
♦ Examene de avansare • Și in afara ringului Mircea Dobrescu mai are... febră de start

Dacă un vechi și pasionat 
spectator al sportului s-ar fi 
aflat ieri întîmplător la intra
rea din str. Maior Ene a sta
dionului Republicii, ar fi avut 
surpriza să recunoască o mul
țime din gloriile de ieri ale

• N. Sabaslău crede in intensitatea mare a
șl de mîine din fotbal, box, 
atletism, ciclism, handbal, 
caiac-canoe, canotaj, 
scrimă, tenis de cîmp. 
mîna viitoare vor veni 
la baschet, haltere, 
schi, moto, tenis de masă etc..
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rugby, 
Săptă- 
cei de 
hochei,
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Eugen Iordache a „tras" dar nu la poartă ci... subiectul. In
Emerich .................... ~ '

■fotbalului, boxului, handbalu
lui etc. grăbitidu-se sub ful- 
guirea adusă și la București 
de capriciile „babelor". Totuși, 
în ovalul de beton al atîtor 
întîmplări memorabile nu se 
petrecea nimic. In schimb, 
sălile Institutului nostru de 
educație fizică și sport erau 
gata pentru o confruntare care 
rămîne de obicei în anonimat. 
O confruntare în care cei care 
cu ani în urmă ridicau în 
picioare tribunele urmau să 
dovedească de data aceasta 
nu subtilitatea driblingului 
sau tăria pumnului, ci temei
nicia cunoștințelor 
ficila profesiune de 
trenor.

Examenul pentru 
re a antrenorilor, 
anual în această perioadă, era, 
deci, cauza neobișnuitului pe
lerinaj. Pentru săptămîna 
aceasta au venit la București 
pedagogii campionilor de azi

pentru di- 
actual an-
promova- 

eveniment

punde „musca" 
victorii. -Așa-1 
mai mic 
emoții. Despre examene 
să mai spun ?... Ele totdeauna 
provoacă... febră de start.

La un alt etaj ii întîlnlm

atîtor frumoase 
viața ! Și cel 

eveniment aduce 
ce
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_ , la stingă la dreapta): 
Vogi, Nicolae Roșculeț și Angelo Niculescu.

Foto : V. BAGEAC
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fiecare cu dorința de a arăta 
că acolo unde lucrează a rea
lizat o treabă bună și merită 
să urce încă o treaptă, nu pe 
podiumul victoriilor sportive 
ca altădată, ci în ierarhia tot 
atît de pretențioasă a pedago
gilor de sport.

pe antrenorii
Paul Cercel a
Iași, Dumitru Lupescu de la 
Făgăraș, Ion Bota a traversat

de handbal, 
venit de la

Gh. EPURAN

(Continuare în pag. a 2-a)

FEBRA DE START...

Prima întîlnire ne-o prile
juiesc antrenorii ,41e box. Prin
tre ei, Mircea Dobrescu, Șer- 
bu Neacșu, Ion Vasilov și 
Paul Mentzel pe care — par
că a fost ieri — îi urmăream 
in careul inundat de lumină 
al ringului. Acum par 
și dacă unii mai discută, 
tindu-și de meciurile 
de virf. cei mai mulți
iese filele manualelor și în
semnărilor.

— Ai emoții Mircea ?
— Poți să nu ai ! ne răs-

calmi 
amin- 
anilor 
răsfo-

HANDBALIȘTII 
NOȘTRI 

AU RATAT 
REVANȘA 

CU SUEDIA!
STOCKHOLM, 2 (Prin 

telefon). — Disputată Ia 
Eriksdahlhallen, în pre
zența a 3 000 de specta
torii cea de a doua par
tidă dintre selecționatele 
masculine de handbal ale 
României șl Suediei s-a 
încheiat tot cu victoria 
gazdelor : 13—11 (8—7). Me
ciul a fost de un scăzut 
nivel tehnic, purtînd o 1- 
nexplicabilă amprentă de 
nervozitate și a abundat 
în obstrucții și iregulari
tăți.

Punctele au fost mar
cate de Andersson (5), L. 
Eriksson (3), Olsson (4), 
Kjell pentru Suedia, Chi
cidt (4), Samungi (3), Gru
ia (2), Licu și Bota pen
tru România. Au arbitrat 
cu multe și supărătoare 
greșeli P. Ovdal și J. Ro
dii, ambii din Danemarca. 
Următorul meci al echi
pei noastre are loc Joi 
4 martie la Aarhus eu 
Danemarca.

Interviu telefonic
După cîteva infructuoase în

cercări de a-i prinde pe hand- 
baliștii români în 
periplu scandinav, 
neața am reușit — 
de pauza survenită 
rea partidei de la 
să avem la celălalt capăt al 
firului telefonic pe antrenorul 
federal Nicolae Nedef, aflat la 
Stockholm, unde seara selecțio
nata română a susținut al doi
lea meci, din acest turneu, cu 
Suedia. Primul, după cum se 
știe, a fost ciștigat de jucătorii 

■ suedezi cu scorul de 16—9, fiind 
singura înfrîngere de pînă acum 
a echipei noastre. Firesc, deci, 
ca scurta discuție purtată cu 
antrenorul federal să înceapă 
cu acest... neplăcut subiect.

— Ce s-a întîmplat ? _
— In primul rînd, din echipa 

a lipsit Chicidt. care accidentat 
în ultimul meci de verificare de

agitatul lor 
marți dimi- 
profitînd și 
prin anula- 
Helsinki —

în „Cupa 8 Martie44 la tenis

ADRIANA CĂLINA A ELIMINAT 0 PE ECATERINA ROȘIANU!
Cea de a doua zi a tradițio

nalei competiții de tenis dotată 
cu „Cupa 8 Martie" a adus și 
prima surpriză a întrecerilor. 
La capătul unei partide intere
sante. Adriana Călina (Con
strucții Buc.) a învins-o pe Eca- 
terina Roșianu (Progresul) cu 
6—4, 1—6, 6—0. Cîștigătoarea a

fost deosebit de agresivă și a 
acționat cu lovituri rapide, în 
timp ce reprezentanta Progre
sului, obosită, n-a mai rezistat 
în ultimul set. în sfîrșit, Monica 
Nunweiller (Progresul), folosind 
multe procedee tehnice, a reu-

Mirela Comănescu (Petrolistul 
Cimpina) — Florentina Stoian 
(Academia R.S.R.) 3—6, 6—3,
6—2. Lucia Romanov (Cuteză
torii) — Georgeta Costache (Di
namo) 6—0. 6—1, Florica Butoi 
(Construcții) — Mihaela Nosa

Consfătuirea de lucru organizată de F. R. Fotbal

CAMPIONATUL TREBUIE SA SE DESFĂȘOARE
IN CELE MAI BUNE CONDIȚII!

Turneele
„Regulamentul testului fizic

sportiv „23 Au-
conti-

La centrul 
gust” din Capitală a 
nuat ieri consfătuirea organi
zată de F. R. Fotbal cu re
prezentanții echipelor din di- 
vizile A și B. Referatele și 
discuțiile purtate s-au apro
piat mai mult de ceea ce se 
tntîmplă în unitățile de bază

ale fotbalului, acolo unde in
dicațiile forului de specialita
te trebuie să prindă viață și 
unde, de fapt, se decid în 
bună măsură rezultatele de 
mîine. Președinții și secreta
rii, membrii secțiilor de fot
bal prezenți la acest colocviu 
au fost puși în temă cu sar-

secțiilor
și desfășurare

cinile ce revin 
buna organizare , ___
a activității fotbalistice.

La început, Mircea Sămă- 
reanu, din cadrul secției in
ternaționale a C.N.E.F S., a 
făcut o interesantă expunere 
privind normele și regulile de 
alcătuire a calendarului in-

Al. CONSTANTIN

LA PATINOARIL ACOPERIT „23 AUGUST"I»1 (Continuare in pag. a a

ARTIȘTII GHEȚII /✓

ISI DESEMNEAZĂ CAMPIONII

FAZEKAȘ

încep întrecerile fi-

A LĂSAT

cu antrenorul federal, Nicolae Nedef

Ne mai despart două zile de 
ultimul start al sportivilor care 
vizează, în acest an, titlurile re
publicane la patinaj artistic. Vi
neri, la patinoarul acoperit „23

August", 
nale.

Primii 
nioril de 
tru ca în ziua următoare să vină 
rindul seniorilor și perechilor. 
Cu deosebit interes este aștep
tată evoluția tinerei „promoții” 
de patinatori, în rîndul cărora 
se află numeroase autentice ta
lente. La seniori își va face re
apariția actualul deținător al ti
tlului individual masculin, ma
estrul sportului Gheorghe Fazc- 
kaș, revenit de la campionatele 
mondiale de la Lyon.

Iată programul detaliat al fi
nalelor campionatului republi
can de patinaj artistic : vineri, 
orele 8—14 : figuri obligatorii 
juniori-junioare ; sîmbătă, orele 
8—13 : figuri obligatorii seni- 
ori-senioare. și perechi ; orele 
17—19,30 : figuri libere juniori- 
junioare ; duminică, orele 16— 
18,30 : figuri libere seniori-seni- 
oare și perechi.

vor păși pe gheață ju- 
categoriile I și II, pen-
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(Construcțti Buc.)

la București, a stat pe banca 
rezervelor. In al doilea rind, am 
folosit pe toți debutanții, pe cei 
ce i-am inclus în lotul pentru 
acest turneu cu scopul de a le 
verifica posibilitățile. Acest 
prim examen a fost prea dificil 
pentru ei. Din această cauză, 
deși meciul a fost destul de e- 
chilibrat pină la jumătatea re
prizei secunde, cînd scorul era 
de 10—9 pentru suedezi, am 
pierdut, totuși, la o diferență 
pe care o consider puțin exage
rată. Un rol decisiv în realiza
rea avalanșei de goluri din fi
nal l-a avut tînărul handbalist 
suedez Andersson, un uriaș de 
2 m înălțime și peste 100 de 
kg greutate, pe care nu am reu
șit să-l anihilăm.

— Cu alte cuvinte nu prea 
există motive de satisfacție cu 
privire la comportarea „noului 
val" ?

— Concluzia generală nu este 
aceasta._ Folosindu-i, însă, pe toți 
deodată, echipa și-a pierdut 
puțin din omogenitate, din forța 
sa de joc. în partidele urmă
toare am introdus doar cite 2 
sau 3 din tinerii handbaliști și 
brusc lucrurile s-au schimbat, 
în dubla întilnire cu reprezen
tativa Norvegiei, socotită la ora 
actuală drept cea mai valoroasă 
selecționată scandinavă, speran
țele handbalului nostru s-au 
comportat remarcabil, îndepli- 
nindu-și cu succes sarcinile de 
joc și contribuind direct la ob
ținerea a două prețioase vic
torii, care au produs, aci, o 
deosebită impresie. Ziarele din 
Norvegia și Suedia au consacrat 
spații mari cronicilor de la a- 
ceste două partide, majoritatea 
comentatorilor socotind că echi
pa română rămîne o valoare in
discutabilă pe plan internațio
nal, chiar și fără Gruia, Gațu 
sau ceilalți handbaliști consa- 
crați.

— Pe cine remarcați dintre 
tinerii handbaliști ?

— întîi pe Voinea, care se 
dovedește un jucător dirz, foar-

te bun în apărare, disciplinat 
în atac, cu o tehnică bună și o 
forță de șut mereu în progres. 
Alături de el au ieșit în evi
dență Bota și Stef. Convinge
rea mea și a colegului meu 
Oprea Vlase este că acești ti
neri jucători vor ajunge în cu- 
rînd să fie foarte utili echipei 
reprezentative.

N. NEDEF

— Dar din „garda veche" cine 
s-a remarcat pînă în prezent ?

— O formă bună a arătat 
portarul Penu, care și-a con
firmat clasa prin siguranța și 
sobrietatea sa. Au mai ieșit în 
evidență Chicidt, Samungi, Mol
dovan și Guneș, ultimul fiind 
foarte util în apărare. Aștep
tăm de la Guneș un aport ceva 
mai mare și în atac, unde ga
baritul și forța de șut pe care 
o are se pot 
te goluri.

— Apropo 
rilor, Gruia 
holm ?

— Da. EI
de la aeroport l-am dus di-

ajuns aci lunia
Și

Clay sau Frazier ?

Sandi IONESCU

de 
a

eficiența atacu- 
sosit Ia Stock-

Interviu realizat de
Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 
la rubrică)

concretiza în mul-

ADRIANA CALINA

șit că treacă de talentata sa 
adversară, Aneta Enciu (Dună
rea Galați) cu 6—4, 4—6, 6—2.

Alte rezultate: Cristina Bă- 
din (Dinamo) — Doina Ploieș- 
teanu (Steaua) 6—0, 6—1, Elena 
Trifu (Steaua) — Anca Floreș- 
teanu (Construcții) 6—4, 6—1

Foto : B. VASILE
[Progresul) 6—3, 6—3, Mihaela

Șocaciu (U.T.A.) — Elena Cris
tea (Steaua) 6—4, 1—6, 7—5. 
Concursul continuă tot în sala 
Steaua, azi de la ora 8 și ora 
14,30.

ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

VEȘTI NOI DE LA PARTICIPANT!! 
LA „SIMULTANUL CARPAȚILOR

DIN PASUL BUZĂU 
IN PASUL BRATOCEA

BRAȘOV. — Reprezentanții 
clubului sportiv Politehnica 
Brașov (M. Naghiu, P. Szan- 
to, Z. Domoczi, S. Muntz, G. 
Cadar și T. Opriș) și-au în
cheiat cu succes tura alpină 
efectuată în munții Siriului 
și ai Ciucașului, în cadrul 
„Simultanului Carpaților", 
marea acțiune organizată în 
cinstea glorioasei aniversări a 
50 de ani de la crearea 
P.C.R.

înfruntînd viscolul și cea
ța, înnoptînd la stîne, cabane 
forestiere sau în cort, stu
denții brașoveni au parcurs, 
timp de 5 zile, distanța din-

tre Gura Teghii și pasul Bra- 
tocea, însumînd peste 150 km. 
Traseul lor a atins vf. Pen- 
teleu, vf. Bîsca Mică, vf. Si- 
riu, vf. Tătarul, Tabla Buții, 
creasta Zăganului, Mt. Roșu, 
pasul Bratocea. (C. GRUIA, 
corespondent)

DOUA ECHIPE SIBIENE — 
UN TRASEU

col și un strat de zăpadă des
tul de mare (.30—50 cm). In 
decurs de patru zile, alpiniș
tii brașoveni au străbătut iti
nerarul : pasul
Boca, vf. Gheparul, vf. Cean
găul, vf. ȘandTul Mare, 
Uzului, vf. Moghioroș, v. Cio
bănașului, v. Trotușului. 
(S. B.)

Oituz, vf.

v.

v.

CLIMAT DE RESPONSABILITATE

V
iața sportivă a județelor continuă 
să fie dominată de un eveniment 
de majoră importanță, cu profunde 
rezonanțe în întreaga mișcare de 
educație fizică și sport din țara 
noastră. Este vorba de Conferin

țele C.J.E.F.S., desfășurate pînă acum _— 
cu deplin succes — în diferite județe, prin
tre care Galați, Tulcea, Harghita, Bacău, 
Sibiu, Vrancea, Alba, Mehedinți, Sălaj, 
Ilfov ș.a. De fiecare dată, prelungitele 
ceasuri de dezbateri au pus în lumină sta
diul actual de dezvoltare și direcțiile vii
toarei activități, în raport direct cu spe
cificul, cu potențialul și tradițiile diferite
lor județe. Dar, urmărind desfășurarea con
ferințelor C.J.E.F.S.,. ne rețin atenția coor
donatele generale în care, pretutindeni, 
se înscriu aceste acțiuni cu multiple eco
uri în rîndul celor cărora le revine misi
unea de a împlini mai bine ca pînă acum 
sarcina angrenării unui număr tot mai 
mare de cetățeni, a întregului, tineret, în 
practicarea exercițiilor fizice și sportului, 
ca și cea a creșterii necontenite a nivelu
lui performanțelor — prin aceasta întări
rea prestigiului internațional al sportului 
românesc.

Una din aceste coordonate, de un in
teres cu totul remarcabil, reliefează pre
zenta la lucrările conferințelor C.J.E.F.S., a 
numeroși primi-secretari ai Comitetelor ju
dețene de partid și a altor activiști de 
partid cu munci de rășpundere în orga
nele locale, a președinților sau reprezen
tanților tuturor organizațiilor județene cu 
atribuții în 
sportului, a 
directori de 
superior etc. 
în această

domeniul educației fizice și 
diferiților factori — primari, 
scoli, cadre din învățămîntul 
— din multe orașe și comune. 

... _____  prezență se include, desigur,
și participarea membrilor Comitetului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. și a altor factori de

răspundere ai mișcării sportive la toate 
conferințele județene.

Se explică, astfel, spiritul de răspundere 
în care este, peste tot, analizată activitaj 
tea sportivă județeană, stabilirea exactă 
a contribuției pe care fiecare organizație 
locală o adus-o la obținerea realizărilor 
sau, dimpotrivă, neglijîndu-și atribuțiile a 
determinat existența unor stări de lucruri 
negative.

Socotim necesar să subliniem faptul că, 
la rîndul lor, consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport se achită de obliga
țiile ce le revin în cadrul acestei acțiuni 
cu o seriozitate șt responsabilitate pe care 
le-am dori permanențe ale muncii viitoare 
în aceste importante unități ale mișcării 
sportive. Pentru prima oară dările de sea
mă nu mai seamănă cu „inventarul" rigid 
deseori cuprinzînd adevăruri relative sau 
îndoielnice, iar planuriie de măsuri, în 
locul celor care expediau proiectele spor
tive în două-trei formulări generale, ni se 
înfățișează ca niște prospectări atente, 
multilaterale, respirînd cunoașterea reali
tăților și, tolod^tă, dorința unanimă de a 
se face mai mu;f și mai bine pentru pro
gresul sportului județean, cu largă reflec
tare asupra întregii mișcări sportive. De 
aceea, desigur, luările de cuvînt au că
pătat — prin sinceritate, prin angajare 
fermă — greutate și au sporit certitudinile.

Consemnînd cîteva din concluziile cu ca
racter general din conferințele C.J.E.F.S. 
care au avut loc pînă acum, avem convin
gerea că se va menține în continuare cli
matul dezbaterilor sincere, profunde, atît 
de necesar dezvoltării sportive în județe si 
se va trece imediat la acțiuni care prind 
contururi îndrăznețe în conferințele 
C.J.E.F.S.

Dan GARLEȘTEANU
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,,MECIUL SECOLULUI" 
LA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI

După trei ani de Ia pierderea centurii de campion 
mondial — la masa verde — Cassius Clay trăiește acum 
ultimele ore dinaintea marii revanșe. Iată-1 (în dreapta 
fotografiei), în tabăra de antrenament de la Miami 
Beach, trimițînd o puternică lovitură sparring-partene- 
rului său Manuel Robles.

Citiți în pagina a 4-a o corespondență specială din 
New York.

SIBIU. — La interval de o 
zi au plecat din Sibiu în „Si
multanul Carpaților" două e- 
chipe. Mai întîi, C.F.R. Si
biu (A. Melzer, E. Scheiner, 
L. Miu, I. Grigore, S. Meyer- 
briiker), apoi Voința I (T. 
Boerescu, I. Rotaru, M. Tri- 
fan, D. Ungar) au parcurs 
traseul: Păltiniș, vf. Bătrîna, 
vf. Cindrelul, vf. Frumoasa, 
vf. Șerbota Mare, vf. Oașei, 
cabana Oașa. Alpiniștii au 
fost nevoiți să efectueze dru
mul pe schiuri, stratul de 
zăpadă atingînd în multe 
puncte 80 cm. (I. ION, cores
pondent).

Prima echipă a alpiniștilor 
de la A. S. Armata-Brașov, 
alcătuită din maestrul emerit 
al sportului Emilian Cristea, 
maestrul sportului D. Chivu 
și N. Naghi, s-a încumetat să 
parcurgă creasta munților 
Nemira (denumiți și ai Tro- 
tușului) fără schiuri. Cei trei 
sportivi au întîmpinat, însă, 
pe creastă un veritabil viș

ÎNTRECERILE
PATINATORILOR

in cadrul manifestărilor spor
tive dedicate Semicentenarului 
Partidului, comisia orășenească 
de patinaj a organizat, la pa
tinoarul acoperit „23 August", o 
competiție angrenind pe frun
tașii sportului gheții.

Iată primii clasați : SENIORI 
Fete : 1. Elena Moiș (IEFS) 30,5 
p;2. Doina Mitricică (CPMB) 30,1 
p; 3. AncaTănase (Șc. sp. 2) 27,7 
p; Băieți : 1. M. Ion (Șc. sp. 2)
28.3 p ; 2. O. Goga (IEFS) 27,9 p; 
3. A. Bulete (Șc. sp. 2) 27,6 p. 
JUNIORI Fete : 1. Gabriela 
Voica (CPMB) 26,6 p ; 2. A- 
driana Preda (Constructorul)
26.4 p. Băieți : 1. P. _Dragomir 
(Constr.) 
(Constr.) 
mici au 
(Constr.) 
niță (Șc.

23.2 p ; 2. D. Panait
22,5 p. La juniorii 

cîștigat Silvana Suciu 
și, respectiv, C. To- 
sp. 2).

Cr. Popescu (cu mingea) de la Rapid și Em. Niculescu de 
la I.C.H.F., doi dintre „vulpoii" baschetului nostru, se vor 
înfrunta din nou în turneul de la Cluj.

Foto : T, ROIBU

„SE JOACĂ
MECIURILE 

CHEIE ALE 
CAMPIONATULUI" 
declară prof. Al. Popescu 

despre turneul 
de baschet de la Cluj

Neîndoielnic, turneul divi
zionar de la Cluj constituie 
principalul eveniment baschet- 
balistic al sezonului, prin fap
tul că el Programează meciu
rile cheie" ale campionatului 
național de seniori, competiție 
care a avut Pînă acum o des
fășurare deosebit de interesan
tă, prilejuind multe jocuri e- 
chîlibrate. pasionante. în legă
tură cu disputele care 'or în
cepe miine în Sala sporturilor, 
i-arn solicitat părerea antreno
rului federal, prof. Alexandru 
Popescu, care ne-a declarat :

„Sper că scurta perioadă 
scursă de la turneul de la Ga
lați a fost folosită judicios de 
antrenori pentru a înlătura u- 
nele din lipsurile constatate, ca, 
de pildă, la capitolele mișcare și 
< imbativitate în apărare, rapi
ditatea acțiunilor în atac și pre
cizia aruncărilor la coș. Turneul 
se anunță foarte interesant, de
oarece programează cele mai 
importante partide ale diviziei 
A, printre care Dinamo—Steaua, 
Politehnica București—Dinamo, 
Universitatea Cluj—Universita
tea Timișoara și altele. Cu a- 
cest prilej, îmi manifest spe
ranța că selecționabilii vor e- 
volua Ia valoarea lor și ne vor 
reda optimismul pentru viitoa
rele confruntări internaționale. 
De asemenea, aștept ca disci
plina să fie prezentă și de data 
aceasta în rîndul jucătorilor și 
antrenorilor, iar arbitrii să-și a- 
ducă o contribuție substanțială 
la reușita turneului.’!
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ANCHETA NOASTRĂ

CE SPUN EȘECURILE CAMPIOANELOR NOASTRE IN C.C.E.?

CONFERINȚE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE

Eliminarea echipelor noastre 
de club, Steaua și Penicilina, 
din Cupa campionilor euro
peni Ia volei, în urma unor 
înfrîngeri categorice în depla
sare și chiar în meciurile pe 
teren propriu, poate avea sen
suri profunde, avînd In vede
re faptul că ambele formații 
domină cu autoritate campio
natul intern. Fără a neglija 
faptul că adversarele tntîlnite 
tn sferturile de finală, Bure
vestnik Alma Ata și Dinamo 
Moscova, sînt echipe valoroase 
fapt exprimat și de cîștfgarea 
de către ele a trofeelor tn 
ediția precedentă a C.C.E., 
trebuie să convenim că ma
niera în care au fost învinse 
reprezentantele române ridică 
din nou semne de întrebare 
In privința valorii actuale a 
voleiului nostru. Tată motivul 
pentru care ne-am adresat cî- 
torva specialiști djn cadrul fe
derației și din afara ei cu în
trebarea : „LA CE CONCLU
ZII CONDUC EȘECURILE E- 
CHIPELOR NOASTRE CAM
PIOANE ÎN C.C.E. ?“ Și iată 
răspunsurile interlocutorilor 
noștri :

AUREL DOBINCA, 
general al

secretar
F.R.V. : „înfrînge-

rile în C.C.E. nu trebuie să 
creeze prea mare îngrijorare 
în ceea ce privește nivelul 
valoric al reprezentativelor. 
(Pentru că actualele campioa
ne nu exprimă decît în mică 
măsură standardul voleiului 
național). De pildă, cu 2—3 ex
cepții, jucătorii Stelei sînt 
jub nivelul internațional. Ei se 
impun pe plan Intern datori
tă omogenității mai mari a 
lotului. Dar valorile de la care 
se așteaptă un randament mai 
bun pe plan internațional (și 
In primul rînd la echipa re
prezentativă) se află în alte 
echipe.

In ce privește pe Penicili
na, ea nu a avut suficientă 
experiență internațională, par- 
ticipînd pentru prima dară tn 
competiție. Pe de altă parte, 
trebuie să recunoaștem că Di
namo Moscova are în compo
nență majoritatea jucătoarelor 
■ie_ bază _ale reprezentativei 

meciul de la 
și Ia Penici- 
poate munci 
completat lo- 
valoroase".

antreno- 
„După 
nostru

de bază ale i 
U.R.S.S. Desigur, 
lași a arătat că 
lina — unde se 
serios — trebuie 
tul cu jucătoare ____

NICOLAE SOTIR, ; 
rul lotului masculin : 
părerea mea, voleiul

Etapă
© Astăzi, 

avanpremiera 
II-lea turneu al campionatu
lui feminin de volei, se vor 
disputa partidele restanță 
Farul — Universitatea Cluj 
și C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași, contînd pentru etapa a 
XIII-a.

• în campionatul masculin 
este programată, tot astăzi,

intermediară la masculin și restanțe la feminin 
la Constanța, în 

celui de al
o nouă etapă intermediară. 
Vor avea ,loc următoarele 
jocuri : Politehnica Galați — 
I.E.F.S., 
șoara - 
Brașov
Ploiești 
Tricolor
Bacău,

Universitatea Cluj.

Politehnica Timi- 
Steaua, Tractorul 

— Rapid, Petrolul
— Dinamo, Unirea 

Brăila — Viitorul
Explorări B. Mare

nu se află la un nivel sufi
cient de ridicat pe plan Inter
național. Dacă Steaua și Peni
cilina domină competiția in
ternă, înseamnă că sînt cele 
mai bune. Și dacă ele pierd 
atît de sever întilnirile cu e- 
chipele de club străine, în
seamnă că voleiul românesc 
are o valoare scăzută, totuși. 
La fete, Penicilina a avut și o 
oarecare neșansă, însă Steaua 
avea de înfruntat în oricare e- 
chipă calificată în sferturi un 
adversar poate la fel de pu
ternic ca Burevestnik. Prin 
urmare..."

NICOLAE TARCHILA, an
trenor federal cu probleme de 
tineret și juniori : „Prima con
cluzie care se desprinde din 
eșecurile campioanelor este 
cea, referitoare la lipsa jucă
torilor de mare clasă' în aces
te echipe. Fără o talie cores
punzătoare și fără o pregătire 
individualizată, ele nu puteau 
ajunge mai departe. Dacă pe 
plan intern acestea lasă im- 
oresla că au valoare, pe plan 
internațional lucrurile se 
ichimbă S-a văzut de altfel, 
nu de mult și la echipa națio
nală. compusă în mare parte 
lin reprezentanții cluburilor 
in discuție, la mulți dintre ei 
renunțîndu-se, deoarece s-a a- 
juns la concluzia că nu pot 
mai mult. Ce e de făcut ? Du
pă părerea mea, trebuie să 
găsim formele și mijloacele 
cele mai potrivite pentru în
tărirea campionatului intern, 
□entru ridicarea (ui Ia nivel 
corespunzător, pentru ca echi
pele noastre să aibă valoare 
In confruntările internaționale.

GHEORGHE CONSTANTI- 
NESCU, antrenor emerit : „E- 
jecurile s-au datorat și con
fruntării cu echipe foarte pu
ternice, dar ele atestă grija 
diminuată față de echipele

noastre de club și de întoami- 
rea unui calendar internațional 
:ît mai bogat pentru a- 
cestea, desconsiderarea în ul
tima vreme a C.C.E., la care, 
ie pildă, anul trecut nu au 
fost trimise echipele noastre 
campioane. Nu trebuie între
rupt, în nici un caz, contactul 
2U voleiul internațional, —
care ar fi ------ —
ției“.

_____ ___ _____, ori 
fi caracterul competi-

★
cum se vede, opiniile 
spre aceiași idee e- 

__ ____ : voleiul nostru are 
nevoie de o consolidare pe 
plan intern, consolidare care 
ar putea să-i ridice potenția
lul și să-i dea valoare inter
națională. Și, într-un fel sau 
iltul, între cei dinții care-și 
pot aduce contribuția Ia rea
lizarea acestui deztdcrat se 
află chiar interlocutorii noș-

După 
converg 
sențială :

Aurelian BREBEANU

După cea de a treia etapă a 
returului, in fruntea clasamente
lor continuă să se afle cele două 
formalii Voința din Tg. Mureș. 
Fată de etapa a Il-a. fruntașa 
campionatului feminin și-a mărit 
avantajul de puncte, de la două 
la patru. în schimb, liderul cam
pionatului masculin a pierdut un 
avans de două puncte, avind 
acum doar patru puncte în plus 
față de cea de a doua clasată, 
Petrolul Ploiești. Aceasta a trecut 
acum la lupta pentru detronarea 
Voinței Tg. Mureș de pe primul 
loc pe care-1 ocupă de la începu
tul campionatului.

Dar iată clasamentele :

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA
BUZĂU

La Buzău a avut loc, luni 
după-amiază, Conferința Consi
liului Județean pentru Educație 
Fizică și Sport. Au luat parte 
membrii consiliului județean și 
ai comisiilor județene pe ramu
ră de sport, profesori de educa
ție fizică, antrenori și instruc
tori, sportivi fruntași, reprezen
tanții unor organizații obștești 
și de stat cu atribuții în dome
niul sportului, primari din co
mune, directori de școli.

La conferință a participat to
varășul Ion Sîrbu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. președintele Consiliului 
popular județean.

A fost prezent, de asemenea, 
conf. univ. Gheorghe Ghișoiu, 
secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

La primul punct al ordinei de 
zi. prof. Adrian lonescu, preșe
dintele C.J.E.F.S., a prezentat 
darea de seamă asupra activită
ții desfășurate în ultimii trei 
ani.

Participanților la conferință 
li s-a adus la cunoștință proiec-

Șl SPORT

MĂIESTRIEDEMONSTRAȚIE

REUȘITĂ

FEMININ

1. Voința Tg. M. 14 10 0 4 33902 34
2. Voința Buc. 14 8 0 6 34362 30
3. C.S.M. Reșița 14 8 0 6 33293 3n
4. Voința Cluj 14 8 0 6 32896 30
5. Voința PI. 14 8 0 6 31905 30
6. Hidromecanicai Brașov

14 7 0 7 33542 28
7. Rapid Buc. 14 7 0 7 33281 28
8. Voința C-ta 14 7 0 7 31823 28
9. Laromet Buc.

14 6 0 8 32157 26
10.

2631192
11.

Dermagant Tg. Mureș
' ' ‘ 8

Echipa de gimnastică mo
dernă a clubului Politehnica 
București a inaugurat sezo
nul internațional 1971 cu un 
concurs triunghiular Ia care 
au luat parte formațiile Slo- 
vqn Praga, incluzîpd patru 
gimnaste din lotul reprezen
tativ al țării, precum și 
Start Gdynia (Polonia), din 
a cărei echipă trei gimnaste 
figurează în lotul național. 
Publicul spectator a urmărit 
cu viu interes demonstrația 
de măiestrie oferită de gim
naste, subliniind cu aplauze 
cele mai bune reușite. Au 
impresionat îndeosebi com
pozițiile dificile, cu elemente 
inedite, ale sportivelor ceho
slovace Jana Vonaskova, Ire
na Stankova, Vera Kotali- 
kova, precum și evoluția 
plină de grație a inginerei

scop sala Floreasca. Specta
colul de gimnastică va avea 
de cîștigat din toate punc
tele de vedere. Și n-ar fi 
fost rău deloc cg și acest 
concurs internațional de 
dernă' 
din punctul 
organizării 
duit de 
Floreasca.

„mo- 
reușit, de altfel, 

de vedere al 
— să fi fost găz- 
tradiționala sală

ÎN DIll'l
f n mai 

țării s-a 
faza de zonă a campionatului 
republican pe echipe rezer
vat școlilor generale. Iată cî
teva amănunte pe care ni 
le-au furnizat corespondenții 
noștri:

multe orașe ale 
desfășurat recent

CRAIOVA

fi 8 w

bucureștene Marilena Pegu- 
lescu, ale cărei exerciții au 
fost primite cu aplauze.

Bine ar fi ca pe viitor 
concursurile internaționale 
de anvergură să se bucure 
de un cadru mai adecvat 
șț sugerăm viitorilor organi
zatori de reuniuni interna
ționale să solicite în acest

La Craiova au participat 
formațiile campioane ale ju
dețelor Dolj, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Timiș, Alba și 
ft rad (feminin), precum și e- 
ehipele campioane ale județe
lor Timiș, Hunedoara, Caraș- 
Severin, Arad șl Alba (mascu
lin). La fete, prima s-a cla-

„Un foarte bun început de sezon"
Revedere cu Dumitru Mus

tață, antrenorul lotului na
țional de sabie, după întoar
cerea de Ia Bruxelles, unde a 
însoțit delegația tării noastre 
participantă la Trofeul Mar
tini.

® România a avut la 
Maison d’Escrime dai sa- 
breri in sferturi. Cum tre
buie să 
rezultat ?

— Ca foarte 
cest început de 
tilă și Irimjciuc 
conform 
zinrf cite două victorii 
pa respectivă. Vintilă 
departajat doar de o 
drumul către un loo 
mi finale. El a mers cu mult 
aplomb, în fiecare asalt și eu 
puțină șansă s-ar fi putut

apreciem acest

bun pentru a- 
sezon.

au 
așteptărilor.

Și Vin- 
evoluat 

rcali- 
în gru- 
a fost 

tușă în 
în se-

clasa chiar intre primii 10 
trăgători. Irimiciuc, de aseme
nea se află în progres. Este 
mai calm și implicit mai lucid.

• In raport cu ediția 
1970 a Trofeului Martini...

— ...este, fără îndoială, un 
progres, anul trecut, reprezen
tanții țării 
seră decît

o Ce 
ține în __

— în martie, nn meci la 
Sofia, cu echipa Bulgariei, 
clasată pe locul 5 Ia mondiale, 
iar in aprilie vom participa 
Ia „Cupa Wojcekowscki, com
petiție de tradiție, care va a- 
vea loc Ia Varșovia.

• Cu ce aspirații ?
— Cu nădejdea de a ne ciș- 

tiga încrederea pentru C. M. 
de Ia Viena...

noastre nu ajunse- 
pînă în turul 3...
colocvii veți sus- 
continuare ?

concurs bilateral 
Locomotiva — Școala spor
tivă nr. 2 s-a încheiat eu 
victoria gimnastelor de la 
Locomotiva, cu 74,20 p. față 
de 72,20 p. ale adversarelor. 
Prima la individual compus 
— Mihaela Nicolăescu cu 19 
p, urmată de Carmen 
caciuc cu 18,70 p.

SPRE riNXLA

DOUA REPRIZE TEORETICE CU
(Urmare din pag I)

doar... un culoar. Primul, 
ieșea tocmai din sală și co
munica celorlalți — curioși — 
subiectele reprizei a 2-a, cea 
orală : periodizarea antrena
mentului și sistemului de joc 
iu atac. în fond, probleme care 
nu trebuie să pună în încurcă
tură pe nici un antrenor. Pe 
Paul Cercel nici nu l-a pus.

Cea mai mare animație 
domnea insă pe culoarele săli
lor in care urmau să intre Ia 
examen antrenorii de fotbal. 
Normal ! Ei sint cei mai mulți 
și nu le-ar fi de loc greu să 
alcătuiască — după vîrstă — 
cîteva echipe divizionare A.

Florin Știrbei comenta cu 
Laurențiu Florescu subiectele 
lucrării scrise din ajun : „Ci
clu săptămînal de lecție tn 
perioada pregătitoare". Li se 
alătură Anton Ferenți, antre
norul centrului de copii 
Crișului Oradea. Calmi, 
altădată pe teren, apar 
drei Mercea și N. Reuter, 
lej de a discuta d®"?re pepini-

era U.T.A. de succesele căreia
Mercea este în bună parte... 
vinovat.

O TEMÂ DE MARE
ACTUALITATE...

Bu-

nro-
Nico-
(an-

32553
28945

24
22

14 6 o
Cetatea Giurgiu

14 5 0
12. U.T. Arad 14 4 0

MASCULIN
1. Voința Tg. M. 14 12 0 2 742Q9-38

4 71228 342. Petrolul PI. 14 10 0
3* Flacăra Cîmpina

14 10 0 4 71081 34
4. Olimpia Reșița

14 3 0 6 70970 30
5. Rapid Buc. 14 8 0 6 70453 30
6. C.S.M. Reșița 14 7 0 7 72112 28
7. Voința Buc. 14 7 0 7 71971 23
8. Gaz metan Mediaș

14 7 0 7 70718 22
9. Rafinăria Teleajen

14 6 0 8 72690 26
10. C.F.R. Timiș. 14 5 0 9 63941 24
11. Gloria Buc. 14 3 0 11 67712 20
12. Petrolistul Cîmpina

14 1 0 13 63480 16
loc înEtapa a XV-a va avea 

zilele de 13—14 martie.

în frumoasa sală de festivi
tăți a Bibliotecii municipale 
din Focșani a avut loc marți 
conferința Consiliului județean 
Vrancea pentru educație 
și sport. Au fost prezenți 
brii Consiliului jedețean 
comisiilor pe ramură de 
secretari ai comitetelor 

nești și comunale de partid, 
președinți ai consiliilor popu
lare, profesori de educație fi
zică. antrenori și instructori 
sportivi, reprezentanții unor 

institute de stat și orga
nizații obștești, directori de 
școli, sportivi fruntași.

La lucrările conferinței au 
luat parte tovarășii Ion Pă
trașcu, secretar al Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R., 
ion Deeiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
Zenovie Moldovan, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
Focșani al P.C.R.. Valeriu Chi
ria®. președintele Consiliului 
județean Vrancea al Organiza
ției Pionierilor. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport a fost reprezentat de 
tov. loan Kunst-Ghermănescu, 
secretar al C.N.E.F.S.

fizică 
mem- 
și ai 
sport, 
orășe-

tul planului de măsuri al 
C.J.E.F S. privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea activității de 
educație fizică șl sport în pe
rioada 1971-1973. Pe marginea 
ambelor documente s-au purtat 
discuții ample, s-au exprimat 
opinii constructive, s-au făcut 
propuneri eficiente. A luat, apoi, 
cuvîntul conf. univ. Gheorghe 
Ghișoiu care a apreciat în fru
moase cuvinte rezultatele obți
nute și a făcut recomandări pri
vind mișcarea sportivă județea
nă.

Asistenta a ascultat cu mult 
interes cuvîntul tovarășului Ion 
Sirbu. Primul secretar al comi
tetului județean de partid a fă
cut aprecieri referitoare la suc
cesele realizate, dar nu a ocolit 
nici lipsurile existente în acti
vitatea sportivă din județul Bu
zău. Vorbitorul a expus idei 
prețioase pentru munca de vi
itor a tuturor celor investiți cu 
atribuții și responsabilități in 
domeniul educației fizice, asi- 
gurind, totodată, pe participanții 
la conferință de sprijinul per-

VRANCEA
Tovarășul lancu Pătrașcu, 

președintele C.J.E.F.S. Vran
cea, a prezentat darea de sea
mă privind activitatea desfășu
rată în ultimii trei ani, după 

care au urmat discuții. Nume
roși vorbitori — printre care 
V. Apostol, I. Oprișan, O. Ga
vrila, E. Găureanp — au su
bliniat în cuvîntul lor hotări- 
rea de a ppne în valoare baza 
materială a sportului vrîncean, 
de a o dezvolta, de a munci în 
așa fel incit tot mai mulți oa
meni, îndeosebi tineri, să frec
venteze terenurile de sport. O 
deosebită atenție a fost acor
dată unor ramuri sportive ca 
tirul și atletismul, pentru care 
județul Vrancea are condiții să 
ajungă la rezultate de valoare 
națională.

Tovarășul Ion Pătrașcu a 
arătat, în cuvîntul său. că miș
carea sportivă vrînceană a a- 
vut și va avea și în viitor un 
sprijin de nădejde în biroul 
județean de partid. Domnia-sa 
a subliniat că trebuie organi
zate mai multe acțiuni de ma
să, în ramuri de sport cu tra
diție pe plaiurile mioritice.

manent al biroului Comitetului 
județean de partid.

In continuarea lucrărilor, a 
fost desemnat noul consiliu ju
dețean de educație fizică și 
sport, alcătuit din 51 de membri. 
Din biroul consiliului fac parte : 
Adrian lonescu (președinte). Ni* 
colae Dragu (vicepreședinte), 
Alexandru Andrei, Ion Balea, 
Corn an Constantin, Constantin 
Duțu, Ion Iordache, Maria Gri* 
gorescu, Nlcolae Manea, Ștefan 
Mocanu, Traian Săvulescu, 
Gheorghe Stoica, Mioara Voion 
(membri).

Participanții la conferință au 
adoptat cu însuflețire textul 

unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, prin care își exprimă re
cunoștința pentru sprijinul a- 
cordat de partid și de stat miș
cării sportive.

Conferința a hotărît să răs
pundă la chemarea la întrecere 
lansată de C.J.E.F.S. Galați, pri
vind dezvoltarea bazei materia
le a sportului de masă.

După cuvîntul tov. Ioan Kunst* 
Ghermănescu — care a expri
mat opinia că mișcarea sportivă 
din județul Vrancea are posibi
lități să se ridice la un nivel 
mereu mai bun — conferința a 
adoptat un plan de măsuri pen
tru îmbunătățire^ continuă a ac
tivității sportive de masă și de 
performanță.

Noul Consiliu județean este 
alcătuit din 53 de membri, din
tre care 13 au fost desemnați 
în Birou : Tancu Pătrașcu (pre
ședinte). C. Hogaș (vicepreșe
dinte). S. Păroiu. C. Buran, V. 
Stan. D. Mușat, C. Hărăbor, V. 

Stoian, Mariana Isac, I. Arsene, 
V. Hărăbor, D. Bunea și Ionica 
Maxino’u.

în încheierea conferinței, în- 
tr-o atmosferă entuziastă, a fost 
adoptat textul unei telegrame 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R,. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, in care 
activiștii, tehnicienii și sportivii 
din județul Vrancea se anga
jează ca în anul Semicentenaru
lui Partidului să valorifice su
perior condițiile create sportului 
vrîncean.

al 
ca 

An- 
pri-

Pentru a nu rămîne doar cu 
impresii de suprafață, am pă
truns și într-o sală de examen, 
în comisie, N. Roșculeț, șeful 
catedrei de fotbal la I.E.F.S., 
ca și antrenorii naționalei, 
prof, Angelo Niculescu și Eme- 
rich Vogi, 
colegi de 
și Traian 
centru și 
de glorie 
fost portar la C.C.A., N. Sa- 
baslău și alțl cițiva antrenori 
de categoria a 2-a, veniți să 
treacă „în prima". Ei susțin 
lucrările personale făcute pe 
baza experimentelor. Cele mai 
multe privesc activitatea cu 
juniorii și copiii, dar N. Sa- 
baslău a abordat o temă care 
ni se pare deosebit de impor
tantă : corelația intre volumul 
și intensitatea efortului in an
trenament. După examene ne

In bănci, doi vechi 
club : Vasile Gain 
Iordache, un half* 

o extremă din anii 
ai Venus-ului; un

GONG!
șat echipa țJceului cu 
gram de educație fizică 
lae Bălcescu din Craiova 
trenor Silvia Goanță) cu 206.60 
o, urmată de cea a Școlii ge
nerale nr. 7 Reșița 199,50 p. 
Ambele s-au . calificat pentru 
turneul final. La băieți, locul 
I a revenit echipei Liceului 
nr. 4 Timișoara (antrenor Pa
vel Horvath) cu 160,65 p. Pri
milor clasați li s-au oferit 
cupe și diplome de către or
ganizația județeană a pionie
rilor.

In foto cîștigătoarea fazei 
de zonă de la Craiova, echipa 
Liceului Nijolae Bălcescu : Mi
haela Tomescu, Viorica Plăvi- 
ciosu, Viorica Ca.șotă, 
Popescu, 
chescu și 
la stînga

Maria
Alexandrina Dinâ- 
Mariana Predatu (de 
la dreapta).

Text și foto: 
Vasile POPOVICI

PLOIEȘTI
Faza de zonă desfășurată în 

sala de gimnastică a clubului 
Petrolul Ploiești a angrenat în 
întrecere echipe din județele 
Buzău, Ialomița, Ilfov, Con- 
;tanța, Tulcea, Galați și Pra
hova. Iată rezultatele : băieți 
Buzău (Liceul B. P. Hașdeu, 
antrenor Ștefan Popeșcu) 164,10 
P, Ilfov 156,85, Ialomița 137,97 
p; fete: Buzău (Liceul B.P. 
Hasdeu, prof. Camelia lones
cu și Gheorghe Dobrescu) 
214,65 ț>. Prahova : 214,25 p, 
Ialomița 211,20 p.

Florian ALBU-coresp.

Orașul
GH. GHEORGHIU-DEJ
în sala de gimnastică din 

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
ji-ati dat întîlnire 11 echipe 
dțn șapte județe ale țării. La 
fete prima s-a clasat selecțio
nata județului Bacău cu 218,10 
p, urmată de cea a județului 
Iași cu 305,75 p și Suceava cu 
204 p. în timp ce la băieți lo
cul I a revenit județului 
Vrancea — 156,05 p, urinată 
de Suceava 150,60 p și Vaslui 
145,75 p.

Gh. GRUNZU-coresp.

r

e Clmpina. Energia Cimpina — 
Steagul roșu Brașov 8--S- Cele 
mai frumoase meciuri : I. Bre-

„CUPA DE IARNĂ»
Concursurile de orientare 

pe schiuri „Cupa de iarnă" 
a F.R.T.A. și „Cupa Banatu
lui" au reunit la complexul 
turistic Muntele Mic aproape 
40 de sportivi din județele 
Brașov, Iași, Maramureș, Ti
miș și din București. A mai 
participat un grup de orien- 
tagiști din R. D. " ’ 
afiați în excursie 
noștri.

întrecerile s-au 
in condiții extrem 
(zăpadă de peste

Germană, 
în Carpații

desfășurat 
de dificile 
un metru, 

ceață, viscol și ger) dar con- 
curenții au dat dovadă de o 
admirabilă dîrzenie. Frații 
Schuller (jud. Brașov) au 
mers peste 6 km cu cite un 
schiu rupt; surorile Mariaș 
(jud. Maramureș) au rămas 
imobilizate temporar în tro
iene din cauza unor defecți
uni la legăturile de schi; stu
denții bucureșteni Albiei și 
K.onreich au fost surprinși de 
o avalanșă (din fericire fără 
urmări) ceea ce nu i-a făcut, 
însă, să renunțe la întrecere. 

REZULTATE TEHNICE — 
CUPA DE IARNA: 1. Jud. 
Brașov (R. și K. Schuller, A. 
Martin, S. Strugaru) 316:04; 
2. Jud. Timiș (P. Maus, R. 
Blinger, C. Elian, Gh. Rusu' 
346:22; 3. jud. Maramureș (E. 
și M. Mariaș, C. Pîrvulescu, 
S. Perța) 322:43. CUPA BA
NATULUI — Senioare: 1. 
R. D. Germană (I. Borzsek 
I. Gankel) 156:53; 2. Univer
sitatea Iași (L. Mușat, G. Io- 
sub) 185:31: 3. Voința Bra
șov (A. Martin, S. Strugaru)

O ÎNTRECERE DURĂ
188:37. Tineret — fete: l. 
Minaur Baia Mure (M. și F.. 
Mariaș) 180:03; 2. Minaur- II 
(S. Jerzsabek. E. Sabău) 
226:20. Seitiori; 1. Tractorul 
Brașov (R. Warga, A. Darko) 
88:33; 2.1.T.B.-Buc. (C.Chiur- 
lea, R. Roșea) 89:05; 3. Loko
motiv Magdeburg (A. Born- 
stădt, G. Hor) 88:33; Tineret: 
1. I.T.B. Buc. (Ț. Konreich, 
G. Ălb.ici) 96:31: 2. Mina.ur 
Baia Mare (C. Pîrvulescu, S. 
Perța) 142:40.

D. CERCHEZEANU

Finalele campionatelor republi
cane de judo ale juniorilor, oare 
au luat sfirșit duminică’ la Sibiu, 
au prilejuit unele constatări îm
bucurătoare.

Subliniem, mai întîi faptul că 
juniorii s-au prezentat pe patru
laterele finalelor cu o seamă de 
cunoștințe tehnice bine însușite, 
folosi ndu-le — de astă dată — 
degajați de teama riscurilor. Unii 
cohcurenți, ale căror succese an
terioare îi recomandau favorițl 
siguri la categoriile, lor, au fost 
surprinși de ripostele primite la 
Sibiu. Pentru că mulți dintre fi- 
'naliști, deși mai puțin dUpoșoțiti, 
au utilizat cu siguranță procedee 
tehnice, dovedind că s-au pregă
tit cu conștiinciozitate. Âm putea 
nota doar doi Juniori. Ionel I.șzăr 
(Vagonul Arad), cat. 80 kg și La- 
zăr Moldovan (Voința Sibiu), cat. 
63 kg> care și-au impus superiori
tatea mal ușor, tn rest. învingă-

Sînt cunoscute importante’® 
și numeroasele succese înre
gistrate de. tirul românesc în 
concernul internațional. Măr
turie stau titlurile și recordu
rile obținute în marile com
petiții : J.O, campionate mon
diale. europene, balcanice, in 
diferite concursuri internațio
nale. Tirul are înscrise tot-

ANTRENORII
mărturisește : „Sint convins 
că una din cele mai actuale 
probleme ale fotbalului nostru 
este intensitatea efortului la 
antrenamente. Am încercat s-o 
pun in practică, dar Ia echi
pele mai mari la care am lu
crat, am intrat în conflict cu 
jucătorii și conducerile. Acum 
Ia o echipă mai mică pot să o 
fac, iar rezultatele promit".

într-o pauză reușim să 
stăm de vorbă și cu prof. An
gelo Niculescu :

— Cum se prezintă, în ge
neral, candidații ?

— Pină acum pot spune 
mulțumitor spre bine. Se simte 
o tendință de preocupare se
rioasă pentru pregătirea teore
tică. De altfel, chiar subiectele 
lucrărilor personale și felul 
cum au fost Întocmite dove
desc această preocupare care 
—• fără îndoială — se va răs- 
frînge asupra rezultatelor mun
cii antrenorilor.

Iar rezultatele acestei munci 
nu vor întirzia să se materiali
zeze în scoruri. Campionatele 
bat la ușă.

în perspectiva

UN MUZEU AL ARMELOR
odată realizări însemnate și 
pe linia sportului de masă, 
numărul celor care au îndră
git sportul preciziei fiind în 
continuă creștere. Iar, printre 
sporturile care se practică in 
jara noastră, tirul are una 
dintre cele mai vechi obirșii. 
Numeroase documente din 
vremuri destul de îndepărta
te atestă acest lucru. Altele 
Insă, zac, probabil, prăfuite 
prin cine știe ce colțuri de 
arhive, sau se află la diverse 
persoane, cîndva pasionate ale 
acestui sport.

în dorința de a face cunos
cută întreaga istorie a tirului 
românesc, unul dintre cele 
mai vechi sporturi de pe a- 
ceste meleaguri, federația 
noastră de specialitate și-a 
propus să întocmească o am
plă monografie și totodată să 
înființeze un muzeu al tiru
lui din România. în acest 
scop, forul nostru de resort 
are nevoie de sprijinul tutu-

ror celor care cunosc sau po
sedă vreun document referitor 
la tir. De aceea, federația, ro
mână de tir face apel la toți 
cei care ar putea furniza date 
privind fostele societăți de tir 
(statute, decretele sau hotări- 

rile de înființare, forme de 
legitimare, sistemul de cotiza
ții, embleme etc.l, diferitele 
concursuri și caracterul lor, 
publicitatea făcută prin ziare, 
reviste, broșuri. Mai interesea
ză, de asemenea, și informații 
asupra diverselor fotografii, 
fanioane, plachete, cupe, diplo
me, trofee existente, precum 
și detalii în legătură cu dife
ritele arme (puști, pistoale, să

bii) aflate în panopliile colec
ționarilor.

Sperăm că importanța aces
tei acțiuni va fi înțeleasă de 
toți pasionații tirului. Infor
mații și datele respective pot 
fi trimise pe adresa Federa
ției române de tir (str. 
Conta nr. 16, București).

V.

O FRUMOASĂ IMPRESIE
(Urmare din pag l)

rect Ia antrenament. Va juca 
astă seară (n.r. marți) in parti
da cu Suedia. îl vom mai folosi 
și în meciul următor de la Aar
hus cu Danemarca, după care 
Gruia iși va ajunge din urmă 
coechipierii de la Steaua care 
se află in turneu in R.F.G., iar

noi vom porni spre Islanda, 
unde vom susține în zilele de 
7 și 9 martie ultimele partide 
ale turneului.

Am urat succes handbaliști- 
ior noștri în aceste confruntări 
finale ale dificilului lor turneu, 
spunîndu-i antrenorului federal 
că așteptăm — in continuare — 
numai vești bune. El ni le-a 
promis...

beanu (C) — Gh. Ileana (B), I. 
Popescu (B) — I. Păduraru (C). 
în care primii au obținut victoria 
la puncte. (M. Bcdrosian — co- 
resp.).

« La Bacău, în sala Tineretului: 
Sport Club — Cimentul Medgidia 
14—6. In cel mai frumos meci, D. 
Condurat (Bacău) și M. Lazăr 
(Medgidia), doi selecționați în Io
tul național de juniori, au ter
minat la egalitate. O impresie 
bună a făcut B. Grlgore (Bacău), 
fiul antrenorului, care l-a învins 
la puncte pe T. Pândele (Medgi
dia). (Ilie lancu — coresp.).

• La FiliașI. finalele județene 
pentru juniori mici și mart ale 
județului Dolj. După doua zile 
de întreceri. Ia care âu asistat 
aproape 2000 de spectatori, juni
orii doljeni și-au desemnat cam
pionii. lată-i în ordinea categori
ilor (Juniori mici) : C. Buzducea- 
nu, C. Zlătaru, P. lancu, A. Tur- 
citu. I. Miltalache. I. Rotaru, N. 
Duduveică. G. Brătănescu. Al. 
Vasile ; (juniori mari): C. Popes
cu, Gh. Cotorăn, I. Clcea. C. Ște- 
fanovici, D. Livezeșnu, ăf. Gîtan, 
I. Popeșcu, C. Filimon, M. Cor
man. E. Ungureariu. I. Ruicu. (V. 
Popovici — coresp.).

e Timp de trei zile, sala spor
turilor clin Brăila a găzduit com-

petiția „Criteriul de iarnă", rezer
vată juniorilor brăilenl. Iată lista 
cîștigătorilor în ordinea categori
ilor : Gh. Ionel, Al. Podgoreanu, 
Glț. Bontaș, I. Guță, Gh. Rusu, 
I. Stan, N. Vasile, I. Hăducu, A. 
Papuc (juniori mici) și N. Popa, 
Gh. Balaș, N. Butlșesțgă, I. Gă- 
geanu, S. Cuțov. Gh. Pătrașcu, V. 
Onabă, N. Bardă. G. Mocanu (ju
niori marl). (G. Rizu — coresp.).
• La Petroșani s-au disputat 

meciurile din cadrul campionatu
lui național de seniori, faza mu
nicipală. Iată campionii munici
pali în ordinea categoriilor: I. 
Sas, Z. Munteanu, V. Luca, S. 
Dionisie, A. Narița, P. Prunea, 
I. Crețu, I. Maxim. I. Donciu. I. 
Fugaru. L. Rusu (țoți <le la Mi
nerul Lupeni). (S. Băloi șl I. 
Ciortea — coresp.).

e Crișul Oradea a învins G.S.0. 
Baia Mare cu 13—9. Cel mai spec
taculos meci, disputat la „mijio- 
cl'e" între D. Gâinaru 
Nagy. s-a încheiat cu 
orădeanului la puncte.
• La Helsinki. în fața 

spectatori. Finlanda • 
5—4.

« La Tirgovișțe s-a organizat 
examinarea arbitrilor judecători, 
sub conducerea delegatului fede
rației. Eugen Lazăr. Au fost de
clarați admiși următorii oficiali : 
I. Dobrescu. D. Dinu, Gh. Pavel, 
Gh. Radulescu. M. Vlădescu, Tr. 
Dobrescu, I. Duneață, I. Năstuse, 
M. Ionel, I. Florescu. (M. AVA- 
NU-coresp.)

(C) și c. 
victoria

a 5 000 de 
Suedia

JUNIORII NE DAU SPERANȚE
toril s-au putut bucura de succes 
numai după ce au făcut apel la 
întregul lor bagaj de cunoștințe 
și cu o mare risipă de energie.

Sintem convinși — fără a exa
gera — că seniorii, la apropiatele 
lor confruntări republicane, vor fi 
„barați1' în cțțrsa ppntru finale 
de unii dintre, juniorii care’ au 
evoluat la Sibiu.

Privind clasamentul celor care 
au ocupat locurile fruntașe la ju
niori mari remarcăm frumoasele 
cp.mp.o.rtări ale sportivilor de la 
Voința Sibiu (antrenor Ovițliu 
Bucur) și anume 4 calificați cțih 
etapele anterioare și toți 4 pre
miat! : 1,. Moldovan (cat. 63 kg) 
și I. Buzic (cat: 4-93 kg), locul T, 
T. Pop (cat. 70 kg), locul JI. Și 
Al. Țoth (cat. 93 kg), locul UI. 
Lăudabile au fost șj evoluțiile 
concurențtlor de la Țțptușul (Ota- 
șul Gh. Gheorghiu Dej)' ‘pregătiți 
de antrenorul Eugen Nagy, 5 din
tre ei afiați în semifinale și fi
nale. De asemenea, meeiuțlle lui 
c. Vopian (cât. 70 kg) au impre
sionat pe toll tehnicienii din sală. 
Acest judoka se anunță de ne 
acum o speranță autentică pen
tru competițiile viitoare cu toate 
că s-a clasat al treilea. Meritoriu 
au luptat și juniorii de la Rapid 
București (Gheorghe Donciu). C. 
Roman (cat. 70 kg) și D. Alexan
dru (cat. 93 kg) cucerind titlurile 
la categoriile lor. Printre lâureațt 
au fost și Juniori din secții înfi
ințate nu de mult timp, dar con
duse de antrenori pasionați ca 
Ing. Florica Rotaru (Chimia Tr. 
Măgurele). Gh. Vasilaș (Energia 
Suceava) și M. Brăileanu (Șc. sp. 
nr. 2 Buc.).

întrecerile juniorilor mici ap 
fost dominate de elevii lui Brăi- 
leanu. Din aele cinci titluri, două

au revenit acestora (Gh. Marin — 
cat. 65 kg și T. Petrof — cat. 
75 kg). Nu putem încheia „lista" 
evidențiaților fără a-1 menționa 
și pe tînărul antrenor Aureliu 
Barbu (Știința Mediaș) care, de
pășind dificultățile, a reușit să 
deplaseze la Sibiu un lot de 7 
sportivi (asociația Știința nu pre
văzuse deplasarea 1). în final. 
Barbu a avut satisfacția de a-1 
vedea pe unul dintre elevii săi. 
Gh. Roman, ureînd pe prima 
treaptă a podiumului la cat. p-85 
kg (juniori mici).

Spre deosebire de primele două 
ediții, la cea de a treia, arbitra
jele n-au mal prilejuit nemulțu
miri. contestații. întreruperi pre
lungite pentru deliberări. L. Va- 
silescu, V. Tosun, M. Platou 
(București), șt. ștefănuț (Craio
va). I. Blăian (Cluj) și alțl cava
leri ai fluierului au condus par
tidele cu deplină obiectivitate.

Iată și clteva declarații :
A. MURARU (secretar general 

al F.R.J.) : „Normele tehnice in
troduse pentru prima oară la fi
nale au contribuit la ridicarea 
nivelului competiției. Exigența și 
corectitudinea arbitrilor ne-au 
scutit de situații neplăcute”.

O. BUCUR (antrenorul lotului 
republican de juniori) : „La cate
goriile mici lupta a fost plină de 
ardoare. S-au executat toarte 
multe procedee tehnice, ’ar unii 
Juniori vor face față cu succes 
la naționalele seniorilor".

I. BALUT (nreședintele comi
siei Județene de judo Sibiu): „Or
ganizarea competiției a fost asi
gurată în bune . condițiuni. Mă 
bucur că juniorii sibieni au onorat 
cum sc cuvine concursul".

Cosfin CHIRIAC

Drumul de la imposibil la posibil

de zile se 
a se mări 
de gheață 

acestea,

Se știe că de ani 
fac eforturi pentru 
numărul pistelor 
naturală. Cu toate 
doar lacul Ciu-caș dinTușnad, 
bine conservat de îngrijitorii 
stațiunii, a asigurat, în prin
cipal, necesarul programului 
competițional republican și 
doar din cînd. în cînd. „ine
lele de gheață" din Miercu
rea Ciuc și Cluj au găzduit 
diversele reuniuni ale patina
torilor de viteză.

Dar iată că tn condițiile 
acestei ierni călduroase, un 
grup de oameni entuziaști, 
membri ai comisiei de pati
naj a CJEFS — Sibiu ți tn 
același timp părinții micilor 
viteziști din orașul de pe ma
lurile Cibinului au dovedit 
că ceea ce pentru colegii lor 
din centre cu tradiție tn a- 
eest sport pare imposibil de 
mai multă vreme, e posibil 
ie realizat cînd există pasiu
ne și interes: un lac de lingă

Valea Aurie din Sibiu a fost 
transformat în pistă de aler
gări pe patine. Aici au și 
avut loc primele concursuri: 
„Cupa Păltiniș", rezervată 
alergătorilor legitimați, Olim
piada de iarnă a elevilor și 
o întrecere pentru copii.

Credem că nu greșim dacă 
ne abatem de la regulă și în 
locul cîștigătorilor diferitelor 
probe consemnăm numele ar. 
Eugen Dragoman, prof. Mihai 
Weber precum și ale tovară
șilor Pantelimon Ciolacu, 
Hentz Heitmann și Nicolae 
Vîrbănescu, care s-au remar
cat în mod deosebit în mun
ca voluntară denusă la pre
gătirea gheții. Sibienii au do
vedit că se poate amenaja, 
fără cheltuieli, un patinoar 
natural, care să găzduiască 
în bune condițiuni chiar con
cursuri republicane.

V* ioanite^cu.



începe sezonul oficial

CE MĂSURI AȚI LUAT, 
GOSPODARI Al STADIOANELOR?
Au mai rămas puține zile pină la reluarea activității competiționale 

oficiale. La 7 martie, „16“-imile Cupei și returul diviziei C vor inau
gura un sezon pe care iubitorii fotbalului il așteaptă cu nerăbdare.

O săptămînă mai tîrziu, la 14 martie, vor relua disputa sportivă 
participantele la campionatele diviziilor A și B.

In aceste zile, echipele efectuează ultimele pregătiri, antrenorii 
definitivează formațiile cu care vor lua startul, iar gospodarii stadi
oanelor aduc retușurile necesare „scenelor" ce-și așteaptă.,. actorii.

Nu este de loc lipsit de importanță felul cum se vor prezenta tere
nurile de joc, după această capricioasă iarnă, la debutul de duminică. 
Iată de ce, profitînd de faptul că F.R. Fotbal a convocat la București 
pe reprezentanții echipelor din diviziile A și B, ne-am adresat unora 
dintre ei cu următoarele întrebări :

1. CUM SE VA PREZENTA TERENUL DE JOC DIN ORAȘUL 
DV. LA ORA DESCHIDERII SEZONULUI COMPETITIONAL ?

2. VESTIARELE, CABINETELE MEDICALE, DUSURILE Șl CELE
LALTE ANEXE CORESPUND CERINȚELOR ACTUALE?

3. CE VOR GĂSI NOU SPECTATORII PE STADIONUL DV ?
Tată răspunsurile primite :

ALEXANDRU PANICI, vicepre
ședinte al secției de fotbal U.T.A.:

1. Terenul de ,1oc se prezintă 
într-o stare bună. în perioada 
pregătitoare au fost luate toate 
măsurile ca, la ora începerii, cl 
să fie o gazdă bună pentru 
echipe.

2. Anexele au fost reamețțajate 
In perioada de iarnă. Vestiarele 
echipelor șl cabinetul medical au 
altă înfățișare și au fost comple
tate cu cele necesare (îndeosebi 
camera pentru oxigenare).

3. Fațada stadionului a fost re
novată, asigurîndu-i-se un aspect 
mai atrăgător. în fața intrării 
principale va fi amplasată o sta
tuie ce reprezintă un fotbalist. 
Birourile clubului au fost mutate 
Intr-un loc mal corespunzățor, 
ele oferind condiții optime pentru

MINUSURI ÎN PREGĂTIREA JUNIORILOR
mingea x sau y, ci să vadă în ce măsură 
pot contribui aceștia la realizarea unui joc 
rapid, direct pe poartă., cu o amplă și de
rulantă circulație a mingii, prin „un-doi“- 
uri și „diagonale" care schimbă direcțiile 
de atac.

Din experiența Mexicului 70 și chiar din 
filmul meciului F. S. Sao Paulo — Dinamo 
București, transmis duminică de televiziu
nea noastră, juniorii pot să învețe oportu
nitatea demarcărilor, promptitudinea ata
cului de deposedare, eficiența pătrunderilor 

pe aripi, pe care, deo
camdată, le ignoră. Fot
bal de astăzi mai cere 
înlăturarea „călătorilor" 
de mingi, dar și a „pri
vitorilor" care nu înțeleg

să ia parte la toate fazele inițiate de co
echipierii lor, ca și la stoparea acțiunilor 
întreprinse de adversar.

O altă mare carență existentă la „schim
bul de mîine" o constituie neglijarea to
tală a loviturilor impuse. Nu pot să cred 
că vreun jucător ai fotbalului să nu-și fi 
dat seamq din transmisiile Ț.V, că ia 
Guadalajara, ca și în finala de !a Ciudad 
de Mexico, brazilienii ou scos efecte ex
traordinare pe plan tactic și din execu
tarea acestui gen de lovituri, utilizind 
scheme cît mai diversificate și, deci, mai 
neprevăzute pentru adversar.

Dacă toate aceste execuții tehnice și 
procedee tactice nu sînt învățate la vîrsta 
junioratului, cînd se creează adevăratele 
deprinderi în fotbal, ele nu vor mai pu
tea fi corectate decît cu mare greutate, 
atunci cînd tinerii de ciSri vor ajunge în 
loturile de seniori.

Virgil ECONOMU

Am fost prezent, duminica trecută, la 
meciul susținut de componenții lotului de 
juniori care urmează să ne reprezinte țara 
în competiția U.E.F.A. Parteneră de joc a 
fost aleasă echipa Poiana Cîmpina din 
divizia B.

Așteptam de la juniorii de care legăm 
atîtea speranțe pentru fotbalul nostru dc 
mîine să ne demonstreze că sînt capabili 
să facă un pas înainte fa|ă de actuala 
generație de jucători, un salt valoric în 
ceea ce privește însuși
rile cu care sînt dotați 
și, deci, să urce încă o 
treaptă pe scara ierarhi
ei europene. Dacă anul 
1970 ne-a oferit un prim
și încurajator atestat, este neapărat necear 
ca la celălalt C.M. de la Miinchen șă 
consolidăm pozițiile cucerite și chiar să 
le înălțăm la o cotă nouă, corespunză
toare celorlalte afirmări de prestigiu ale 
țării noastre pe toate planurile de acti
vitate creatoare.

Dar, ce păcar! „Noul val“ al fotbalului 
românesc, deși are un plus de abilitate 
tehnică, a arătat deficiențe serioase la 
capitolul pregătirii fizice și tacticii colec
tive. Juniorii n-au știut să „lege” bine 
jocul, pentru a ne da acel tot omogen 
cerut de fotbalul modern. Pentru o miș
care în plus, pentru un dribling prelungit 
(numai spre a-și dovedit „măiestria"), ju
niorii noștri fruntași sacrifică pasa făcută 
la timp, întîrziind astfel acțiunea, rupînd 
ritmul de joc și irosind o fază favorabilă 
echipei întregi. Or, cred că antrenorii și 
observatorii federali nu veniseră la Cîm- 
pina ca să cronometreze cît poate să țină

CONSFĂTUIREA DE LUCRU ORGANIZATA DE F.R. FOTBAL
(Urmare dm pay. i,

t.ernațional pentru echipele de 
club. S-au evidențiat progre
sele în ceea ce privește con
tactele internaționale ale e- 
rhipelor noastre („exodul" în 
turneele din această iarnă este 
edificator), dar nu s-a omis 
a se sublinia faptul, că ele au 
datoria unei reprezentări la 
nivelul cerințelor și obligația 
de a perfecta din vreme aces
te întilniri.

S-a amintit criteriul după 
care echipele vor primi avi
zul federației. Vor avea prio
ritate echipele clasate pe pri
mele 6 locuri ale diviziei A 
și apoi, de la caz la caz, și 
celelalte, în ordinea pozițiilor 
din clasament.

S-a trecut apoi la treburi
le gospodărești ale secțiilor 
de fotbal, la activitatea lor 
de zi cu zi, mai ales în pri
vința realizării planului de 
venituri și cheltuieli, a, asi
gurării unor condiții bune de 
desfășurare a procesului de 
instruire și joc. S-a recoman
dat membrilor secțiilor de fot

activitatea conducerii asociației și 
secției de fotbal.

MIRCEA VLADOIANU, locțiitor 
de secretar la Clubul sportiv Uni
versitatea Craiova :

1. Terenul se prezintă în condi
ții bune. în această Iarnă el a 
fost menajat, antrenamentele fă- 
cîndu-se in alte spații adecvate.

2. Anexele, in bună măsură, 
corespund cerințelor. Vesțiarelpr 
arbitrilor le lipsește, deocamdată, 
cadrul corespunzător, dar ne vom 
strădui să-1 creăm.

3. O stație de amplificare bine 
pusă la punct, cu un program 
variat, din care să nu lipsească 
avancronica etapei, date statistice 
din fotbal, rubrica „De vorbă cu 
suporterii", spicuiri din regu
lament și, bineînțeles, muzică.

bal studierea cu atenție a 
„Regulamentului de organiza
re a activității fotbalistice", a 
paragrafelor privind legitimă
rile, transferările, ținuta echi
pelor la meciuri. La ora ac
tuală, se spunea în consfătui
re, foatte mulți jucători se 
află cu dezlegări în bpzunar 
pentru că secțiile de fotbal au 
uitat că nu e vremea unor 
transferuri de la categoria su
perioară la una inferioară 
nianifestînd prin aceasta dez
interes față de situația spor
tivilor ce se văd puși în a- 
cește cazuri în afara activi
tății competiționale. Dar, re
gulamentul respectiv trebuie 
studiat, pentru ca ne aflăm în 
preajma începerii sezonului 
jompetițional și puncte sau ar
ticole de genul celor ce pri
vesc sancțiunile aplicate sec
țiilor și membrilor lor, obli
gațiile acestora și ale jucăto
rilor selecționați, drepturile 
federației și intervențiile ei în 
văzul cînd pe stadioane ș-au 
manifestat abateri de la li
tera regulamentului, n-au fost 
uneori cunoscute și măsurile 
luate s-au interpretat în rpod 
eronat.

Reprezentanții echipelor au 
ascultat primele aprecieri ale 
fedeiației în legătură cu testul 

Copiii pini la 14 ani vor avea 
intrarea liberă, iar pentru elevi 
șl studenți vom introduce abona
mente cu preț redus.

GHEORGHE URICH, președinte
le secției Petrolul :

1. Terenul de joc este bun.
2. Față de anul trecut, avem 

aceleași anexe, la care se vor a- 
duce îmbunătățiri pe parcursul 
returului. Mă refer, îndeosebi, la 
băi și saună.

3. In funcție de procurarea ma
terialului lemnos, vom încerca să 
reparăm unele gradene deterio
rate. N-am uitat nici pe repre
zentanții presei vorbite și scrise. 
Vom amenaja o cabină pentru ra
dia și preconizăm să realizăm uțț 
acoperiș la masa presei.

ING. CONSTANTIN POPA, se- 
creator al secției Politehnica Iași:

1. Terenul de joc se prezintă in 
condiții corespunzătoare, deoarece 
a fost menajat, pregătirile în Pe
rioada de iarnă desfășurîndu-se 
aproape în totalitate pe terenul 
de zgură.

2. Anexele șînt pe măsuța ce
rințelor competiționale.

3. Accesul la tribune se va face 
acum prin porțile confecționate 
recent, șperînd, ca în acest fel, 
să evităm aglomerația de la me
ciurile din toamnă.

ING. OCTAVIAN CĂPRIȚĂ, 
membru în biroul secției Farul :

1. La primiți mecț al returului, 
terenul se va prezenta în condiții 
foarte bune. A fost reparat. în 
anumite porțiuni, regazonat. Pînă 
în prezent, pe el nu s-a jucat nici 
un meci, tocmai pentru a-1 me
naja.

fizic. Se consideră ca fiind 
slabe rezultatele jucătorilor de 
la Progresul, Jiul, F. C. Ar
geș și Steaua. E cazul să se 
dea toată atenția ultimelor șe
dințe de trecerea acestui test. 
Dacă rezultatele slabe vor per
sista, vor fi sancționați și an
trenorii, care, se presupune, 
n-âu efectuat o pregătire co
respunzătoare. .

Anul acesta, fotbalul româ
nesc va fi angrenat în opt 
competiții internaționale ofi
ciale, examene dificile, pen
tru promovarea cărora toți 
factorii trebuie să se mobilize
ze, inclusiv șecțiile și birou
rile de fotbal. Este necesar 
ra returul campionatelor șă se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții. Pretenclenții la ocu
parea primelor locuri, cei ce 
țintesc cîștigarea campionatu
lui și a Cupei să se gîndeas- 
câ de pe acum Ia perspectiva 
confruntărilor grele ce ii aș
teaptă. Să nu se uite nici un 
moment lecțiile aspre prilejui
te de jocurile cu F. C. Liver
pool, Eindhoven sau Steaug 
roșie Belgrad.

tn încheierea lucrărilor, tov. 
VIIRCEA ANGELESCtJ, preșe
dinte al F.R.F., a făcut cunos
cute cîteva ' din preocupările 
forului de specialitate, subli

2. Da. Este, de altfel, cunoscut 
faptul că la Constanța anexele 
sînt excelente. S-a introdus În
călzirea centrală, s-a amenajat o 
nouă baie și un bazin pentru re
cuperare.

3. Un cronometru care funcțio
nează, spații verzi în zona aleilor 
ce duc la terenul de joc. Profi
tăm de acest prilej pentru a spu
ne ce ne doare : ce facem cu 
Instalația pentru nocturnă, pen
tru care s-au cheltuit aproape 
2 000 000 de lei 7 Să o folosim nu
mai pentru jocuri amicale 7 Oare 
echipele noastre divizionare nu au 
interes să se familiarizeze cu noc
turna pentru confruntările inter
naționale 7 Iată de ce considerăm 
că in lunile de vară meciurile de 
la Constanța ar trebui să se dis
pute la lumina reflectoarelor, de 
altfel excelentă.

Am adresat întrebările noastre 
reprezentanților unor echipe de 
divizia B, care în ziua de 7 mar
tie vor organiza meciuri de cupă.

CONSTANTIN CONSTANT!* 
NESCU, responsabil organizatoric 
In secția de fotbal Metalul Bucu
rești :

1. Terenul de joc se prezintă 
In condiții bune și poate fi o gaz
dă primitoare pentru partida pe 
care o vom susține în cadrul 
U6“-milor cupei.

2. Anexele corespund cerințelor 
actuale.

3. Sperăm ca pe viitor evoluția 
schipei noastre să fie urmărită 
cu interes de către tot măi mulți 
simpatizanți. lată de ce, s-au luat 
măsuri ca tribunele să poată 
primi mai mulți spectatori.

VASILE GLOGOVICEANU, se
cretar al secției C.F.R. Arad :

1. Pînă acum trei zile, terenul 
de joc se prezența în condiții 
toarte bune. Duminică, însă, în 
orașul de pe Mureș a nins și stra
tul de zăpadă este de aproxima
tiv 30 cm. Vqm lua rpăsuri pen
tru ca meciul de cupă cu F. C. 
Argeș să se desfășoare, totuși, 
în cele mai bune condiții.

2. Avem vestiare, băi. dușuri 
cu apă caldă. Din punctul de ve? 
dere al anexelor, situația o con
sider satisfăcătoare.

3. împreună cu divizionara B 
Vagopul, care folosește terenul 
nostru, ne vom preocupa să cre
ăm ambianța corespunzătoare vi
zionării în bune condiții a par
tidelor care au loc aici. Avem în 
perspectivă și regazonarea terenu
lui.

DUMITRU VULPESCU, preșe
dinte al secției Corvinul Hune
doara :

1. Terenul de joc a fost nivelat 
și se prezintă în condiții foarte 
bune.

2. Vestiarele au fost reparate, 
dușurile au apă caldă.

3. Spectatorii vor găsi un sta
dion pus la punct și o echipă 
bine pregătită,

★
Așadar, în totalitatea lor, răs

punsurile arată evidente preocu
pări din partea celor ce au mi
siunea de a organiza primele me
ciuri oficiale ale noului sezon.

Sperăm că și celelalte cluburi 
și asociații sportive, de divizia 
A, ca și cele care vor organiza 
partide din „Cupa României", 
vor depune toate străduințele 
pentru a crea cadrul și mediul 
corespunzătoare.

Credem că ele vor face tot po
sibilul ca partenerii de întrecere 
și arbitrii meciurilor respective 
să rămțnă ciț frumoase irnpreșii. 
Dacă, în unele locuri, vreniea ne
favorabilă a întîrziat lucrările de 
punere la punct a bazelor spor
tive, estș necesar ca zilele ce-au 
mai rămas pînă duminică șă fie 
folosite cu maximum de eficiență.

Anchetă realizată de 
Constantin ALEXE” 

și Pompiliu V1NTILĂ

niind rolul secțiilor și birou
rilor de fotbal în îndeplinirea 
obiectivelor stabilite. Pentru ca 
aporțul acestor organisme să 
>e situeze la nivelul cerut de 
stadiul actual de dezvoltare a 
fotbalului, e necesar ca în vi
itor cei ce fac parte din sec
țiile de fotbal să participe la 
cursuri de specializare de uiai 
lungă durată, idee ce se va 
materializa cît de curînd. Cei 
prezenți au Fost informați 
despre bilanțul financiar al 
F.R F. pe 1970, amintindu-se că 
se pune un accent deosebit 
și pe cointeresarea materială 
a cluburilor. Au mai fost puse 
tn discuție și alte aspecte im- 
portante, privind activitatea 
fotbalistică, cum sînt necesita
tea unei stabilități a compo
nenței secțiilor și birourilor, 
ușurința cu care sînt schim
bați unii antrenori, consolida
rea centrelor de copii și ju
niori (prea sărace în rezulta
te), probleme de arbitraj și 
măsurile ce se vor lua în ca
zul cînd cavalerii fluierului 
vor presta arbitraje slabe. Ast
fel, se preconizează ca ei să 
nu mai fie suspendați, forul 
de specialitate găsind că emai 
bine ca o perioadă de țim». 
cel în cauza să nu mai fie 
delegat-

CONFERINȚA FEDERAȚIILOR DE FOTBAL 
DIN ȚĂRILE

După cum am mai anun
țat, astăzi și mîine se des
fășoară, la Budapesta, con
sfătuirea reprezentanților fe
derațiilor de fotbal din țări
le socialiste. Federația româ
nă de specialitate este repre
zentată de ION ȘICLOVAN, 
vicepreședinte al F.R.F., și

ARBITRI ROMÂNI LA MECIUL

F.C. KOLN —ARSENAL
Pgrtida internațională de 

fotbal dintre F. C. Koln și 
Arsenal Londra, din Cupa 
europeană a tî-rgurilor, va fi

LA PRIMUL ANTRENAMENT AL LOTULUI OLIMPIC
< Azi, la Giurgiu, meci de verificare cu Dunărea

...Parcul sportiv „23 August”. 
Pe unul din terenurile de aici 
o minge, cu petice albe și ne
gre, aleargă fără răgaz. Dacă 
vreun jucător încearcă s-o re
țină o secundă' în plus, in li
niștea parcului răsună vocea lui 
Valentin Stăneșcu : „Dintr-una, 
Năsturescule ! sau : „Codrea, 
nu încerca să driblezi !“

S-a reunjt lotul olimpic. E 
pentru prima oară în acest an.

Imagine de la antrenamentul de ieri al lotului olimpic Foto î V. BAGEAG

în care va încerca să găsească 
drumul spre Miinchen.

Trecuseră doar patru ore de 
la convocarea la București a se- 
lecționabililor și jucătorii în
cinseseră o miuță de mama fo
cului : „miriecîle galbene’* cu 
cele „albastre". Pe o extremă, 
Ghiță înainta ca un buldozer. 
La apărare. Mircea Constanți- 
nescu. cu detenta-i cunoscută, 
se batea in dueluri aeriene cu 
Caraman. Joaca îi atrăgea. Dar, 
gata 1 Pentru ieri, 45 de minute 
de mișcare au fost suficiente.

La convocarea antrenorilor 
Valentin Stăneșcu și Cornel 
Drăgușin au răspuns prezent 
ConstantinCscu, Ghiță, Cheran, 
Ivăncescu, Qlteanu, Vlad, Co
drea, Vigu, Cojocaru, Năstures-

DUMINICĂ, „16"-imile 
„CUPEI ROMÂNIEI" 
lată programul meciurilor:

Aurora Urziceni — DINAMO BUCUREȘTI (arbitrează Ia centru Grigore 
Bîrsan — Galați).

Fulgerul Doroltoi — C.F.R. TIMIȘOARA (Nlcolae Rainea — Bîrlad).
I.R.A. Cîmpina — RAPID (Tudorel Leca — Brăila).
Minerul Comănești — SPORT CLUB BAC Au (Mircea Rotăru — lași).
I.M.U. Medgidia — FARUL (Vaslle Dumitrescu — București).
Steagul roșu Plenița — U.T.A. (lullu Boroș — Timișoara).
Oltul Sf. Gheorghe — PETROLUL (Gheorghe Popovicl — București).
Politehnica Timișoara — STEAGUL IL BRAȘOV (Mlrcea Bădulescu — 

Oradea).
Unirea Dej — „U“ CLUJ (Cornel Nițescu — Sibiu).
Chimia Făgăraș — C.F.R. CLUJ (Gheorghe Ltmona — București).
Metalul București — UNIVERSITATEA CRAIOVA (Gavrilă Pop — 

Brașov).
Progresul Brăila — JIUL (Constantin Petrea — București).
C.F.R. Arad — F.C. ARGEȘ (Otto Anderco — Satu Mare).
Corvinul Hunedoara — STEAUA (Vasile Topan — Cluj).
Crișul — POLITEHNICA IAȘI (Ion Cîmpeanu — Cluj).
C.S.M. Sibiu — PROGRESUL (Sever Mureșan — Turda).

Primele echipe vor fi gazdele (miluirilor.
Iu caz de egalitate după 30 de minute de joc, vor urma prelungirile, 

după care, dacă egalitatea va persista, se va califica echipa in deplasare.

SOCIALISTE
de GHEORGHE POPESCU, 
membru al Biroului federal, 

în cadrul lucrăcilor vor fi 
luate în discuție probleme le
gate de calendarul interna
țional și se va analiza pro
punerea F.I.F.A. de a se 
schimba formula de disputa
re a viitorului campionat 
mondial.

condusă de o brigadă de ar
bitri români. Meciul se va 
desfășura la 23 martie, la 
Koln.

Aseară a avut loc la se- 
tiittl F.R.F. o discuție a pre

ședintelui federației, MIRCEA 
ANGELESCU cu antrenorii 
și membrii lotului olimpic, 
care au intrat astăzi în „cam
pania pentru Miinchen”, 

cu, Pană. Caraman, Oprea, 
Gyorfi și Florian Dumitrescu.

Pescaru, cu piciorul în ghips, 
a rămas la Brașov. Ieșenii Stoi- 
cescu, Lupulescu și Cupcrman 
erau așteptați să sosească din 
R.A.U. Dincuță și Bădin, „olim
picii" de la Petrolul, sînt în Al-

Titus Ozon explică:

DOUĂ iNFRlNGERI USTURĂTOARE
DOUĂ LECȚII UTILE

Revenit în țară, după un 
scurt turneu al echipei F. C. 
Argeș în R. D, Germană — 
DOUĂ JOCURI, DOUĂ IN
FRlNGERI, 9 GOLURI PRI

MECIUl Of JUNIORI 
ROMÂNIA — TURCIA 

St VA JUCA LA ZI MARTIE 
LA CÎMPINA

• s-a stabilit ca partida In
ternațională de juniori dintre 
reprezentativele României sl 
Turciei, din cadrul prelimina
riilor Turneului U.E.F.A., să 
se dispute la Cîmpina. în ziua 
de 21 martie. Meciul va fi con
dus la centru de un arbitru 
sovietic.

• Partida România — Bul
garia (juniori), din cadrul a- 
celelașl competiții, se va des
fășura la 4 aprilie, mtr-o loca
litate care urmează să fie 
desemnată. Un arbitru din 
R.D. Germană va conduce jo
cul.

• Selecționata de juniori a 
R.D. Germane, deținătoarea 
actualului Trofeu U.E.F.A., a 
confirmat telegrafic participa
rea la marele Turneu interna
țional „23 August", care se va 
desfășura în vară, la Brașov.

geria. La ora vizitei noastre, o 
singură absență nemotivată. E 
vorba de Sălceanu, care, plecat 
din Predeal, unde se afla cu 
Dinamo, n-a... reușit să ajungă 
la lot odată cu Cheran.

Azi, lotul olimpic evoluează 
la Giurgiu unde, la ora 15,30, 
întilnește divizionara B Dună
rea. Meci de verificare, pe care 
antrenorii lotului și-au propus 
să-l înceapă cu următorul ..11”:

Constantinescu (Ghiță), Cheran, 
Olteanu, Vlad, Codrea, Cojoca
ru, Vigu. Năsturcscu. Caraman, 
Opt-ea, Florian Dumitrescu.

Al. C.

MITE, NICI UNUL MARCAT,' 
0—4 (0—2) cu Chemie Halle 
și 0—5 (0—1) cu Karl Zeiss 
Jena — antrenorul Titus Ozon 
ne explică s

— înainte de toate, am ju
cat în compania unor echipe 
puternice, care practică un joc 
atletic, bărbătesc, angajîndu-se 
exemplar Ia efort, orientîn- 
du-se spre un fotbal cît mai 
simplu. Apoi, jumătate din 
golurile primite s-au datorat 
unor greșeli elementare. Pi- 
gulea, Olteanu, Vlad și. mai 
ales. Crăciunescu n-au putut 
aprecia traiectoria mingii, date 
fiind condițiile de joc. Pe de 
altă parte ambele meciuri s-au 
jucat în condiții vitrege, pe 
viscol. în urma unor deplasări 
obositoare, de multe ore, sur
venite chiar în diminețile par
tidelor.

— Cum apreciați acest tur- 
ne>»-fulger ?

— Două infringer! ustură
toare. două lecții utile. Sper 
că jucătorii mei au învățat 
ceva din ele...

Rep.

Șl

REALIZĂRILE

PERSPECTIVELE SĂRITORILOR
18 concurenți la campiona

tele naționale de seniori (dar 
10 dintre ei juniori), 28 ia 
cele ale „speranțelor" dintre 
care — singura cifră cu ade
vărat îmbucurătoare — 18
juniori mici ; sărituri între

D. LUPU

40—45 m și note de stil pînă 
la 15 puncte...

Iată, în cîteva rînduri, bi
lanțul oferit de campionatele 
naționale de sărituri pe schi
uri. E bun ? E rău ? Greu de 
răspuns net la această între
bare. Dacă judecăm după ap
titudinile tineretului nostru 

pentru această spectaculoasă 
disciplină a schiului, dacă ne 
gîndim că săriturile de la 
trambulină pot fi calea cea 
mai directă pentru a pătrun
de în elita schiului mondial, 
bilanțul sezonului acesta este 
nesatisfăcător. Din contră, 
dacă punem în cumpănă con
dițiile de pregătire pe care 
le au săritorii, anul acesta, 
mult reduse de lipsa zăpezii, 
trebuie să ne declarăm mul
țumiți, chiar dacă valoarea 
lor medie este slabă și doar 
vreo zece dintre ei dovedesc 
calități care ne îndreptățesc 
să întrezărim o valorificare 
ulterioară.

Intr-adevăr, în condițiile în 
care ei se pregătesc toamna 
prin mijloace ajutătoare, vi- 
sînd doar la trambulina de 
plastic folosită astăzi pe sca
ră largă pretutindeni, iar iar
na .— cu rare excepții — sar 
pe o singură trambulină de 
46 m (rămasă din punct de 
vedere al construcției la con
cepția de acum patru dece
nii), este greu să le pretin
dem săritorilor noștri progre
se care să țină pasul cu evo
luția mondială a acestei pro
be ; este greu să le pretin
dem să sară cu adevărat bine, 
chiar dacă — spre exemplu 
— aterizarea în tețemarc poa
te fi învățată și pe trambu
lina din Poiana. Iată de ce 
considerăm că singura reali
zare cu adevărat remarcabi

lă în domeniul săriturilor 
este prezența mai numeroasă 
a junioriloi' mici, datorită e- 
forturilor care le face de 
ani de zile antrenorul clubu
lui Tractorul, Aurel Muntea- 
nu, șl mai de curînd clubul 
Avîntul Miercurea Ciuc. Ră- 
mîne însă nerezolvată o pro
blemă care așteaptă de mult 
soluția : cum vor putea să se 
pregătească în viitor acești 
copii ? Pe Gh. Gerea, care 
de la 14 ani ne promite să 
devină un mare săritor, l-am 
văzut și acum aterizînd fără 
telemarc, progresul său, în 
ansamblu — cel puțin deo
camdată — nefiind pe mă
sura talentului. Așa va pro
gresa și Gabriel Stinghe, care 
duminică ne-a îneîntat cu să
rituri foarte bune pentru cei 
15 ani ai săi ? Sau Constan
tin Buzoi și ceilalți copii care 
se dedică cu atîta entuziasm 
acestei frumoase probe și fac 
adesea sacrificii pentru a 
ajunge burii săritori ? Lipsa 
perspectivelor este fără îndo
ială cea mai mare problemă 
a săritorilor noștri. Dar, cum 
nu ei o pot rezolva, rămîne 
ca F.R.S.B. să găsească solu
ția. Altfel se poate întîmpla 
ca mîine-poimîine să fie scoa
se săriturile din programul 
concursurilor de schi, așa 
cum au fost eliminate com
binata nordică și proba de 50 
km fond. Și ar fi păcat. 
(GH. E.)

Gh. E.

GH. GEREA

Cei mai tineri
In stațiunea Izvoarele 

(Maramureș) s-a desfășurat, 
pe un timp frumos și o ză
padă excelentă, finala cam
pionatului național de schi 
fond rezervat copiilor. Au 
participat 80 de concurenți 
din 9 județe ale țării. Iată 
cîștigătorii: FETE, 10-12
ani (1 km) : Elena Teposu 
(Brașov) 5,03, 13—14 ani (1,5

Campionatul național al copiilor (probe alpine)
Copiii schiului, anul aces

ta mult mai activi, au în
ceput să-și desemneze cam
pionii. După întrecerile de 
duminică ale fondiștilor, a 
venit rîndul celor care au 
îndrăgit probele alpine. 
Campionii celor 15 județe în 
care se practică schiul, se 
vor întîlni zilele acestea la

100 DE JUNIORI LA STARTUL
Profitînd de căderea ne

așteptată a zăpezii, 100 de 
schiori juniori (băieți și fete) 
s-au înfruntat într-o foaite 
grea competiție organizată 
de clubul Dinamo Brașov, 
întrecerile s-au disputat pe 
prima pacte a pîrtiei Lupului, 
pe categorii de vîrsțe, în 
două probe.

Sratul gros de zăpadă, al
ternat pe alocuri cu pete de 
gheață, înclinarea pantei 
(spre cabana Postăvarul) și 
aranjamentul strîns al por
ților, au constituit dificultă
țile acestui concurs,

Au venit grupe masive de 
copii de la Sinaia, Predeal 
sau Brașov, care și-au ară
tat priceperea lor tehnică, 
dovedind că izvoarele schiu
lui de performanță vor fi în

campioni la fond
km) : Cornelia Mititelu (Su
ceava) 6,45. BĂIEȚI 10—12
ani (2 km) : Ion Cimpoia
(Brașov) 8,08, 13—14 ani (3 
km) : Marin Teleanu (Pra
hova) 11,48. Clasament final 
pe județe: 1. Brașov 11 p, 
2. Prahova 25 p, 3. Suceava 
31 p, 4. Harghita 33 p, 5. Hu
nedoara 49 p, 6. Sibiu 59 p.

Teodor TOHATAN, coresp.

Predeal, unde vineri se va 
disputa proba de slalom spe
cial care va desemna — pe 
vîrste — campionii. Con
cursul va aduna la start pes
te o sută de mici schiori și 
promite să fie una dm cele 
mai interesante competiții de 
schi.

„CUPEI DINAMO"
viitor mai bogate in sub
stanță. Iată rezultatele teh
nice : SLALOM USIĂȘ (52 
porți) junioare mici • Cristi
na Ene (Dinamo) 59,4, Ma- 
rilena Stingă (Dinamo) 60,0, 
Lili Naftan (Dinamo) 61,4 ; 
junioare mari: Cristina Dob- 
nic (Șc. sp. Brașov) 1:42.5, 
Dana Ene (Dinamo) 1:52,4, 
Maria Roșculeț (Șc. sp. Pre
deal) 1:56,5 ; juniori mici : 
Gh. Ion (Dinamo) 1:26,3, Vla
dimir Olaru (Șc. sp. Predeal) 
1:27,8, Mircea Barcu (Bra- 
șovia) 1:27,9 : juniori mari : 
Adrian Stroescu (Șc. sp. 
Predeal) 1:21,2, Nic. Barbu 
(Brașovia) 1:21,2, Horia Pa- 
laghie (Brașovia) 1:21,4 ; 
SLALOM SPECIAL, (52 
porți) junioare mici: Mari- 
lena Stingă (pinamo) 94,8, 
Cristina Ene (Dinamo) 96,1, 
Sorina Stavăr (Șc. sp. Sinaia) 
98 ; junioare mari : Maria 
Roșculeț (Șc. sp. Predeal) 
1:11,7, Dana Ene (Dinamo) 
1:26,8, Florina Bereschi (Șc. 
sp. Predeal) 1:35,0 ; juniori 
mici : Mircea Barbu (Brașo
via) 96,3, Vladimir Olaru 
(Șc. sp. Predeal) 98,5, Neu
dorf Szabo (Dinamo) 1:00,8 ; 
juniori marl: Adrian Stoe- 
nescu (Șc. sp. Predeal) 92,4, 
Florin Cașcaval (Viitorul) 
98,3, Vasile Stanciu (Brașo
via) și Alex. Manta (Viito
rul) 99,9. Cîștigătorii combi
natei alpine sînt: Marilena 
Stingă (Dinamo), Maria Roș
culeț (Șc. sp. Predeal), Mir
cea Barbu (Brașovia), Adrian 
Stroescu (Șc. sp. Predeal). 
Pe echipe, a cîștigat Dinamo 
Brașov (114 p), urmat de 
Șc. sp. Predeal (159 p) și 
Șc. sp. Sinaia (208 p)„

(M. B.)

LOTO PRONOSPORT
TRAGEREA SPECIALA LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI — 5 MABTil, 

1971

Un frumos caclou de mărțișor 
este un bilet la tragerea speclaia 
LOTO a Mărțișorului care atri
buie in număr NELIMITAT : au
toturisme DACIA 1 300. MOSKVtCr 
403 cu caroserie 412 DACIA 1 ion, 
SKODA S. 100 și FIAT 890 ; ex
cursii pe COASTA DALMAȚIEI 
(durata cca. 19 zile), excursii : 
BUDAPESTA — VARȘOVIA — 
VILNIUS — LENINGRAD — MOS
COVA cu avionul (durata cca. 11 
zile) și cîștlguri numeroase în nu
merar.

Pentru stabilirea numerelor 
clștlgătoare se vor extrage 36 de 
numere în 5 extrageri.

Se atribuie 25 de categorii.
Participarea sg face pe varian

te de 2 lei, 5 lei și 15 >lel. Cu 15 
lei jueațt la toate categoriile cu 
șanse mari de cîștig.

Și acum o. noutate : la extra
gerile I și a Il-a obișnuite TOA
TE BILETELE AU DREPTUL SA 
OBȚINĂ AUTOTURISME IN CA
DRUL VALORII UNITARE A 
PREMILOR.

Deci, astăzi șl milne, mal aveți 
posibilitate să vă procurați bile
tele pentru tragerea specială 

LOTO a Mărțișorull.
Tragerea specială LOTO a Măr

țișorului din 5 martie va avea 
loc la București in sala Clubu
lui Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,30. Tragerea va fl radio
difuzată. Numerele extrase vor 
fi televizate în jurul orei 19.10.
78 043 LEI CU 12 REZULTATE LA 

PRONOSPORT
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 9 DIN 28 FE

BRUARIE 1971
Categoria I (12 rezultate) c 1 

variantă (10%) a 78 043 lei.
Categoria a Il-a (11 rezultate) ; 

8,6 variante a 10 890 lei.
Categoria a III-a (10 rezultate): 

99,85 variante a 1 407 lei.
Participantul MÎNDRU TEODOR 

din București, str. Horbotei nr. 3, 
pe lîngă cîștigul de categoria I 
a mal obținut încă 95 de premii 
10% la categoriile a Il-a șl a 
III-a, totallzînd un cîștig în va

loare de 104,710 lei.



DE CE JOACĂ BINE NUMAI IN 
ULTIMA REPRIZĂ HOCHEIȘTII ROMÂNI?

Pe marginea comportării echipei noastre In meciul cu Ungaria șl In celelalte partide ale grupei C a C. M.

Corespondentă specială pentru SPORTUL

„MECIUL SECOLULUI" 
LA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI

CLAY SAU FRAZIER?
La această întrebare urmează să dea răspuns pasionanta luptă din ringul 

de la Madison Square Garden, la 8 martie
' Pentru milioanele de iubi
tori ai pugilismului din lumea 
întreagă se poate spune că a 
început „numărătoarea inversă1* 
dinaintea a ceea ce este consi
derat, drept cel mai mare meci 
din toate timpurile. Se cunosc 
destul de puține amănunte cu 
privire la ultimele pregătiri fă

cute, atît de Joe Frazier, cit și de 
Cassius Clay care, după cum se 
știe, vor încrucișa mănușile la 
8 martie pentru titlul mondial 
la categoria grea pe ringul in
stalat în celebra sală newyor- 
keză, Madison Square Garden.

Oricum, în timp ce marea ma
joritate a specialiștilor continuă 
să acorde șanse egale atit lui 
Frazier cit și lui Clay, în rîn- 
durile opiniei publice sportive 
de aci, se poate remarca un u- 
șor avantaj în favoarea primu
lui. Prin aceasta, pare să se 
respecte, sau să se acorde mai 
mult credit forței, considerată 
devastatoare, a lui Frazier, în 
comparație cu virtuozitatea pu- 
Eilistică a lui Clay, despre care 

se afirmă că este în întîr- 
ziere în ce privește programul 
său de pregătire. Acesta este 
un factor important luat în con
siderație, cu atît mai mult cu 
cit fostul campion nu a prea 
convins prin ultimele sale evo
luții că ar fi rămas același ar
tist al ringului ca în urmă cu 
trei ani și jumătate.

în lipsa amănuntelor precise 
din taberele de antrenament 
ale celor doi pugiliști, america
nii se pasionează acum de tac- 
ticile publicitare folosite de ei. 
Deținătorul titlului — Joe Fra
zier — beneficiază de misterul 
total care planează asupra an-

în turneul international de box de la Leipzig

C. GRUIESCU, G. POMETCU Șl GH. ENE, 
ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMELE AAECIURI

La turneul internațional de 
box de la Leipzig, în prima 
zi de întreceri au evoluat și 
trei dintce cei șase pugiliști 
români participanți la aceas
tă competiție. ,

Gabriel Pometcu l-a în
vins categoric la puncte pe 
finlandezul Limberg, impu- 
nîndu-se în lupta de aproa
pe. Gheorghe Ene, deși a a- 
vut un meci dificil în com
pania lui Kaiser (R.D.G.) a 
obținut decizia de învingător 
la puncte. In fața unui ad
versar deosebit de combativ, 
reprezentantul nostru a ex
celat prin deplasări derutan
te și lovituri precise de în- 
tîmpinare.

Intîlnind același adversar 
de care a fost învins la cam
pionatele europene de la Ro
ma (Mihailov — Bulgaria),

Pe pîrtiile din Johanngeorgenstadt, s-au desfășurat recent campionatele de schi la probele 
nordice ale R.D. Germane. în imagine, doi cîștigători; Gabriele Haupt (dreapta), victorioasă 
pe 10 km și Gerhard Grimmer, învingător pe 30 km. Foto : ADN — ZENTRALBILD

DUPĂ INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ ALE ANGLIEI

CU GINDUL LA NAGOYA
O dată cu finala de dublu fe

mei, ultima din programul in
ternaționalelor de tenis de masă 
ale Angliei, s-a încheiat pentru 
noi suita marilor concursuri ale 
actualului sezon. Cu gindurile 
ațintite spre apropiatele cam
pionate mondiale, am dori, de
sigur, ca la succesul de la 
Brighton să adăugăm o meda
lie la Nagoya.

Spre deosebire de interna
ționalele Cehoslovaciei, desfă
șurate cu o lună în urmă, am 
întilnit la Brighton suita frun
tașelor jocului defensiv din Eu
ropa, D. Scholer, A. Simon, B. 
Kishazi și A. Shyrley, adversa
re incomode pentru Maria A- 
lexandru. Numeroasele ore de 
antrenament afectate pentru a- 
meliorarea tehnicii atacului 
combinat cu jocul de mijloc, 

ca și forma constant bună a 
Mai iei din ultima parte a sezo
nului i-au mai adăugat o va
loroasă victorie în proba de 
simplu femei. Maria Alexandru 
a cîștigat-o fără să piardă un 
set la adversare ca Simon și 

trenamentului său. Se spune că 
el este gata de luptă în ciuda 
rarelor știri care părăsesc ta
băra sa de pregătire, spre de
osebire de declarațiile percutan
te. lansate aproape zilnic de la 
Miami Beach, unde Cassius 
Clay a rămas pînă Ia 2 mar
tie. Clay este lăsat să vorbească 
singur, exercițiu in care și-a do
vedit de altfel de mult timp ta
lentele. în timp ce Frazier con
servă mutismul și calmul omu
lui sigur de reușita sa.

între timp, managerii Jack 
Kent Cooke și Jerry Perenchio, 
organizatorii meciului, au toate 
motivele să se declare mulțu
miți. Cifrele provizorii indică 
faptul că „meciul secolului” 
va reprezenta un imens succes, 
cel puțin pe plan financiar. 
Toate locurile de la Madison 
Square Garden au fost vîndute 
de cîteva săptămîni, iar rapoar
tele asupra locației celor 344 
săli de spectacole din America 
de Nord (1 500 000 locuri în to
tal) care formează rețeaua te
leviziunii cu, circuit închis, sînt 
mai mult decît încurajatoare. 
„Forumul** din Los Angeles, 
care rivalizează cu „Garden” pe 
coasta vestică a S.U.A., și-a e- 
puizat de asemenea biletele. La 
aceasta trebuie adăugate im
portantele sume de bani ce vor 
fi vărsate de 33 rețele de tele
viziune din străinătate, ca și de 
numeroase posturi de radio, 
pentru retransmisia meciului.

Iată însă că meciul Frazier- 
Clay va prilejui și manifestări 
de altă natură decît cea pur 
sportivă. Intr-adevăr, un nu
măr de 500 personalități ale par
tidului democrat din S.U.A. vor

Constantin Stanef n-a reu
șit, nici de data aceasta, să-1 
întreacă. La sfîrșitul a trei 
reprize de luptă foarte dis
putată, boxecul bulgar a fost 
declarat învingător.

Ia cea de a doua zi a întrece
rilor de la Leipzig, în cadrul ca
tegoriei muscă, Constantin Gru- 
iescu l-a întrecut clar la puncte 
pe cehoslovacul Kokowschi. 
După cum ne-a relatat telefo

nic antrenorul emerit Ion Pop, 
acesta a fost cel mai frumos 
meci al reuniunii.

Aceasta este cea de a treia 
victorie obținută de boxerii ro
mâni la competiția susamintită. 
La ora cînd am efectuat con
vorbirea telefonică, meciul T. 
Nicolae — Werner (R.D.G.) nu 

se terminase. Cei trei pugiliști 
români victorioși vor boxa în 
semifinala competiției, alături 
de Petre Ganea, care s-a califi
cat direct, prin tragere la sorți.

Scholer cu care a avut 
întotdeauna meciuri dificile. De 
data aceasta. Maria a jucat în 
cadrul activizării fără greșeală. 
La proba pe echipe ea a pier
dut la Simon, deoarece a vrut 
să atace prea mult, a aplicat 
tîrziu tactica pentru a ajunge 
la activizare și nu s-a concen
trat suficient de bine pentru un 
joc economic.

Jucătoarele din R. F. a Ger
maniei au fost principalele 
noastre adversare. Ele și-au de
monstrat valoarea și la proba 
pe echipe, pe care au cîștigat-o, 
învingîndu-ne cu 3—0. Acest lu
cru. chiar dacă scorul seturilor 
a fost strîns, ne dă de gîndit, 
avînd în vedere faptul că vom 
întîlni această echipă în seria 
semifinală a campionatelor 
mondiale.

Eleonora Mihalca, deși a pier
dut meciul cu D. Schdler la 
proba pe echipe, a făcut cel 
mai bun joc al ei din ultima 
perioadă. La simplu femei, du
pă ce a obținut victoria asupra 
englezoaicei Karenza Mathews,

Un pumn înfri
coșător... Acesta 
este Joe Frazier, 
actualul campion 
mondial al grei
lor, care va lupta 
intre corzi cu fos
tul deținător al 
centurii, Cassius 
Clay.
lua parte la un dineu festiv, 
într-un mare restaurant new- 
yorkez, care va fi urmat de 
proiecția, în direct, pe circuitul 
închis de televiziune, a „meciu
lui campionilor”. Printre cei 
prezenți, se vor număra sena
torul Edward Kennedy și John 
Tunney, senator din partea sta
tului California, care nu este 
altul decît fiul fostului campion 
mondial de box, Gene Tunney.

De menționat că pe afișul ga
lei de la 8 martie figurează de 
asemenea alte trei meciuri de 
categoria grea, a cite 6 reprize, 
într-unul din acestea, englezul 
Dean McLinden va încrucișa

A început Turneul Prieteniei la scrimă

FLORETISTII ROMÂNI S-AU COMPORTAT MODEST
»

MAGDEBURG, 2 (prin tele
fon). — „Turneul Prieteniei**, 
tradiționala competiție de scrimă 
deschisă tinerilor trăgători din 
țările socialiste și ultimul mare 
examen înaintea campionatelor 
mondiale de tineret de la Chi
cago, a început marți cu proba 
de floretă — băieți.

Așa după cum se sconta, în
trecerea a fost dominată de 
floretiștli sovietici care au in-

HOCHEIȘTI 
SOVIETICI 
MEDALIAȚI

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
înaintea turneului pe care îl 
va întreprinde în Suedia și 
Finlanda, selecționata de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. a 
susținut un meci de verificare 
cu echipa secundă, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 4—2 
(1—0, 0—1, 3—0). Golurile re
prezentativei au fost înscrise 
de Firsov, Narlamov, Malțev 
și Starșinov.

Cu ocazia acestei partide a 
avut loc o festivitate in cadrul 
căreia s-a înmînat unui grup 
de antrenori și jucători meda
lia „A 10-a victorie la cam
pionatul mondial de hochei**. 
Printre cei distinși sînt antre
norii C'ernișev și Tarasov, fos
tul căpitan al echipei. Vsevo
lod Bobrov, frații Maiorov, 
Almetov și Sologubov.

Mihalca a avut un culoar fa
vorabil pentru a se califica in 
semifinală sau chiar în finala 
probei de simplu. Eă a ratat 
această ocazie prin înfringerea 
suferită în fața maghiarei Bea
trice Kishazi, posesoarea unui 
stil care. în general. îi convine 
lui Mihalca. De data aceasta, 
însă, lipsa de încredere in for
ța proprie de atac, a înclinat 
balanța în favoarea adversarei.

La simplu bărbați, jucătorii 
englezi și iugoslavi nu au putut 
sparge zidul maghiarilor Klam- 
par și Jonyer. care au reeditat 
finala de la Ostrava. A învins 
același Klampar, datorită ușu
rinței cu care schimbă direcțiile 
topspinurilor sale cu efecte ra
pide și laterale. S-a remarcat 
absența persistentă a echipei 
noastre masculine din elita in
ternațională și am fost asaltată 
cu numeroase întrebări în acest 
sens.

Cit despre meciurile noastre 
de dublu nu pot fi pe deplin 
mulțumită de evoluția cuplului 
feminin, deși am cîștigat aceas

mănușile cu Rahman Aii, fra
tele lui Cassius Clay.

Ca încheiere, încă un amă
nunt de natură financiară. Ne 
aflăm, desigur, în fața unui 
„record** în materie, întrucît 
cele mai scumpe locuri la Ma
dison Square Garden costă 150 
dolari, iar cele din sălile de 
spectacole între 10 și 30 dolari. 
La dineul citat, tacîmul costă 
nu mai puțin de 250 de dolari. 
Dar, politicienii „sportivi” vor 
fi compensați totuși de un 
menu substanțial...

MARIO WIDMER
NEW YORK, 2 martie

trat în finală cu 3 din cei 5 
sportivi prezenți. In același 
timp, reprezentanții noștri au 
evoluat extrem de modest. Fr. 
I-Ietz a ieșit din cursă încă din 
primul tur al întrecerii deși 
reușise să obțină două victorii. 
S-au calificat pentru turul II 
ceilalți patru trăgători : G. Ur- 
sovici 2v ; Cr. Dinu 3v ; L. 
Ruff 2v și E. Heim 3v.

In cel de al doilea tur, flo- 
retiștii noștri nu au mai reușit 
să facă față impetuozității ad
versarilor lor și au părăsit cu 
toții competiția. Ursovici nu a 
realizat nici o victorie iar Dinu, 
Ruff și Heim au cîștigat cite 
două asalturi ceea ce nu le-a 
fost suficient pentru a se cali
fica mai departe.

Clasament final : 1. Oganov
(U.R.S.S.) 5v, 2. Godel (Polo
nia) 3v ; 3. Troșin (U.R.S.S.)
3v ; 4. Gil (Cuba) 2v ; 5. Ro- 
mankov (U.R.S.S.) 2v ; 6. Ko
vacs (Ungaria) Ov.

TURNEUL DE LUPTE
TBILISI 2 (Agerpres). —- 

Au luat sfîrșit întrecerii? 
turneului internațional ne 
lupte libere de la Tbilisi, do
tat cu „Cupa Prieteniei**, ia 
care au participat sportivi 
din opt țări.

Iată cîștigătorii competi
ției : categ. 48 kg : Velkov 
(Bulgaria) ; categ. 52 kg: 
Ivanov (U.R.S.S.) ; categ. 57

In turneul de handbal feminin de la Neubrandenburg

PARTIDE Dl MARE ATRACțlE
ÎNTRE CELE MAI BUNE ECHIPE DIN LUME

blei întîlniri cu ochîpa U.R.S.S.NEUBRANDENBURG, 2 (prin 
telefon de la trimisul special 
al ziarului Neuer Weg).

După o călătorie obositoare 
cu avionul și trenul, care a 
durat peste 15 ore, handbalis
tele din echipa României au 
ajuns duminică noapte spre luni 

în mica localitate Neubranden
burg din R. D. Germană, situa
tă la aproximativ 150 km de 
Berlin. După cum se știe, aici 
se dispută cea de a doua ediție 
a trofeului federației de specia
litate din R.D. Germană. în 
întrecerea care se dispută sis
tem turneu sînt angajate echi
pele naționale ale ROMÂNIEI, 
IUGOSLAVIEI, UNIUNII SO
VIETICE, CEHOSLOVACIEI, 
UNGARIEI și R. D. GERMANE, 
deci cele mai bune formații de 
handbal feminin din lume.

In aceste zile se discută in
tens despre tragerile la sorți. 
Fetele noastre au privit cu su
ficientă... bărbăție vitregia sor
ților, convinse fiind de șansa 
lor de calificare Ia capătul du- 

tă probă. Perechea română a 
căzut deseori în pasivitate și a 
pierdut în fața cuplului Simon- 
Scholer (la proba pe echipe) un 
meci gata cîștigat în fața unor 
adversare la care victoria a fost 
de obicei, de partea noastră. Am 
realizat, însă un dublu bun la 
mixt prin Alexandru-Stipancici 
(Iugoslavia) care a ieșit învin
gător în primul concurs pe care 
îl joacă împreună. Astfel, Ma
ria Alexandru are din nou po
sibilitatea să concureze cu suc
ces într-o probă în care a ju
cat întotdeauna cu multă plă
cere.

Am încheiat astfel ultima e- 
tapă de verificare, extrem de 
utilă prin natura adversarelor 
cu care ne-am întîlnit. Pentru 
viitoarele săptămîni ne vom 
concentra toate eforturile asu
pra obiectivului final din Ja
ponia îndepărtată, unde tenisul 
de masă românesc și-a cucerit 
de mult o înaltă apreciere.

Ella CONSTANTINESCU 
antrenor federal

EINDHOVEN, 2 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial).

Echipa reprezentativă de 
hochei a țării noastre a tre
cut luni peste un hop difi
cil, meciul cu Ungaria, ob- 
ținînd un rezultat de ega
litate : 3—3 (1—3, 0—0, 2—0). 
Este cel de-al doilea draw 
cu care ia sfîrșit o partidă 
dintre hocheiștii români și 
maghiari în ultimele luni, 
deoarece — în luna ianuarie 
la Miercurea Ciuc — aceste 
două formații au terminat 
din nou la egalitate : 4—4.

Judecind după desfășura
rea ultimelor 20 de minute, 
poate că selecționata română 
ar fi meritat victoria. Dac 
nu putem face abstracție de 
prima repriză, cînd jocul a 
fost dominat de adversari, 
care au avut ocazii mai mul
te și mai clare. Așa că scorul 
egal, cu care s-a încheiat 
meciul, poate fi considerat 
just.

La conturarea acestei „re- 
mize“ au contribuit — cre
dem — mai mulți factori. 
Primul ar fi propriul nostru 
sistem defensiv, foarte pene- 
trabil și din acest motiv me
reu pe... muchie de cuțit, mai 
ales în prima repriză. Cel 
de-al doilea factor l-ar pu
tea constitui excepționala re
venire, din ultima parte a 
întilnirii, a formației noas
tre, care și-a înghesuit pur 
și simplu adversarii în pro
pria treime. Nu-i mai puțin 
adevărat că la scorul de 3—1, 
văzîndu-și partenerii de în
trecere, adică pe jucătorii ro
mâni, extrem de nervoși, ho
cheiștii maghiari au crezut 
că victoria nu le mai poate 
scăpa. In toată repriza se
cundă ei au pus un accent 
serios pe apărare, strîngînd 
rîndurile în fața porții lui 
Balogh (mai inspirat în acest 
meci decît în celelalte !), blo- 
cînd cu corpul șuturile fun
dașilor români de la treime, 
practicînd, în general, un 
anti-joc, prin dese întreru-

2000 km in 
„TURUL ALGERIEI"

La 16 martie se va da star
tul în Turul ciclist al Alge
riei, cea mai importantă 
competiție de amatori a se
zonului, care se va desfășura 
în 13 etape pe un traseu de 
aproximativ 2 000 km și va 
reuni echipe din țările Afri
cii și Europei, printre care 
și a României.

Federația algeriană a pri
mit confirmarea de partici
pare a formației U.R.S.S., în 
care au fost selecționați Vla
dimir Sokolov, Dimitri Triș- 
cin, Aleksandr Gusiatnikov, 
Anatoli Starkov și Reinhold 
Kalkenieks.

LIBERE „PRIETENIA**
kg : Beam (S.U.A.) ; categ. 62 
kg : Kvarelașvili (U.R.S.S.) ; 
categ. 68 kg : Kazanov
(U.R.S.S.) ; categ. 74 kg; 
Marsagișvili (U.R.S.S.) ; Ca
teg. 82 kg : TediașviH
(U.R.S.S.) ; categ. 90 kg : Pa- 
pașvili (U.R.S.S.) ; categ. 100 
kg : Iarighin (U.R.S.S.) ; ca
teg. peste 100 kg : Modebad- 
ze (U.R.S.S.).

'Un test edificator va fi, desigur, 
meciul programat în această 
competiție, la 4 martie, între 
cele două reprezentative. Antre
norul echipei gazdă, HANS 
BECKER, ne vorbea despre in- 
justețea regulamentului de cali
ficare. „Din cele două perechi
— ne spunea el — care pro
gramează partide între R. D. 
Germană și Cehoslovacia, Ro
mânia șt URSS vor cădea două 
echipe cu șanse Ia medalii in 
C.M. Este regretabil".

Echipa de handbal a Româ
niei a făcut luni și marți an
trenamente în sala care va găz
dui turneul. Este incertă parti
ciparea la primele meciuri a 
Doinei Băicoianu care se re
simte încă după accidentul la 
gleznă. Din cauza orei tîrzii la 
care se desfășoară meciurile — 
partida România—Iugoslavia de 
marți (n.r. ieri), de pildă, în
cepe la ora 23 (ora României)
— nu voi putea comunica rezul
tatele decît miercuri, deci citi
torii le vor afla din numărul
de joi al ziarului Sportul. Iată 

programul primelor două zile : 
U.R.S.S.—Cehoslovacia, Unga
ria—R. D. Germană, România— 
Iugoslavia — marți ; România— 
Ungaria. U.R.S.S. — Iugoslavia, 
R. D. Germană—Cehoslovacia— 
miercuri.

Hans FRANK

1 Știri»ultimele știri• ultimele știri» ultimele
ȘAHIȘTII ROMÂNI — VICTORIOȘI

Disputată timp de două zile 
la Bamberg (R.F.G.), întîlnirea 
internațională de șah dintre echi
pele mixte ale R. F. a Germaniei

LOTUL IUGOSLAV 
PENTRU NAGOYA

Federația iugoslavă de specia
litate a definitivat lotul de spor
tivi care va participa la apro
piatele campionate mondiale de 
tenis de masă de la Nagoya (Ja
ponia). La această competiție, Iu
goslavia va concura numai la 
întrecerile masculine, cu o echi
pă alcătuită din 5 jucători : Kor- 
pa, Surbek, Stipanclci, Kara- 
kasevicl șj Cordas.

F.NALA LAVER — PILICI
Finala turneului internațional de 

tenis (rezervat jucătorilor pro
fesioniști) de la Londra se va 

peri și prin lungirea excesivă 
a timpului de schimb. Ei au 
reușit, astfel, să fracționeze 
cursivitatea jocului, să-x rupă 
ritmul, ceea ce a influențat 
serios și evoluția reprezenta
tivei noastre.

Ca și în precedentele par
tide susținute la actuala e- 
diție a grupei C a C.M., for
mația română a început me
ciul slab, fără convingere, 
fără forță. Dar, în timp ce 
jucătorii francezi și danezi, 
precedenții adversari ai spor
tivilor români, n-au izbutit 
să concretizeze unele din o- 
caziile avute, hocheiștii ma
ghiari — mai experimentați
— n-au lăsat să le scape a- 
ceste șanse. Cele trei puncte 
realizate de ei în prima re
priză au pus, astfel, serioa
se probleme echipei noastre, 
care a avut — din fericire
— o puternică revenire în 
ultima repriză, cînd nu mult 
a lipsit ca să obțină, chiar, 
victoria. Acest fapt demon
strează că, în fond, selecțio
nata română are o bună ca
pacitate de mobilizare și că 
deține o mulțumitoare pre
gătire fizică generală. A- 
tunci ?

Am discutat această pro
blemă — a începuturilor de

Vedeta săptăminii

RYSZARD SZURKOWSKI
• Născut la 12 

ianuarie 1946. tn lo
calitatea Swiebod- 
zin din voievodatul 
Wroclaw. • 1,13 m 
înălțime, 75 kg. • A 
debutat tn ciclism 
tlrziu, în 1964, în 
cadrul clubului
„Dolmel" din Wro
claw. • De profe
sie — șofer ; căsă
torit, tatăl unul bă
iat în vîrstă de 8 
luni. • Membru al 
echipei naționale de 
ciclism a Poloniei 
încă din anul 1965, 
a dobindit primul 
titlu de campion pe 
șosea — în 1969. • 
In același an a de
butat tn Cursa Pă
cii, ocupind locul 
secund tn clasamen
tul individual, în 
urma francezului 
Danguillaume.

• Câștigătorul 
Cursei Păcii, ediția 
1979.

După cum am mai anun
țat, Comitetul internațional 
A.I.P.S. „Pierre de Couber
tin", reunit recent Ia Paris 
sub președinția directorului 
general U.N.E.S.C.O., Rene 
Maheu, a decernat premiul 
anual Fair-play ciclistului 
polonez Riszard Szurkowski.

Se cunosc și circumstan
țele în care ultimul ciștigă- 
tor al Cursei Păcii și-a în
scris numele pe lista „gen- 
tlemanilor” sportului (după 
boberul italian Eugenio 
Monti, atleta americană de 
culoare Willie White, luptă
torul iugoslav Horvath, te- 
wismanul maghiar Istvan 
Gulyas, Comitetul olimpic 
japonez, fotbalistul spaniol 
Zaballa și compatriotul său, 
baschetbalistul Buscato) Ia- 
tă-le relatate din nou, de 
data aceasta in extenso, prin 
pana confratelui polonez Al. 
Korolkiewiczowa, de la 
„Przeglad Sportowy** :

„Era la 18 iulie 1970, în 
timpul campionatului de 
fond al Poloniei. Traseul 
măsura 188 km, care urmau 
să fie străbătuți de 242 de 
sportivi. Favoriți : Szurkow
ski și Hanusik... Cu 40 km 
înainte de finiș, Hanusik s-a 
apropiat de Szurkowski,, ru- 
gîndu-1 să-i împrumute un 
baieu, întrucît mașina sa

TELEX » TELEX • TELEX
In cadrul unui concurs interna
tional de atletism desfășurat în 
aer liber la Los Angeles, spor
tivul neozeelandez Roger Johnson 
a terminat învingător în proba 
de 441) yarzi garduri cu timpul de 
53,6. Proba de 100 yarzi plat a 
revenit sprinterului american 
Warren Edmondson cronometrat 
tn 9,6.■
La Budapesta s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Ferenc- 
varos și formația H. G. Copenha
ga, contînd pentru semifinalele 
Cupei campionilor europeni la 
handbal feminin. Handbalistele 
maghiare au obținut victoria cu 
scorul de 14—7 (7—3). Returul a- 
cestei întîlniri se va desfășura la 
10 ^nartie la Copenhaga.

Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit Ia Nisa tnttlnlrea interna
țională de rugby dintre selecțio
natele Franței (care în acest joc 
a aliniat formația secundă) șl 
Italiei, contînd pentru „Cupa Na
țiunilor** — F.I.R.A. Rugbyștli 
francezi au terminat învingători 
cu^scorul de 37—13 (21—0).

După trei etape, tn Turul ciclist 
al Sardiniei continuă să conducă 
celebrul rutier belgian Eddy Mer
ckx, urmat de Gosta Pettersson 
(Suedia) — Ia 40 sec., Herman 
van Springel (Belgia) — Ia 52 

și României s-a încheiat cu sco
rul de 12—8 în favoarea șahiștilor 
români.

disputa între cunoscutul campion 
australian Rod Laver și revela
ția concursului, iugoslavul Ni
kola Pllici. tn semifinale, Rod 
Laver l-a eliminat cu 6—3, 7--5,
pe compatriotul său Tony Roche, 
iar Nikola Pillci l-a întrecut eu 
4—6, 6—3, 6—4 pe americanul 
Marty Riessen.

ANNIE FAMOSE, DIN 
NOU ACCIDENTATA I

Intr-un concurs demonstrativ, 
pe pista de la Sugarleaf (S.U.A.), 
unde au avut loc la sfîrșitul sătt- 
tămtnii trecute întrecerile pentru 
„Cupa mondială", cunoscuta schl- 
oară franceză Annie Famose a 

joc ezitante — cu mulți din
tre hocheiștii noștri, cu an
trenorii lor. Deși părerile di
feră, am desprins totuși — 
ca un argument general — 
existența unei exagerate 
stări emoționale de start, 
care-i inhibă pur și simplu 
pe jucătorii români, împie- 
dieîndu-i să acționeze potri
vit pregătirii pe care o au 
sau indicațiilor primite. Ac
ceptăm deocamdată această 
idee, cu toate că nu ni se 
pare întru totul adecvată 
pentru majoritatea compo- 
nenților lotului nostru, de
oarece mulți hocheiști ro
mâni au o vastă experianță 
competițională.

Romeo VILARA
Rezultatele etapei a III-a : 

Danemarca — Belgia 21—1 
(8—0, 5—0, 8—1), Anglia — 
Olanda 7—4 (3—0,1—3,3—1), 
Franța — Bulgaria 2—1 
(0—1, 0—0, 2—0), România 
— Ungaria 3—3 (1—3, 0—0, 
2—0).

LA ÎNCHIDEREA EDI
ȚIEI aflăm că echipa Ro
mâniei a întrecut echi
pa Bulgariei cu scorul 
de 12—2 (2—1, 6—1,
4—0).

tehnică era departe. Imediat, 
Szurkowski s-a declarat de 
acord să-și ajute rivalul. 
După cîteva clipe. însă, Ha
nusik s-a alăturat lui Szur
kowski, anunțîndu-1 că ma
șina tehnică a clubului lui 
refuză să-i îndeplinească ru
gămintea. Atunci Szurkowski 
a încetinit ritmul, și-a aștep
tat mașina și, pierzînd clipe 
prețioase, i-a împrumutat lui 
Hanusik propria sa bicicletă 
de rezervă.

Szurkowski rămînea în 
urmă, trebuind să pedaleze 
qu multă atenție pentru a 
evita vreun accident, iar Ha
nusik. cu bicicleta împrumu
tată, a terminat primul. 
Campion al Poloniei l La 
sfîrșitul cursei, Ryszard 
Szurkowski, clasat pe locul 
secund, avea să declare : 
„O victorie asupra lui Hanu
sik în condițiile în care a- 
cesta nu și-ar fi putut apă
ra șansele nu mi-ar fi dat 
nici o satisfacție. In timpul 
„Turului Algeriei”, antreno
rul Oubron mi-a împrumu
tat de asemenea o bicicletă a 
mașinei tehnice franceze. 
Oamenii trebuie să se ajute 
întotdeauna intre ei.”

Cuvinte pe care le dorim 
repetate cit mai des. Și, bi
neînțeles, nu numai p@ tere
nurile de sport...

sec., Gianni Motta (Italia) — ta 
2:44 etc. Etapa a 3-a a cuprins 
două semietape. In prima (Orls- 
tano—Macomer) victoria a reve
nit lui Merckx, (84 km tn 2 h 
12:45), iar cea de-a doua (Ma- 
comer-Capo Costa Ruja) a fost 
cîștigată de italianul Michele Dan- 
celli — 132 km tn 3 h 24:12.■
In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Ungaria, echipa 
sovietică de fotbal Karpati Lvov 
a jucat la Pecs cu formația lo
cală Dozsa. Intîlnlrea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.

■
Reprezentativa de hochei pa 
gheață a Poloniei a susținut un 
meci de verificare la Varșovia tn 
compania formației sovietice Tor
pedo Minsk. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 8—2 (1—0, 
4—2, 3—0).■
Proba de simplu din cadrul tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Winchester (Massa
chusetts) a fost cîștigată de cam
pioana americană Billie Jean 
King, învingătoare în finală cu 
4—6, 6—2, 6—3 în fața compa
trioatei sale Rosemary Casals. In 
finala probei de dublu, cuplul 
Billie Jean King-Rosemary Casals 
a întrecut cu 6—3, 7—5 perechea 
Franțoise Durr (Franța) — Ano 
Jones (Anglia), 

suferit un nou accident care o 
scoate din competiții cel puțin 
pînă la încheierea sezonului ac
tual. Ea a suferit o fractură la 
același picior la care fusese ac
cidentată și anul trecut. Annie 
Famose a plecat spre Paris, a- 
vînd piciorul imobilizat în ghips.

S-A ÎNCHEIAT 
REUNIUNEA A.E.B.A.

Le Belgrad a luat sfiișit reu
niunea A.E.B.A. Dintre hotărî- 
rile luate, cea mai interesantă 
privește adoptarea unui nou mo
del de mănuși de box. Acestea 
au suprafața de lovire de cu
loare albă, ceea ce ar facilita 
controlul regularității loviturilor. 
Ele ar urma să fie adoptate la 
campionatele europene pentru 
amatori de la Madrid, din aceas
tă vară. Se apreciază totodată, 
la Belgrad, că ediția 1973 a cam
pionatelor ar putea fi orga
nizată in capitala Iugoslaviei.
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