cehoslovacia) — 1150,5 
p. păstrează un minim avans 
față' de al doilea clasat Pa
trick Pera (Franța) 
Urmează: 
(U.R.S.S.) 1099,3 p,

mann (R.D. Germană) 1066,7 p. 
John. Petkevich (S.U.A.) 1044,9, 
H. Oundjian (Anglia) 1018,0 p. 
Patinatorul român Gh. Faze- 

. kaș este clasat al. 20-lea cu 
921,2 p, in urma japonezului 
J. Higushi 931,0 p și înaintea 
lui K. Grimmald (R. F. a Ger
maniei) 899,2 p.

Surpriză în proba obligatorie 
la perechi. Campionii mondiali, 
sovieticii Irina Rodnina-Aleksei 
Ulanov — 102,96 p, sînt con- 

: duși de compatrioții lor, Lud
mila Smirnova—Andrei Surai- 
kin — 104,2 p. Locul trei este 
ocupat de cuplul americanilor 
Jojo Starbuck—Ken Shelley—

1149,7 p.
S Cetveruhin

J. Hoif-

FILMULUI...
una din celebritățile tenisu
lui de masă mondial a în
cercat, deci, să-și readapteze 
jocul propriilor posibilități, 
urmărind perspectiva, fuga 
de stagnare, asumîndu-și ris
cul unor eșecuri de moment.

„Și de atunci, scrie în con
tinuare revista franceză, Mi- 
ho 
bat 
bat 
put 
mult, 
reputație prin 
care se antrenează, 
la colegiu ii ia zilnic 6—8 ore, 
dar chiar cînd termină tir- 
ziu nu renunță la antrena
ment. S-ar fi putut mulțumi 
cu locul 3 în lume. Ea nu 
renunță insă să aspire la 
mai mult și. ambiția ei, spe
ranțele, zelul său, acumulă
rile de energie, nu sînt de
dicate, toate, sportului pre
ferat ? Deși gindul acesta 
nu-i dă pace, totul pare fi
resc, nimic nu e dramatizat. 
Ba din contră : intuim aci 
ceva luminos, bun al
sportului".

schim- 
și-a schim- 

A înce- 
mai

Hamada și-a 
priza. Ea ț' 
și forma. A 

să se antreneze
Hamada are o bună 

hărnicia cu
Practica

ROMÂNIA - DANEMARCA 15-15 (10-6)

intre fruntași toate probele

„Vom rămîne prieteni..." —-par a spune, în această foto
grafie cei doi mart rivali ai arabescurilor pe gheață — Pa
trick Pera (stingă) și Ondrej Nepela — care Continuă lupta 
lor pentru primul loc, pe patinoarul din Lyon.

Telefoto : A. P. — Agerpres

104,00 (loc de arbitri inferior). 
In continuare, sînt clasate pe
rechile Manuela Gross—Uwe 
Kagelniann
Lehmann—Herbert 
(R.F.G.)
Ghcorghi

Foarte 
proba de

(R.D.G.). Almut
Kiesinger 

și Galina Karelina— 
Proskurin (U.R.S.S.). 
strînsă este lupta în 
dans pe gheață. După

două dansuri obligatorii (vals, 
pasodoble). la diferențe mi
nime sînt separate perechile 
fruntașe : Ludmila Pahomova— 
Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.) 
100,4 p, Angelika și Erik Buck 
(R.F.G.). Judy Showmeyer— 
James Sladky (S.U.A.) — cite 
99,9 p.

LA HANDBAL MASCULIN
Vineri handbaliștii români evoluează la Skien [Norvegia]

HALSINGOR, 23 (prin tele
fon). Continuindu-și turneul în 
țările scandinave, handbaliștii 
româpi au întîlnit marți seara 
în localitate reprezentativa Da
nemarcei. socotită la acest în
ceput de sezon printre cele mai 
bune din Europa (victorii asu
pra Suediei și R. F. a Germa
niei). Partida, urmărită de un 
mare număr de spectatori, s-a 
încheiat la egalitate : 15—15
(10—6). Comportîndu-se mult 
mai bine ca în jocul precedent, 
handbaliștii români au dominat 
in majoritatea timpului, avind 
mereu un avantaj substanțial 
și pe tabela de marcaj. Echipa 
română a lăsat o bună impresie 
prin jocul său rapid și combina- 
tiv remarcindu-.se portarul Pe-

nu, Samungi, Chicidt și Moldo
van. Din păcate, în ultimele mi
nute, lipsa de experiență a ti
nerilor jucători, recent introduși 
în lot. ca și o puternică reve
nire a danezelor au dus la egalare 
din partea gazdelor, ceea ce ne
dreptățește în bună măsură for
mația oaspe. Elocvent în acest 
sens este faptul că echipa Da
nemarcei a obținut egalarea 
prin Kae doar cu 40 de secun
de înainte de final !

Punctele au fost înscrise de 
Chicidt 5 (2 din 7 m), Samungi 
4. Licu 2, Gtmeș 2, Moldovan și 
Stef pentru România. Hanssen 
5 (2 din 7 m). Christiansen 3 
(1 din 7 m). Andersen 3, Kae 2, 
Nillson și Frimusson pentru Da
nemarca. Meciul a fost condus

de arbitrii suedezi Thorild JA- 
NERSTAM și Haase KARLS
SON. Următorul meci al echi
pei române va avea loo vineri 
26 februarie la Skien cu selecțio
nata Norvegiei.

R YUN

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
(Urmare din paq. 1)

lic reprezentanții noștri, cre
dem că se impune înainte 
de orice — ca ei să abordeze 
jocul cu răbdare și luciditate. 
Partida de vineri seară repre
zintă ultima lor șansă. O_ șan
să ce trebuie valorificată din 
plin. însă cu mult calm, cu 
tact și, in special, cu o apă
rare mobilă, care să poată • 
anihila fie intențiile corect 
ofensive ale adversarului, fie 
tendința de joc pasiv. Pe de 
altă parte, in atac handbaliștii 
de la Steaua nu vor trebui să 
se grăbească pentru a anula di
ferența de 5 goluri chiar din 
primele 10 minute, deoarece 
— comițînd greșeala de. a se... 

reuși altceva 
adversarului 

spori avansul
repezi — nu vor 
decit să creeze 
condiții de a-și 
propriu...

Adevărul este 
raportul valoric 
două formații, pu^.„ —
că Steaua are posibilitatea de 
a obține calificarea in finala 
C.C.E. Sugestiv în această pri
vință ni se pare titlul ziarului 
„Vestnik" din Zagreb : CINCI 
GOLURI AVANS SÎNT SU
FICIENTE PENTRU 
NEAGRA" DE LA 
REȘT1 ? Răspunsul ce 
în material este că nu.

Un rol deosebit în 
partidă a „nervilor" îl va avea, 
fără îndoială, publicul, căre 
prin încurajările sale poate 
purta echipa spre victorie, 
spre calificare.

că analizînd 
dintre cele 

putem afirma

„ZIUA 
BUCU- 
se dă

această

CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA

FEDERAȚIA
LA A

DE LUPTE DIN UNGARIA
50-a ANIVERSARE

Sportul luptelor din Ungaria 
sărbătorește anul acesta un e- 
veniment important : împlini
rea a cinci decenii de la crearea 
Federației maghiare de lupte. 
Desigur că practicarea luptelor 
in Ungaria are o vechime mult 
mai mare. Filele îngălbenite de 
vreme ale arhivei dovedesc că

Oaspeții au sosit ieri in Capi
tală și la citeva minute după 
ce avionul companiei Lufthansa 
i-a depus pe aeroportul Oto- 
peni. antrenorul Szeles ne-a de
clarat : „Am deplasat la Bucu
rești întreaga garnitură, deoare
ce sperăm să obținem califi
carea. Față de echipa care a 
evoluat în primul meci, la Kar- 
lovac, nu vor exista modificări 
mari. Poate că vom începe me
ciul de la București cu portarul 
Zvonko Jandfokovici, care la 
Karlovac a apărat doar în re
priza secundă. îmi mențin pro
nosticul dinaintea primei parti
de : ia --------- ... - ' A-
Steaua, după cum noi am în
vins Ia Karlovac ; la ce dife
rență ? — este greu de spus../' 

în încheiere, citeva 
nunte oganizatorice : ]
va fi condusă de :
Laszlo KEZTHELYI și 
Gydrgv FULLOP, ambii 
Ungaria, și va începe la ora 
21. Accesul publicului i" 
sala Floreasca pentru meciul 
de handbal va fi permis, insă, 
numai după terminarea parti
delor de volei.

București va învinge

--------- n

amă- 
partida 
arbitrii 

dr. 
din

in

SNEJANA HREPEVNIK
1,85 LA ÎNĂLȚIME I■>

concurs 
atletism,

unui
de

teren acoperit 
(Canada), spor-

' Cu prilejul 
internațional 
desfășurat pe 
la Vancouver 
tiva iugoslavă Snejana Hre- 
pevnik a obținut victoria în 
proba de sărituri în înălțime 
cu o performanță de 1,85 m. 
Acest rezultat constituie un 
nou record de sală al Iugo
slaviei.

La hochei

In 1966. tntr-un moment 
cînd semifondul mondial își 
căuta încă supercampionul 
care să ocupe locul lăsat va
cant de Peter Snell, un atlet 
american, aflat la vîrstaju
nioratului, irumpe in virful 
piramidei doborînd recordul 
lumii în proba de 880 yarzi. 
Apariția senzațională a lui 
Jim Ryun avea să fie con
firmată anul următor prin 
încă două performanțe re
cord, la 1500 m și o milă. 
(1 604,37 m), precum și prin 
victorii categorice asupra tu
turor specialiștilor în alergă
rile pe distante medii.

Dar, pe cit de rapidă i-a 
fost ascensiunea, tot atît de 
subit a venit și impasul. Cînd 
întreaga lume atletică înce
puse să-l considere cel mai 
bun semifondist al tuturor 
timpurilor, o boală frecventă 
in rindul atleților de elită 
— mononucleoza — îl înde
părtează de stadion și de... 
medalia olimpică de aur pe 
care puțini ar fi cutezat să 
i-o ibnteste. Se vindecă to
tuși la timp, pentru a putea 
participa la J-O. din Mexic. 
„Convalescent", ia startul nu
mai la 1 500 m, dar în drum 
spre treapta cea mai înaltă 
a podiumului întîlnește un 
Keino ambiționat la culme, 
care — impunind un ritm de 
„sinucigaș", la care rezistă 
totuși I — conduce cursa ăir. 
cap în cap ș’-l învinge pe 
american cu 3 secunde.

Jim Ryun n-a. digerat prea 
bine această inf ringer e veci
nă cu umilința și, sub im
periul deciziilor pripite, ho
tărăște să abandoneze atle
tismul. Se pare însă că doi 
ani de activitate in laborioa
sa profesiune de fotoreporter 
n-au putut umple golul lăsat 
de înlăturarea pantofilor cu 
cuie. Anul trecut, la începu
tul lunii, iulie. își anunță re- 
intraree pentru sezonul dc 
sală 1971. Pasionata atletis
mului au așteptat cu interes, 
acest come-back. In sportul 
de performantă, revenirile 
sînt privite întotdeauna cu 
simpatie și înțelegere, știin- 
du-se cite dificultăți incumbă 
reînceperea unui drum, mai 
ales într-o disciplină de ma
re efort.

Clasa lui. Jim Ryun și-a 
spus însă cuvîtntul chiar în 
prima cursă indoor — de o 
milă — pe care a. ciștigat-o 

'cu un rezultat încurajator. 
Iar la a doua apariție, „foto
graful din Topeka" depășește 
crj" mai optimiste așteptări, 
e^alind cu 3:56,4 recordul 
mondial de sală 
care ti aparținea.

Judecind după 
infinite ale purtătorului său, 
numele lui Ryun n-ar trebui 
să lipsească de la viitoarea 
împărțire a medaliilor olim
pice în probele de semifond.

Desigur, numai dacă Jim 
nu se va supăra din nou I

IUGOSLAVIA - ELVEȚIA
primește medalia de aur ). _ la 
Helsinki, Imre Hodos și 
Silvasi devin campioni ;
kio, Imre Polyak și 
Kozma ocupă locul I, 
Mexic, Istvan Kozma și Ianos 
Varga urcă pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. Nu este 
lipsit de .importanță faptul că 
luptătorii unguri au obținut în 
afară de cele 12 medalii olim
pice de aur și 15 titluri mon
diale și europene.

Stînd de vorbă cu președin
tele forului de specialitate, Mi- 
haly Matura (pentru meritele 
sale a fost ales și în prezidiul 
F.I.L.A.) am aflat că pe lingă 
trecutul demn de admirat al 
sportului luptelor din Ungaria 
avem și în prezent mari reali
zări. „Sperăm că, anul viitor, 
la J. O. de la Miinchen — spu
ne Matura — din rindul celor 
20 luptători pe care îi vom ali
nia la întrecerile de grcco-ro- 
mane și libere, cîțiva vor cu
ceri medalii. Ne gîndim, in pri
mul rind. Ia Janos Varga, Fe- 
renez Kiss (greco-romane). 
Karoly Bajko și Iozsef Csatâri 
(libere), care azi sînt cele mas 
reprezentative figuri ale sportu
lui luptelor din Ungaria”.

TiBOR HĂMORI
Nepsport —Budapesta

primele întreceri de lupte au 
avut loc la sfîrșitul secolului 
trecut, mai precis, prin anii, 
1883—84. Documentele precizea
ză că prima reuniune de lupte 
greco-romane s-a desfășurat în 
1888, la Budapesta, cu ocaziă u- 
nui festival de gimnastică, or
ganizat de clubul de educație 
fizică B.D.T.E. Tncepind din 

1903 au loc cu regularitate in- 
ftreceri de lupte, iar în 1911, . pe 
(arena circului Beketov din Bu
dapesta, s-a desfășurat primul 
campionat național. în 1921 iau 
ființă primele cluburi de lupte 
și federația de specialitate. Dar 
și pînă atunci, deși nu exista 
un for suprem, luptătorii ma
ghiari au repurtat succese im
portante. De numele lui Ri
chard VVcisz se leagă prima 
medalie de aur la J.O. (la Lon
dra, din 1908) cucerită de un lup
tător maghiar.

Succesele luptătorilor din Un
garia au continuat în marile 
competiții mondiale și europe
ne. Să luăm în ordine cronolo
gică victoriile repurtate la Jocu
rile Olimpice : la Amsterdam, 
Lajos Keresztes cucerește me
dalia de aur ; la Berlin, Mar
ton Lorincz, Odiin Zombori și 
Karoly Karpati obțin primele 
locuri ; la Londra, Gyula Bobis

Miklos 
la To- 
Istvan 
iar in

9-4 așteptări.

BOX LA HIPODROM !

CU SAU FĂRĂ... MUSTAȚĂ

PENTRU IUBITORII PÎNZELOR

,Jules Klmet“.
dificil adversar : ca 
Banks, ca apărător 
Moore.

I
I
I
I
I
I

Reprezentativa de șah sezonul

ROMÂNIA—R. F. a GERMANIEI (echipe mixte) LA BAMBERG

special pentru virtuozitate

I OLIMPICĂ

I
I

fostI
I de

cadrul campionatului englez

ÎN CAMPIONATUL 
FOTBAL AL ANGLIEI

șl Ciocâltea vor
Bamberg, primul __ ___
cel de-al doilea din Spania.

Campionul olimpic Janos Varga (stingă) speranța nr. 1 a 
luptelor maghiare la J. O. din 1972

venl direct la 
din Australia,

austriac David

își începe

O CUPĂ PENTRU PRJMUL SPORTIV DIN... LUNA

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit în sala „Tivoli** din Lju
bljana întîlnirea internațională 
amicală de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Iugoslaviei 
și Elveției. Hocheiștii iugoslavi au 
terminat învingători 
9—4 (5—1. 2—2, 2—1) 
înscrise de R.
viei (2), Tisler (2),
G. Hiti. Pentru oaspeți au marcat 
Neininger, Henzen, Dubois și 
Reinhardt.

Hiti
cu scorul de 
prin punctele

(2), Gojano- 
.Tan. Reno și

al milei.

resursele

Vladimir MORAKU

Asociația cronicarilor dc 
golf din New York a hotărît 
să înmîneze o cupă astro
nautului Alan Shepard. După 
cum se știe, Shepard a fOf 
losit instrumentul său ele adu
nat roci lunare lovind de ma4 
multe ori o minge de golf 
atunci cînd se afla în cra
terul Fra Mauro. „Minvea- 
zboară mile și mile" — a de-- 
clarat el în acel moment, în 
transmisia televizată.

„Shepard nu a exagerat prea 
mult — comentează dr. Tho
mas Paine, fostul director al 
N.A.S.A. Trebuie să fiți con
vinși că pe lună o minge de 
golf se deplasează de șase 
ori mai departe decît pe pă- 
mînt, întrucît gravitația lu
nară este de șase ori mai mică 
decît aceea a planetei 
tre“.

Propunere

să se îngreuieze mingea de 
golf „selenară" de șase ori...

PELE DESPRE CLAY
Râspunzînd întrebărilor ce i 

s-au pus în cadrul unui in
terviu acordat în exclusivitate 
■ziarului iugoslav „Vecernjt 
Novosti**, vedeta fotbalului 
brazilian, Pelâ, a dat citeva 
definiții :

Cea mai frumoasă zi : cînd 
am avut în mîlni, definitiv, 
Cupa ‘ ‘

Cel mai 
portar — 
— Bobby

Cel mai mare sportiv : Cas
sius Clay... „Dar el este prea 
lăudăros — adaugă Pele. ~ în
totdeauna spune că este cel 
mai mare, cel mai puternic, 
cel mai frumos... 
tr-adevăr, trebuie 
cunoască că este 
sportiv**.

timp ce bolizit pe 
roți au forme tot 
curioase; asemănă- 
rachetelor și ghiule- 
de tun, acest con-

iunie va a-

S Meciul de adio al lui Iașin
.*?' Turuee pe diFerite continente

în cursul lunii
vea loc la Moscova un meci 
între o selecționată sovietică 
și o reprezentativă mondiala. 
Această întilnire este progra
mată în onoarea celebrului 
portar sovietic Lev Iașin, care 
s-a retras din activitatea spor- 

Printre cei care urmează 
în echipa mon- 

Moore, B
noas-

viitorpentru

în- 
re- 

mareI

Se mai întimplă șt Schiorul
Zwilltng și-a pierdut un schi în coborirea de la Sugar- 
leaf (S.U.A ), terminînd intr-un picior cursa. Ceea ce 
merită, desigur, un premiu 
tehnică.

PREMIERĂ

oară în is- 
Olimplee, re
de yahfing, 

desfășura anul vii- 
Kiel (R.F.G.), vor 

spe.c-

Pentru prima 
torla Jocurilor 
gatele probelor 
ce. se vo. 
tor* la Kiel (R.F.G.), 
putea fi urmărite de 
tatorl... îmbarcați în vapoare. 
Un număr de 14 nave vor ti 
puse la dispoziția spectato
rilor, putînd să ia zilnic la 
bord 3 850 de persoane. Zece 
din aceste nave vor permite 
urmărirea unor anumite 
gate, iar restul de patru 
naviga în așa fel Incit 
facilita urmărirea tuturor 
lor trei regate desfășurate con
comitent.

re- 
vor 
vor 
ce-

patru 
mai 
toare 
lelor 
structor din R. F. a Germa

niei s-a gîndit la o mașină cc 
seamănă mai mult cu un 
foarte casnic fotoliu, 
automobil de buzunar 
ne asigură el — „foarte 
indicat pentru traseele 
supraaglomerate ale cita
delelor moderne".

Și. fiindcă se apropie mult 
așteptatul meci Clay —. Fra
zier, o proaspătă „culisă*4 : 
consorțiul promotorilor Jack 
Kent — Jerry Perenchio gă
sește mereu idei noi pentru 
a face din „meciul secolului“ 
cea mai mare afacere 
gilistică din istoria 
cu mănuși. Ultima 
a acestor inventivi 
mani — care, printre 
au anunțat că vor vinde

pu- 
sportului 
inițiativă 
business- 

altele, 
_ ____ .............. ’ j la 
licitație mănușile, bandajele și 
chiar ghetele din ring ale 
celor doi boxeri — constă in 
transformarea hipodromului 
din Chicago într-o imensă a- 
renă de box—T V. Cînd Clay 
și Frazier vor boxa la 8 
martie, la Madison Square 
Garden, din New York, 11 000 
de spectatori plătitori vor 
urmări întîlnirea pe un 1- 
mens ecran de televiziune in
stalat în incinta acestui hi
podrom.

Se pare. însă, că acesta 
nu a fost considerat sufi
cient de cei loi promotori 
pentru a-și spori cît mai mult 
încasările. Tntr-adevăr. ei au 
închiriat hotelul „Arlington 
Park Towers** de unde. in
stalat comod în pat. sau foto
liu. oricine va putea vedea 
meciul la televizoarele ce se 
vor afla în fiecare cameră.
Prețul unei asemenea camere 
va fi însă de... 250 dolari !

Bill Skinner, campionul statelor Unite la aruncarea suliței, 
a fost suspendat de clubul său. Tennessee, pînă cind își va 
rade... mustața, considerată ca fiind mult prea abundentă I ‘„Sint 
dispus să concurez in continuare pentru echipa mea. — a de
clarat Skinner la aflarea acestei măsuri — dar numai cu mus
tață I". Skinner, în vîrstă de 31 de ani. a fost una din vedetele 
echipei atletice a S.U.A. în cursul turneului eurooean Întreprins 
în vara anului trecut.

Reaacțta revistei „Zagle" din Varșovia a instituit „Premiul 
Leonid Tellga", purttnd numele cunoscutului navigator solitar 
polonez. Premiul va fi luminat la încheierea călătoriei in jurul 
lumii, pe care Teliga o întreprinde actualmente la bordul yach- 
tuiui său „Opti". Ciștigătorii vor fi desemnați din rindurlle scrii
torilor, reporterilor, cineaștilor, fotografilor șl muzicienilor, ale 
căror lucrări vor contribui la dezvoltarea și popularizarea spor
tului cu ptnze in Polonia.

tivă.
să evolueze 
dială 
Charlton 
kenbauer 
Eusebio 
Facchetti 
slavia). Pele (Brazilia) ș.a.

figurează
(Anglia), Miiller, Bec- 
(R. F. a Germaniei), 
(Portugalia), Riva, 

(Italia), Djaici (Iugo-

★
Selecționata olimpică de fot

bal a Olandei a întîlnit la Ie-

rusalim reprezentativa orașu
lui. Fotbaliștii olandezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0.

★
Continuindu-și turneul în 

Soania, echipa poloneză Gor- 
nik Zabrze a întîlnit forma
ția F. C. Sevilla pe care a 
învins-o cu scorul de 4—0 
(1—0) și a terminat la egali
tate (0—0) cu Elche.

★
Echipa Toyo 

pioana Japoniei,
trei întîlniri de la 
in Australia : 2—2 
tus Melbourne și 
ci uri pierdute, cu 
Sydney (0—3) și 
laida (1—2).

Kogyo, cam- 
a susținut 
sosirea sa 
cu Juven- 
două me- 

St. George 
West Ade-

TELEX > TELEX ® TELEX
„Cupa U.R.S.S.** la hochei pe 
gheață a revenit formației Spar
tak Moscova, care a învins 
finală cu
4—0. 1—1)
grad.

în 
scorul de 5—1 (0—0,
echipa S.K.A. Lenin-

La 1:51,0 de învingător a sosit un 
pluton condus de Eddy Merckx.

Boxerul de cat. semimijlocle Mar
cel Cerdan jr. l-a învins la puncte 
pe englezul Ricky Porter, in me
ciul desfășurat la Paris.

Tn turneul 
fesioniștîlor, la New York, ame
ricanul Dennis Ralston l-a în
vins cu 6—2, 4—6, 7—6 pe ameri
canul de culoare Arthur Ashe. în 
semifinale, Ralston îl va întîlni. 
la 18 martie, pe australianul Rod 
Laver. Cea de-a doua semifinală 
programează pe Okker cu Emer
son.

de tenis rezervat pro-

Selecționata de șah a României 
își inaugurează sezonul interna
țional, întîlnind la sfîrșitul aces
tei luni, în localitatea Bamberg, 
reprezentativa Republicii Federale 
a Germaniei. Se va juca la 10 
mese (șase masculine și patru 
feminine), tur-retur. Biroul F.K.S. 
a stabilit următoarea formație : 
Gheorghiu, Ciocâltea, Ghițescu, 
Ghinda, Ghizdavu, Pavlov, ’ Eli- 
sabeta Polihroniade, Alexandra 
Nicolau, Gertrude Baumstarck și 
Doina Pascu-Pfleger.

R.F.G. prezintă un team red j- 
tabil, din care vor face parte* 
marii maeștri Htibner, Unzicker, 
Lothar Schmid, maestrul interna
țional Pfleger (soțul Doinei Pas- 
cu), jucătoarele Laakmann, Kar- 
wer, Wasnetzki.

Lotul nostru pleacă spre R.F.G. 
cu trenul, din Arad. Gheorghiu

Prima cursă clasică din calenda
rul ciclist italian, „Marele pre
miu de la Laigueglia**, a revenit 
rutierului italian Italo Zilioli, care 
a parpurs 168 km în 4 h 05,30. rea- 
lizînd o medie orară de 41,080 km.

S-au încheiat întrecerile de gim
nastică pentru „Marele Premiu al 
orașului Paris". La masculin, pe 
primul loc s-a clasat japonezul 
Kowisht cu 55,60. Proba feminină 
a fost cîștigată de Frltschl (Elve
țian cu 36,30 p.

Cu prilejul unul concurs inter
național de natație desfășurat la 
Toowoomba (Australia), sportiva 
vest-germană Kelke Nagel a cîș- 
tlgat proba de 110 y fluture cu 
timpul de 66,5. In proba feminină 
de 110 y bras pe primul loc s-a 
clasat australlanca Judith Hudson 
cronometrată în 1:21.0.

SOFIA. 24 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru, TOMA 
HRISTOV). Tn cea de a doua zi 
a turneului internațional de tenis 
pe teren acoperit dotat cu „Cupa 
Sofia**. concurentul român Hă- 
dărău a obținut o nouă victorie. 
El l-a învins pe iugoslavul I van
ele! cu 7—5, c—1 și s-a calificat 
în sferturile de finală. Sântei a 
întîlnit. un adversar redutabil în 
cehoslovacul Hutka, de care- a 

învins cu 2—6, 4—6, Iudilh

Dibar a învins-o din 
campioana Bulgariei, 
cu 6—4. 6—2. Cuplul
Dibar ’ ______
semifinale prin neprezentarea ad
versarelor. La dublu bărbați, 
Sântei (România), Pisecki (Ceho
slovacia) au dispus cu 6—4, 6—4, 
de bulgarii Ghenov, Velev. în
trecerile continuă.

nou pe 
Ciakîrova, 

____ feminin 
Kuhn s-a calificat în

C.C.E. LA VOLEI

Ieri, la Alma-Ata, s-a disputat 
meciul retur dintre echipele Bu- 
revestnik" șl Steaua București din 

aie 
ob-

cadrul sferturilor de finală 
C.C.E. la volei. Gazdele au_
ținut victoria cu scorul de 3—0 
(12, 4, 10). calificîndu-se în semi
finalele competiției.

PRIMUL TRIAL DE RUGBY PENTRU MECIUL CU ITALIA
LOTUL DE HOCHEI 

AL FRANȚEI
Federația franceză de speciali

tate a definitivat lotul care va 
participa la întrecerile grupei C 
a campionatelor mondiale de ho
chei pe gheață programate in O- 
landa între 26 februarie și 7 mar
tie. Din lot fac parte următorii 
jucători : Deschamps, Sozzi (por
tari). Rene Blanchard, Godeau, 
Lang, Cabanls, Claude Blanchard 
(fundași), Bozon, Gurika, Guenne- 
lon, Faucomprez, Itzicsohn, Fran- 
cheterre, Eymard, Vassieux, 
Smaniotto. Pourtanel, Prechac.

In c '— .-'-i-__ _______„1_
de fotbal s-au disputat trei jocuri 
restanță : Ipswich — Leeds 2—4 ; 
Everton — Manchester United 1— 
0 ; Burnley — stoke City 1—1. 
In clasament conduce Leeds cu 
47 p, din 30 de meciuri, urmată 
de Arsenal — 42 p din 28 jocuri 
etc.

Pe stadionul Tineretului a avut 
loc ieri primul trial de rugby 
pentru meciul cu Italia. Au par
ticipat două selecționate ale Bucu- 
reștiului alcătuite pe scheletul 
formațiilor Dinamo. Steaua. Con
structorul și Progresul. A fost un 
trial reușit, fn care ambele e- 
cliipe au jucat deschis, cu mult 
aplomb, respectînd strict indica
țiile antrenorului federal, Al. 
Teofilqvicl. S-au remarcat : Ba
ciu, Șerban, Caraiman, Budică, 
Iorgulescu, Florescu, Dragomires-

cu, Neagu, Constantin, Telcașă, 
Haralambie, Nica și Bucoș.

UN SINGUR JOC
ÎN „CUPA DE IARNĂ"
Ieri după-amiază pe stadionul din 

șoseaua Ghencea, echipa de rugby 
Steaua a întîlnit, in cadrul etapei 
a H-a a „Cupei de iarnă", forma
ția știința Petroșani. Echipa 
oaspe a terminat victorioasă cu 
scorul de 3—0 (3—0), prin „droap"- 
ul realizat de Fălcușan.
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