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Fază din meciul Steaua 

— „U“ Cluj.

s-au comportat baschetbaliștii de 
la Steaua, care au dominat penna-, 
nent, impresionînd prin precizia a- 
runcărilor de la semidistanțâ. Clu-
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SCHIORI PROMIT

POLITEHNICA BUCUREȘTI

CU „U“ TIMIȘOARA: 85-80
Cu meciurile desfășurate ieri in Capitală, la Cluj. Galați și Timișoara, 

s-a încheiat primul tur al campionatului republican de baschet masculin 
Dintre cele șase jocuri, cel mai important s-a disputat la Timișoara, 
unde Politehnica București a ciștigat in fața formației gazdă Univer
sitatea și și-a menținut locul trei în

S ultimele exemplare
•• -I •
Z din

TIMIȘOARA
BUCUREȘTI 

80—85 (41—47). 1 500 de spectatori 
entuziaști și-au încurajat echipa 
favorită în derbyul etapei care a- 
vea să desemneze ocupanta locului 
trei la sfîrșitul primului tur al di
viziei A. începutul a aparținut ti
mișorenilor. care au condus cu a- 
vantaje minime (min. 8, scor 
15—14). Dar superioritatea de talie 
a bucureștenilor a ieșit în evidență 
în lupta sub panouri. în plus, s-a 
adăugat precizia aruncărilor de la 
semidistanțâ, ceea ce a făcut ca în 
min. 12 tabela'să indice 30—19 pen
tru bucureșteni. In min. 15, Uni
versitatea s-a apropiat pînă la un 
punct (33—34), dar cîteva greșeli 
comise în apărarea în zonă au per
mis oaspeților să realizeze la pauză 
un avans de trei coșuri. La reluare, 
tensiunea nervoasă crește. Baschet- 
baliștii de la Politehnica izbutesc, 
totuși, să-și creeze situații favorabile, 
de aruncare de Ia semindistanță, 
pe care le fructifică, astfel că ei 
se distanțează la 10 puncte (53—43). 
O nouă revenire a gazdelor face ca 
scorul să devină egal în min. 27 
(57—57), iar Cîmpeanu obține chiar 
avantaj pentru echipa sa (61—59). 
Timișorenii greșesc însă din ce în 
ce mai des și comit multe faulturi, 
din care cauză părăsesc terenul 
(cinci greșeli personale) Mănăilă, 
Ionescu, Viciu și Caloș. Drept con
secință, bucureștenii egalează, pre
iau conducerea și se distanțează, 
cîștigînd pe merit un joc în care 
au luptat mai mult și au știut să-și 
înfrîneze nervii. Au înscris Cernat 
20, Georgescu 14, Popa 13, Dudescu 
10, Pîrșu 8, Troacă 8, Anastasiu 6, 
Rotaru 4, Rusu 2 pentru Politehnica, 
respectiv Cîmpeanu 29, Viciu 15, 
Czmor 14, Mănăilă 9, Ionescu

Caloș 2, Minius 2, Roxin 2. Au ar
bitrat bine M. Aldea (Ploiești) și 
Fr. Took (Cluj). (C. CREȚU — co- 
resp.).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 97—78 (46—33). Foarte bine

BRAȘOV. 9 (prin telefon). Con
cursurile de schi de la Poiana Bra
șov au păstrat și în ziua a doua, 
în mare, caracteristicile inițiale : 
aspecte meteorologice instabile, 
contradictorii (vînt, ceață pe Pos
tăvar și vreme însorită, primăvăra
tecă în Poiana) și o notă de impro
vizație în organizarea probelor tie 
slalom uriaș și de sărituri pentru 
juniori și chiar la ștafeta seniori
lor. Este adevărat că o parte din 
responsabilitate poate fi atribuită 
situației speciale atmosferice, dar 
o altă parte — și nu se știe dacă 
este cea mai mică — revine co
misiei’ județene de schi, colegiu
lui de arbitri și poate chiar an
trenorilor. care s-au lăsat în bloc 
surprinși, descoperiți. de o situație 
deosebită, 
observate trebuie luate ca un sem
nal de alarmă pentru următoarele 
competiții.

La slalom uriaș, numărul junio
rilor a fost mai mic decît în pri
ma zi : în total 103. Pentru se
niori. care nici în prima zi n-au 
avut o întrecere oficială — din 
lipsă de arbitri, materiale, numere 
de concurs etc. — nu s-a orga
nizat nici o cursă și au fost lă- 
sați liberi, să plece acasă. Slalo
mul uriaș al juniorilor, desfășurat 
duminică pe prima parte a pir- 
tiei Lupului, a oferit momente tie 
suspense prelungit și de incintare 
tehnică la cîțiva dintre protago
niștii categoriei. Realitatea este că 
există citeva elemente de mare ta
lent de la Sinaia. Școala sportivă 
Brașovia. Viitorul Brașov, Liceul 
din Predeal, care trebuie angre
nate intr-un circuit de concursuri 
■mai grele, egale cu ale seniorilor, 
pentru a putea fi valorificate ca
litățile lor. Momentul de înviorare 
prin care trece schiul alpin nu tre
buie ratat prin concursuri ușoare, 
neangajante și care nu pot asi
gura pregătirea concurenților la un 
nivel de comparație internațională.

în Poiana, cursele de ștafetă s-au 
desfășurat Pe trasee reduse ca dis
tanță, din cauza lipsei de ’zăpa
dă. La start au fost prezente, to
tuși, 23 de ștafete, ceea ce dove
dește numărul mare tie schiori 
fondiști de care dispunem. Cursa 
lor a fost îngreuiată și de cali
tatea zăpezii (moale) și de 
scurt care a trebuit să fie

obstacol nidj puțin dificil dccît oreaniiarca...

Marian Burchi în plină cursă

30 Ot ECHIPAJE SE PREGĂTESC IA SE. MORIIZ
PENTRU CAMPIONAItlt

Zăpada și gerul, așteptate de mai 
toate stațiunile montane europene, 
sînt prezente din plin la St. Moritz, 
spre bucuria hoherilor, care și-au 
intensificat pregătirile în vederea 
campionatelor europene programate

DE AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST'!

DOUA MANȘE ALE CAMPIONATULUI DE HOCHEI- 
DECISIVE PENTRU ALCĂTUIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE

posibilitatea 
a viziona J. O

POIANA BRAȘOV, 9 (prin tele
fon). Duminică dimineața s-au în
cheiat întrecerile concursului in
ternațional de patinaj artistic do
tat cu „Trofeul Carpați". Ultima 
zi a cuprins proba de figuri libere. 
De rîndul acesta, vintul nu a mai 
constituit un obstacol pentru con- 
curenți, permițînd acestora evoluții 
mai bune.

Primii care au apărut pe gheața 
patinoarului artificial din Poiana 
Brașov au fost băieții sub 14 ani. 
Ordinea în clasament nu s-a mo
dificat față de prima zi, în ciuda 
faptului că bucureșteanul Cristian 
Neagu a avut un program de „li
bere" mai bun care, însă, nu i-a 
permis să refacă handicapul față 
de cîștigătorul probei, clujeanul 
Leonard Azzola.

întrecerea fetelor, îa aceeași ca
tegorie, deosebit de atractivă și va
loroasă sub raport tehnic, n-a adus 
nici ea noutăți în clasament.

Frumoasă și interesantă a fost 
disputa junioarelor (pînă la 16 ani), 
în care Doina Mitrieică, patinînd 
cu aplomb și grație, a obținut no
tele cele mai mari din concurs, 
menținîndu-și astfel poziția reali
zată sîmbătă Ia „obligatorii".

Cucerind trei locuri I în cele 
patru probe ale concursului, bucu-

Dtnamo — Steaua, marele — și din pacate singurul — derby al hocheiului românesc. 
Foto I

pentru joi 13 și vineri 14 ianuarie. 
La antrenamentele car*  se desfă
șoară zilnic de la ora 14, pe o. tem
peratură între minus 18 și minus 24 
grade, participă acum 38 de echi
paje din 11 țări, dintre care • 33 
(cîte 3 de fiecare țară) urmează să 
ia startul în campionat. Pe națiuni, 
ele se împart astfel t Elveția 6, An
glia 6, R.F.G. 5. Spania 4, Austria 
3, Italia 3, Franța 3, România 3, 
Suedia 2, Cehoslovacia 2 și Aus
tralia 1.

Toți fruntașii bobului sînt pre- 
zenți, cu excepția primelor echipaje 
românești, care — așa cum am a- 
nunțat — vor pleca mîine spre Sap
poro, unde se deschide pîrtia o- 
limpică. In schimb, de sîmbătă aut 
început antrenamentele la St Mo
ritz echipajele noastre de tineret, 
care aa sosit aici la KSnlgssee. 
Pentru ele, pîrtia de la Celerina, 
recunoscută ca o pîrtie tehnică, pre
tențioasă, era practic necunoscută. 
Din acest motiv, eoborîrile de sîm
bătă și de ieri le-au făcut fără 
Obișnuitul start cu împingeri maxi
me. Antrenorii dintre care N. Nea- 
goe a devenit pe perioada antrena-

Convorbire telefonică 
cu TITA RADULESCU

reștenilor le-a revenit „Trofeul 
Carpați", oferit de organizatorul 
competiției. C.J.E.FB. Brașov.

Rezultate tehnice: COPII (sub 14 
ani) — băieți: 1. L. Azzola (Cluj)
309.2 p. 2. Cr. Neagu (București) 
305.1 p. X B. Kruti (Brașov) 293,2 p, 
4. K. Schell (Brașov) 281,9 p. 5. C. 
loniță (București) 244,9 p, 6. D. Io- 
nașcu (Brașov) 198,4 p; fete: 1. 
Gabriela Voica (București) 381,9 p,
2. Agnes Eros (Ungaria) 358,0 p.
3. Silvana Suciu (București) 335.5 p,
4. Evelina Panova (Bulgaria) 303,0 
p, 5. Dorinela Uiaru (Brașov) 281.8 
p, 6. Mariana Chițu (Brașov) 248,8 
p. 7. Valia Slavceva (Bulgaria)
236.3 p, 8. Rumiana Kirilova (Bul
garia) 225,8 p; JUNIORI (sub 16 
ani) — băieți : 1. Oct Goga (Bucu
rești) 528,6 p, 2. Ad. Georgescu 
(București) 391,6 p ; fete : 1. Doina 
Mitrieică (București) 558,6 p, 2. Kris
tina Homolya (Ungaria) 540,0 p.
3. Anca Tănase (București) 488,0 p,
4. Eva Drumeva (Bulgaria) 393,8 p.

Radu VOIA 
Carol GRUIA

După avanpremiera oferită de for
mațiile din eșalonul secund al cam
pionatului national de hochei, astăzi 
intră în scenă echipele fruntașe, care 
iși vor disputa tururile II și III ale 
întrecerii pentru titlu. Desigur, aten
ția amatorilor de sport din Capitală 
va fi, cu precădere, îndreptată spre 
tradiționalele derby uri dintre Dinamo 
și Steaua, totdeauna generatoare de 
confruntări la cea mal înaltă tensiune 
emoțională și de • bună calitate teh
nică.

Dincolo, însă, de aceste pasionante 
dispute, decisive în desemnarea cam
pioanei pe primul plan se situează — 
fără îndoială — aportul pe care prin
cipala competiție hoc’neistică a tării

este datoare să-l dea procesului de 
cristalizare a unei echipe, capabilă să 
ne reprezinte cu cinste în tot mai di
ficilele confruntări internaționale. Și, 
trebuie să spunem, pînă acum — din 
păcate — eampionatul nostru nu nu
mai că nu a ajutat la progresul ho
cheiului nostru pe scară europeană,

PROGRAMUL DE AZI

Ora 16,30: Dinamo București
— Agronomia Cluj

Ora 19,00: Steaua București
— Avîniul M. Ciuc

mentului și împingător (echipa 
noastră beneficiază de un al treilea 
bob și profită pentru a pregăti pe 
cei trei piloți prezenți) se declară 
mulțumiți de felul cum au decurs 
primele coborîri. Dintre piloți, N. 
Stavarache s-a arătat mai sigur; pe 
porțiunea superioară a pîrtiei, iar 
V. Stoian în partea inferioară, în 
timp ce al treilea, C. Vulpe, mai 
are probleme cu acomodarea. „De
sigur, timpul este scurt, dar ca mem
bru al juriului am obținut să se 
facă antrenamente și in preziua 
concursului (miercuri dimineață) și 
astfel sper ca tinerii noștri piloți 
să-și poată dovedi, măcar în parte, 
posibilitățile lor, în care cred", ne-a 
declarat într-o convorbire telefonică 
avută aseară, decanul antrenori
lor noștri de bob, Tita Rădulescu. 
El ne-a mai informat că pe lîngă 
cunoscutele boburi Podar șl Sior- 
paes, cu care sînt dotate toate e- 
chipele cu pretenție, a apărut pe 
pîrtia de la St. Moritz un bob nou. 
El este tot opera constructorului 
italian Podar, dar are o formă a 
carenei deosebită, cu calități aero
dinamice superioare, alături de alte 
modificări de amănunte. Firesc, e- 
voluția lui este urmărită cu același 
interes cu care sînt priviți și frun
tașii bobului european aflați în febra 
pregătirilor de la St. Moritz.

La Rîșnov, în tabăra lotului national de juniori

HAhIDBALISTELE DE IA „U“ București 
AU JUCAT ÎN C.C.E.

DAR S-AU GÎMDIT EA... CAMPIONAT!
Ieri după-amiază a revenit în Ca

pitală formația campioană de hand
bal feminin a țării, Universitatea 
București. Le-am întîmpinat pe 
handbalistele de la „U“ și pe an
trenorul lor, prof. Constantin Po
pescu, în aeroportul Otopeni. După 
cum se știe, Universitatea Bucu
rești a susținut la 6 ianuarie, Ia 
Holon, primul său meci din actuala 
ediție a Cupei campionilor euro
peni cu Macabi Hărăzim (campioa
na Israelului) pe care a întrecut-o 
net i 29—14 (17—3). Pentru a afla 
amănunte în plus de Ia acest prim 
contact al sportivelor noastre cu 
prestigioasa competiție continentală, 
ne-am adresat mai întîi prof. 
CONSTANTIN POPESCU.

— întrucît formația cu care ați 
susținut primul meci în C.C.E. este 
completamente necunoscută — o do ‘ 
ș-adăj faptul că nudele ei a a

părut în diferite... variante (Haar- 
tim, Haarzim și acpm, în sfîrșit, 
corect î Macabi Hărăzim) — vă ru
găm să ne spuneți cîte ceva des
pre ea.

— Desigur, o formație fără pre
tenții. Cu toate acestea, jocul ei 
este spectaculos, plăcut. Contactul 
cu veritabilele valori ale handbalu
lui feminin internațional o va a- 
juta să progreseze, să-și ridice va
loarea. în meciul cu noi, deși au 
fost tot timpul clar dominate, au 
realizat unele faze dinamice fru 
moașe..

— Cunoaștem scorul. Nu știm 
însă cine l-a realizat. V-anj ruga 
de aceea să ne spuneți realizatoa
rele și „7“-le de bază care a evo
luat la Holon în meciul cu Ma
cabi Hărăzim.

— Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de Arghir Dobîr-

La sosirea pe aeroportul Otopeni, de vorbă cu Aneta Schramko, Simona 
Arghir și antrenorul C. Popescu.

Foto! Th. MAGARSCHI

ceanu &, Schramko 5, Furcoi 5, Ior- 
dache 3, Surugiu 2 și Scorțescu 2. 
Am folosit echipa Lucreția Anca — 
Simona Arghir, Aneta Schramko, 
Niculina lordache, Doina Furcoi, E- 
lena Dobîrceanu și Lidia Scorțescu. 
Pe parcursul întilnirii au mai jucatț 

Maria Niță, Ioana Surugiu, Maria 
Mereu și Mirela Dragoș. Partida a 
fost arbitrată bine de bulgarii Spa- 
sov și Davidov.

Hristache NAUM

Sfirșit de decembrie. După ce 
in vară fusese gazdă amabilă a 
fotbaliștilor de la Universitatea 
Craiova. Rișnovul, mica localitate 
de lingă Brașov, a avut, ca oas
peți, pe timpul vacantei școlare, 
alți fotbaliști, de data aceasta pe 
cei mai tineri dintre tricolori, 
componentii lotului national de 
juniori — U.E.F.A. 1972. Așadar 
și această stațiune de la poalele 
Carpaților. altădată renumit cen
tru ce schi, se înscrie pe harta lo
calităților unde iși desăvîrșesc 
pregătirile fotbaliștii.

22 DE GERANTE" 
RĂSPUND PREZENT

Antrenorii Constantin Arde- 
leanu și Vasile Zavoda au stat 
mult pe gînduri, au cumpănit, 
s-au consultat în stingă și în 
dreapta pînă să hotărască pe cine 
vor chema în acest lot lărgit, 
pentru care tabăra de pregătire 
va trebui să însemne o etapă im
portantă de acumulări înaintea 

greului examen din Spania, tur
neul final U.E.F.A. Alături de 
titulari ca Dumitriu, Ion Ion, 
Aelenel, cei doi antrenori au con
vocat la 22 decembrie, la Rîșnov, 
și pe alți... posibili. La cabana 
„Cetate" au răspuns prezent: 
portarii Ciurea, de la Farul Con
stanța, născut în 1955, Naște (Po

litehnica Iași — 1955), Balaș (Bi
horeana Marghita — 1953), fun
dașii Anghelini (Steagul roșu — 
1954), Crețu (Automobilul Focșani
— 1954), Grigoraș (Rapid — 1954), 
Purima (Gaz metan — 1954), O- 
nuțan (A.S.A. Tg. Mureș — 1954), 
mijlocașii Ion Ion (Steaua —
1954) , Dumitriu (Progresul — 
1953), Istrătescu (Petrolul — 1953), 
Angelescu (Petrolul — 1953), îna
intașii Șumulanschi (Steaua —
1955) , Crișan (Minerul B. Mare
— 1955), Luchescu (Vulturii Lu
goj — 1953), Răducanu (Centrul 
de juniori Steaua — „23 August"
— 1955), Szabados (Mureșul Deva

Fotbal în pag. a 3-a

• „Culegătorii de stele'', arbitrii, 
cu problemele lor noi ș! vechi

• De ce nu vine Dumitrache?'
« Mini-fotbal în sala Dinamo

— 1953), Vrînoeanu (Dinamo Bue.
— 1956), Olariu (U.T.A, — 1933), 
Szasz (A.S.A. ■— 1954) și Din (F. C. 
Argeș — 1954), ultimii, trei făcînd 
parte din categoria, celor ce sînt 
urmăriți pentru... orice eventuali
tate, ca și Roșu, de Ia Dinamo, 
rămas acasă.

La Rîșnov s-a mai prezentat și 
Naghî, unul dintre titularii echi
pei naționale de juniori (funda$ 
central, de la Corvihul Hune
doara — 1955), dar, după două

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Tirnava Odorhei Avintul
Gheorgtiieni, două echipe pline 
de ambiție, au oferit aseară o 

partidă fodrte vie, plăcută.

Cupa „Dinamo Brașov“ la sprint

(lupte)
41 de ani, de profesie inginer 

agronom, antrenor al lotului 
național de lupte libere. 
Timișoreanul Ion Crîsnic a fost 
în tinerețe un foarte bun 
luptător, reușind între anii 
1950 și 1956 să cîștige trei 
titluri de campion al țării. 
Din 1957, cînd devine antre
nor. se ocupă de formarea 
și pregătirea lotului de tine
ret, apoi din 1961 și pînă în 
prezent este conducătorul teh
nic al lotului național de 
lupte libere seniori. Deci, se 
poate spune că fostul luptă
tor de la C.F.R. Timișoara a 
inițiat în tainele acestui stil 
pe toți acei sportivi care la 
marile confruntări internațio
nale de lupte libere au cîști
gat medalii, cum sînt, de pil
dă, Francisc Bolla, campion 
al Europei. L. Ambruș, meda
lie de argint la C.M. 1971 și 
V. Iorga, medalie de bronz 
C.M. 1971.

Sub conducerea antrenoru
lui Ion Crîsnic s-au afirmat 
pe plan internațional specia
liști români ai luptelor libere 
— disciplină care a început 
să fie practicată £n mod 
organizat la noi de abia în 
I960 — cucerind locul 3 pe 
națiuni, atît la campionatele 
europene din 1969, cît ți la 
mondialele din acest an de 
la Sofia.

Printre obiectivele antreno
rului Ion Crîsnic figurează 
acum alcătuirea unui lot cît 
mai valoros pentru J.O. de Ia 
Miinchen și depășirea rezul
tatelor de la Olimpiada din 
Mexic unde sportivii români 
s-au clasat pe locurile IV șiV.

—————————

CEI MAI BUNI

SPORTIVI

Jr“

N\\\\\\\^

CAPITALEI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONIIMINI-MUȘCHETAPII

Al CLUBURILOR

IN ANUL 1971
Alte cluburi ne-au comunicat, 

in Ultimele zile, rezultatele anche
telor întreprinse pentru desent- 
nareă celor mai buni sportivi 
ai lor pe anul 1971. Le publicam 
in numărul de față al ziarului.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
1. Cornel Anton (atletism)
2. Elena Nicolae (canotaj)3. Ecaterina. Dumitriu (sărituri)
4. fcheorghe Lupu (înot)
5. Andrei Marinescu (ttr)B. Livlu Eădueănu (polo)
7. Reli Vezeanu (tir)
8. Octavian Corneliu (rugby)
9. Marian Voicu (atletism)

10. Marfa Luca (hândbal)
FARUL CONSTANȚA

1. Mihaî Aurii (box)
2. Emilia cernega șl 

Pană (volei)
3. Vâîenu Filip (box)
4. Echipa de maraton 

(fin Nicolae Ceapă, 
Bubu și Paul Lazăr

5. petre Pirvu (box)
6. Lenuța saicu (gimnastică)

----- *■ “ »'

• în decursul stagiunii din acest 
an va coin cura următoru l lot dfe tră
pași de 3 ani si mai vîrstnici:

Cat de 5 ani: Gînd, Cuc. Habar.
Cai de 4 ani: Delfin, Hirondița, Hi

brid, Sanda, Obreja, Sonda, Senior, 
Rosalin, Huluba. Struna, Filtru, Obă- 
dar. Torpedo, Semeț, Jofra, Tamisa, 
Orizont, Iuta, Rigla.

cai de 3 ani: Rapsod, Figurel, Jo
viala. Zfefirfel, Inimos. Orfelina. Su- 
fertăș, Macaz, Basm, Ricuța. Gabarit, 
Gorun, Dansator, Jargon. Frigida, Tă- 
ciunaș, Frezor. Hectar, Hemon, Mer
cedes, Fidela. Hoțoman, Tulnic, Calio- 
pa, Honda, Sora, Jaguar, Papanaș, Sil
via, Komișel, Odlseu, Colecția, Eliza, 
Hebe. Mandarina, Izomer, Kilowat, 
Raliu, Tantal, Minunea, Velodrom, 
Furioasa, Halina, Senzația,- Măeieș. 
Rai, Torino, Formula, Mojica, EvdoSt, 
Topaz, Tutăhel, Japonia, Țeșalia, Ma
drigal, Papion, Răzoraș, Heroina, Som
noroasa.
• Furiș, socotit ținui trecut a) trei

lea tn îera’rhia trăpașilor (record 
J:26,9), a realizat o performanță rar 
întîlnită: a concurat în 33 de alergări 
(întreaga stagiune a cuprins 37 de 
reuniuni!) fără să fi cîștigat măcar 
una. El a înscris în. palmares: de 4 
ori locul al doilea, de 4 »ri al trei
lea, de 4 ori locul al patrulea si de 
21 de ori a terminat cursa replasat

Bilanț: 33 de probe de calificare 
ăfectuate pentru o ameliorare a reeor- 

CU-., două zecimi d* secundă!

8.
9.

10.

Liliana

alcătuităGheorghe
ubu și Paul Lazăr
5. Petre Pîrvu (box) _

Eferta pFieop (scrimă) 
ștefan Ciortea (rugby) 
Uie Ologu (fotbal)
Lucian Ivascenco (baschet)

OLIMPIA BUCUREȘTI
1. Dumitru Spîrlea (pentatlon 

modem)2. Gheorghe sencovici (talere- 
skeet),.3. Ana Goretî (tir-pușcă)

4. Ion Dumitrescu (taiere-șanț)
5. Marfan Cosfnescu (pentatlon 

TS&a Gawliuc șt Floriei Pet- 
cu (canotaj)7. Ștefan Popovici țtalere-șanp

8. Ana Butu șl Mircea Dobrtscu 
(tir)9. Ion Hortopan (halterei
10. Sorin Suflitu (ciclism)*

STATISTICISOTJTAȚ1

(lupte)
47 de ani, antrenorul echipei 

de lupte libere a clubului 
sportiv Steagul roșu Brașov. 
Este un autentic sportiv bra
șovean. în cei aproape 30 de 
ani de activitate a lipsit doar 
doi ani din Brașov, cît timp 
a fost militar și a concurat 
sub culorile formației Dinamo 
București. Ca sportiv activ. 
Ion Mureșan a fost un luptă
tor foarte tenace, a cîștigat 
de mai multe ori titlul de 
campion al țării — Ia greco- 
romane. Chiar și în primii 
ani de antrenorat, luptătorul 
brașovean continua să concu
reze pentru echipa uzinei de 
autocamioane. Sub îndruma
rea competentă a lui Ion 
Mureșan s-au pregătit o serie 
de sportivi valoroși atît la 
lupte greco-romane cît și la 
libere. Fostul campion mon
dial la greco-romane Valeriu 
Rularea, de exemplu, a fest 
și el printre elevii acestui 
reputat tehnician. Mai recent 
în ultimii ani a dat lotului 
național de lupte libere cîti- 
vâ sportivi care în competi
țiile de anvergură au arvut 
o comportare meritorie. în 
fruntea acestora se află, evi
dent, brașoveanul Ludovic 
Ambruș, vicecampîon al lumii 
la lupte libere.

Echipa Steagu] roșu Brașov, 
antrenată de I. Mureșan, este 
de cîțiva ani fruntașă a cam
pionatului național pe echi
pe, ani de-a rîr.dul 
du-se pă locul secund. 
Steaua.

Ion Mureșan este un 
nor priceput, cu multă com
petență tehnică.

Dacă începutul vacanței de iarnă 
i-a adus pe planșele din sala Flo- 
reasca II pe juniorii mari, ultimele 
zile ne-au prilejuit — In aceeași 
sală — o lutîlnire cu juniorii mici 
(sub 16 ani), care și-au disputat 
campionatul Capitalei.

Probele dc floretă au cunoscut, fi
rește. cel mai mare aflux de concu
renți : 25 fete ți 20 băieți. Totuși, 
parcă prea restrînsâ a fost parti
ciparea la spadă (10 concurenți) ți, 
mai ales, la sabie (8). Din acest mo
tiv, competiția de sabie s.-a desfășu
rat sub forma unei finale in 8 con
curenți, lh care primeje 4 locuri au 
fost monopolizate de țalentații elevi 
ai antrenorului C. Pelmuș (Școala 
sportivă nr. 1). în fruntea lor s-a 
șțtuat, conform așteptărilor, Ionel 
Pantelimonescu (6 victorii și o Sin
gură îrrfrîngere, la V. Ivan). Cei
lalți trei colegi ai săi (E. Blum, A. 
Stan și D. Alexandru) au totalizat 
cîte 4 victorii, fiind departajați de 
tusaveraj.

La spadă, întrecerea a comportat 
două tururi, cel final reunind trei 
trăgători de la Clubul sportiv șco
lar și cîte unul de la Steaua, Școala 
sportivă nr. 1 și A. S. Consiliul 
Popular âl Municipiului București. 
Victoria a revenit lui Radu Găetan 
(t.S.S.), care nu a pierdut decît un 
asalt din cele cinci susținute. Elevul 
antrenorului C. BUnicblu a terminat 
tot. pe primul loc și în proba de 
floretă, în care a fost nevoit să. tra
gă. însă, și un âsalt de baraj CU 
colegul său Sorin Marinescu.

Proba de floretă fete (în care 
Școala sportivă nf. 1 a prezentat .8 
concurente, iar Steaua, 6), a revenit 
de o manieră categorică sportivei 
Carmen Budur (Viitorul). Eleva prof. 
L. Glișcă a mers din victorie în vic
torie, realizînd un remarcabil tușa- 
vera'j (ă—20). Pe locurile următoare, 
antrenorul C. CiocîrHe (care se o- 
cupă de cei mai tineri scrimeri în 
clubul Steaua) a avut satisfacția de

Dar, mai pot. fi numite acestea probe 
de calificare ? Cazul reprezintă o mos
tră de suprasolicitare Impusă — u- 
neori inutil — de către necesitatea În
tocmirii programului. Dar. ca să re
ziste unui asemenea tratament. Fu
riș nu trebuia să , fie descendentul 
lui Luptător și Fecioara. Trebuia 
confecționat din fier la o uzină!...
• în acest an vor concura primii 

dcscendenți ăi următorilor reprodu
cători: Titirez (Pogorîșl — Tutsna). 
Izvin. (Bahlui-lyona), Păulis (Fanfa- 
ron-Perinița). Vardar (Fanfaron-Vi- 
fora), Nehoiu 11 (Pogorfși-NMva). 
Bucur (Varrroir-Bega II), Jăratic (Zo- 
rinel-Jimbolia) și Sorg (Fulg-Sita).
• Cea mai remuneratorie cotă din 

ultimii 10 ani la pariul ordinea tri
plă s-a înregistrat la 24 octombrie 
1971, cînd pentru varianta Cuc-Va- 
lența-Fruiș s-a plătit suma de 8 322 
lei pentru 1 leu. Cel mai mare event 
Șin ultimii 5 arii, ia 9 mai 1971. Pen
tru vfflnanîă ftosmin-ZAfe s-a plătit
Șin ultimii 5 arii, ia 9 mai 
tru vâfiăĂfâ Kîfctuiri-zeița 
1 849 lei pentru 1 leu.
• Pentru stagiunea din 

o serie de cai_ au schimbat antreno
rul. Astfel, Ginți va fi antrenat de 
Tănase, Semeț si Sanda de Tr. Mar
ini, Fidela de Tr. Dinu. Tamisa de 
V, Gheorghe, Habar, Frigida și Bebe 
de S. Mihăileșcu, Cur d - Nieulae 
Gheorghe, Velodrom de I Toderaș. 
iar Figurel & Halina de G. Soleam

acest an

(lupte)
61 de ani, antrenor la Școa

lă sportivă Viitorul Bucu
rești. Decan de vîrstă ăl an
trenorilor de lupte din Capi
tală, Francisc Cocoț este o 
figură bine cunoscută în 
sportul luptelor din țara 
noastră. în tinerețe a fost cel 
mai bun luptător din Timi
șoara, a cucerit de mai mul
te ori titlul de campion al
României la categoriile semi
grea și grea. în 1949 a deve
nit antrenorul luptătorilor fe
roviari din Timișoara. După 
:îțiva ani a trecut la Dinamo 
București. Aici, Fr. Cocoș a 
crescut o serie de sportiv'i 
valoroși printre care și pe 
primul medaliat olimpic, Fr. 
Horvath (1956 — Melbourne 
— locul II). A fost și îndru
mătorul lui Ion Cernea, cam
pion mondial. Echipa de 
grecd-romane a clubului di- 
namovist a cucerit, sub con
ducerea maestrului 
campionatul țării de zece ori 
la rînd.

în ultimul timp. 
Cocoș s-a dedicat 
tinerei generații de luptători, 
fiind antrenorul grupei de 
greco-romane la Școala spor
tivă Viitorul București, unde 
împărtășește tinerilor din bo
gata sa experiență. De altfel, 
din pepiniera bucureștear.ă, 
ai cărui harnic și priceput 
..grădinar" este Francisc Co
coș, s-au ridicat o serie de 
tineri cu frumoase perspec
tive, printre care și un me
daliat al campionatelor eu
ropene de juniori — T. Fiă- 
cuteenu (locul HI la C.E. de 
anul trecut din Suedia).

a Ie vedea pe elevele sale Ștefania 
Tndo=e ț: Felicia Stoica, ambele to
tal tzlnd cite 3 victorii.

în încheiere, iată-1 pe primii cla
sați in cele patru probe :

FLORETĂ FETE: 1. Carmen Badur 
(Viitorul) 5 v ; 2. Ștefaniă Tudose 
(Steaua) 3 v (14—W) ; 3. Felicia 
Stoica (Steaua) 3 v (ÎS—15). FLORE
TĂ BĂIEȚI : 1. Radu GJeun (C.S.S.) 
4 v d b. : 2. S, Marinescu (C.S.S.) 
4 v d.b., 3. A. Vasiiescu (Viitorul)
3 v. SABIE : 1. Ionel Pantefimo- 
nesen (S.S.l) 8 v; 1 E. Blum (&S.1)
4 V (25—29) ; 3-4. A. Stau (S-S.l) și
D. Alexandru (S.S.l) 4 v (22—251. 
SPADĂ : 1. Radu Găetan (C.S.S.1 
4 v; 2. R. Oneescu (Steaua). 3 v 
(16-22). 3. V. Pora (S.S.l) 3 v (Î8 - 

Ion F. BACIU

ETAPA A Xl-a
tururi)(wrmare din pag. f>

DECISIVE
(Urmare din pag. 1)

COMENTARII

ÎN CLASAMENT, după 3 
Dunărea 13 p, I.P.G.G. 12 p, Tîr- 
nava 8 p, Avîntul 5 p.

V. CHIOSEjenil, în schimb, au dezamăgit com
plet, evoluând iărâ convingere, fiind 
o palidă imagine a ceea ce au re
prezentat pînă nu de mult pentru 
baschetul românesc. De altfel, flu
ierăturile adresate oaspeților (de obi
cei susținuți cu frenezig) de către 
public, la sflrșitul partidei, au fost 
suficient de grăitoare și, sperăm, 
usturătoare. Au înscris Tarău 20, 
Baciu 10, V. Gheorghe 12, Poleanu 
22, Dimancea 6, Dumitru 2, Oczelak 
14, Spînu 9, Molîn 2 pentru Steaua, 
respectiv Demian 17, Ruhring 19, 
Zdrenghea 11, Vizi 4, Morâriu 10,

• Deși pînă la disputarea Derbyu- 
lui mai sînt 7 luiii, driverul Ion Ol- 
teanu a ținut să furnizeze rubricii 
noastre primul pronostic al anului : 
Torpedo: Avii amatorilor!...

• Descendenții reproducătorului 
Fanfaron (Titan-Furca) au repurtat 
anul trecut cele mai fnulte victori!: 
45. Intr-un asemenea clasament, el 
este urmat de Vals (Othello Il-Vivi) 
cu 42 de victorii, Săltăreț (The Skip- 
per-Segarcea) 36 victorii, Oribil (Os- 
car-Oretta) 35 victorii. Othello II 
(Bravo-Odaliscai 34 victorii etc.

în ceea ce privește numai mîniii, 
Bosfor (Os1o-Bitolia) s-d impus chiar 
de la prima sa producție, descenden- 
ții săi cucerind 25 de victorii.

• Cel mai mare salt de valoare 
dfa ultimii 5 ani l-a efectuat în 1969
i.apa  Hor lan sa (Săltăreț-Hironda), 
care a început stagiunea ca recor
dul de 1:41.9 si a terminat-o cu re
cordul de 1:29.4. Deci, un, soor de 12 
wunde. Un frate prin linia fnâfer- 
iă al lui Gînd, Glonț (Oscar-Găronă). 
s-a anropirtt si el de o âsemenea is- 
nravs in 19*8.  cînd fle Ja. 1:40.8 â

;a 1 -29.9. Amil trecut cel mal 
i- ic-a: nivel al ameliorării recor
dului i.-au atins Iuta (8.3) si Rigla 
(8.ȘI. Interesant de remarcat este 
faptul că prima n-a riști-faț decît 
o alergare, iar Sigla doar (tonă.

Niddy DUMITRESCU

• Trofeul pe echipe a
Tl'ȘNAD, 9 (prin telefon). Ajunsă 

la â treia Ediție, „Cupa Dinâmo 
Brașov1- la sprint s-a bucurat de o 
vreme favorabilă, cei peste 78 de 
seniori și juniori beneficiind de o 
gheață corespunzătoare, care i-a a- 
jutat să-și verifice pregătirile efec
tuate în vederea campionatului na
țional, programat, to£ pe lacul Ciu- 
caș, în ultima decadă a lunii ia
nuarie.

Impărțiți în două grupe, concu- 
renții și-au disputat îniîieiatea de 
la egal, au făcut uz de întregul 
lor arsenal tâhnic și fizic, etolt’ind 
astfel la valoarea lor reală. Se poate 
spune că majoritatea viteziștilor se 
află în progres, afirmație susținută 
de rezultate care anunță, mai ales 
la juniori, un campionat plin de 
speranțe.

Patinatorii brașoveni, antrenați de 
Ernest Ulrich, și-au adăugat în pal
mares o nouă victorie, cîștigfrid 
trofeul pe echipe. Principalii reali
zatori ai succesului au fost Crista 
Tracher (clasată pe primul loc în 
trei din cele patru -curse), A. Okos, 
G. Ballo și Z. Sandor care au adus 
puncte prețioase echipei. Dan Lâ- 
zărhscu și Maria Tașriadi (transfe-

de mai multe ori. Și acum rezul
tatele tehnice :

„CUPA ftftĂȘUtlA"
StAI.OM URIAȘ JUNIOARt 

MICI (18 concurente. 26 de porți, 
700 m lungime) : 1. Era Mczei (C.S. 
Baia Mare) 57,9. 2. Nuți Degera tu 
(Lie. Predeal) 58,1. 3. Florica Be- 
rețchi (Lie. Predeal) 62,2: JU
NIOARE MICI : 1. Nela Simien 
(Lie Predeal) 57.5, 2. Cristina Ene 
(Lie. Predeal) 59.1. 3. Maria Roș- 
culet (Lie. Predeal) 62,1 ; JUNIORI 
MARI (38 cdnCurenți, 40 porți, 
1200 m) : 1. Marian Burehi (S.fe.C. 
Sinaia) 80.5, 2. Petre Grigore (Șc. 
Sp. Brasoviji 80.9, 3. Nitolae Stin- 
ghe (Viitorul Brașov) 81,1 ; JU
NIORI MICI (36 concurenți) : 1. 
Nandar Szabo (Dinamo Brașov)
84.2. 1 M:rce& Barbu t$c. sp. Bra- 
șovia) 84.6, 3. Vladimir Olani (Lie. 
Predeal) 87.0 PE ECHIPE : 1 Școa
la sportivi Brașovia 58 p. 2. Liceul 
Predeal 127 p. 3. S.B.C. Sinaia 136 p.

FOND — ȘTAFETĂ 4 ■ 8 KM 
SBNIORI : 1. A.ft.4. Brașov I (Gh. 
Cifnpoia. Gh. Voicu. I. Cercel și 
M. Sfetea) îhll:17. 2. Dinamo Bra
șov 2hli:14. 3. A.S.A. Brașov II 
2hl5:05 ; JUNIOARE — 3 >1 2.5 
km : 1. Dinamo Brașov 26^9.0, 2. 
Școala sporti-.'ă M, Ciuc 26:50,0, 3. 
Tractorul Brașov 2.7:36,0 ; JUNIORI 
— 4 4 km : 1. A.S A. Brașov
lh<M:43, 2. Tractorul Brașov îh08:02. 
3. Dinamo Brașov 1108:28.

■k
Pe trambulina mijlocie a avut 

loc un concurs neoficial de sări
turi. la căre au participat 24 de 
«chiori, dintre care 3 Seniori. Chiar 
și în condițiile neccrespunzâtoare.

•: starea zăpezii. V. Rffsan și 
▼. Mârgineann de la Tractorul .... 
reușit sărituri dă peste 45 m.

Kun 3, Ronay 12. Stăvanu 2. Au 
arbitrat bine P. Mărin și A. Atana- 
sescu (ambii din București). (D. ST.).

POLITEHNICA GAL.tțl —
I.C.H.F.  70—69 (32—33). Partida a 
plăcut foarte mult datorită drama
tismului ei și răsturnărilor de scor 
din finalul întrecerii. Bucureștenii 
au condus majoritatea timpului, dar 
au fost nevoiți să cedeze cu cinci 
secunde înaintea fluierului final, 
cînd Moraru a înscris coșul decisiv. 
Din evoluția scorului notăm : 5—16 
(min. 7). 22—24 (min. 13), 49—60 
(miri. 29), 61—65 (min. 38), .63—69 
(min. 40).. S-au evidențiat Moraru, 
Samson, Martinescu de la gazde, 
respectiv Barau și Cîmpeanu. Au 
arbitrat cu scăpări V. Kadar și G. 
Berekmeri (ambii din Tg. Mureș). 
(Gh. ARSENIE — coresp.).

POIITEHNKA CtVJ — MU
REȘUL TG. MUREȘ 85—69 (37—25). 
Clujenii și-au impus superioritatea 
în toate cc/mpartimentăle. Din min. 
5 (scor 10—10), ei au condus în per
manență. Dominînd panourile (prin 
Roman, Moisin și Batiu), gazdele 
au necupeWt majoritatea mingilor 
și au lansă! numeroase contra
atacuri. Au înscris Moisin 21, Banu 
20, -Roman 18, Barna 16, Antal 6, 
Voicu 2, Vana 2 pentru Politehnica, 
respectiv. Magoș 22, Bencze 16, Bu- 
gariu 8, iîidiga 7, Nagy 6, Matic 4, 
Bara 2, Csernațoni 2, Tambrea 2. 
Antrenorul E, Tordai (Mureșul) a 
fost sancționat . cu doua avertis
mente pentru înjurii aduse arbitri
lor. Întîlnirea a fost condusă foarte 
bine de I. Petruțiu (București) și G. 
Dutka (bfadea). (Mircea RADU — 
coTesi). .........

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 67—66 (33—32). Me
ciul n-a foăt interesant decît prin 
evoluția foarte strîrisâ a scorului, 
care nu a înregistrat niciodată di
ferențe mai mari de trei coșuri în 
favoarea uneia sau alteia dintre 
cele două echipe. în rest, ambele 
teamuri au practicat un joc confuz, 
cu multe pase fără adresă, cu greșeli 
de tehnică și fără nici un pic de 
imaginație. Ău marcat: Petruc 14, 
Stănescu 17, Popescu Î6, Popovici 
13, Tursugian l. Ândronescii 6 pen
tru Rapid, respectiv Huzum 6,

revenit organizatorilor
rați de eîteva zile la Harghita M. 
Ciuc) și L. Coros (Mureșul Tg. Mu
reș) rămîn în continuare seniorii 
care se pregătesc cu seriozitate. în 
schimb, ni s-a părut neconcludentă 
evoluția clujeanului I. Roșea (A- 
gronomia Cluj) care, după un de
but bun, a evoluat sub așteptări în 
2iuâ a doua, fiind deficitar 
și Ja capitolul disciplină.

în încheiere, se cuvine să 
liniem frumoasa comportare 
nerilor Carmen Dragoman și Ion 
Opincaru (ambii de Ia Șc. sp. Sibiu), 
autorii unor noi recorduri republi
cane la categoriile lor de vîrstă : 
1000 m (13—14 ani) 1:57,2, (v. r. 
1:57,4) și respectiv, 500 m (11—12 
ani) 54,4 (v.r. 55,1). Iată ultimele 
rezultate FEMININ : 500 m - 1. 
Crista Tracher (Dinamo Brașov)
51.3, 2. Mariâ Tașnadi (Harghita M.
CiuC) 52,9, 3. Roxana Salade (C.S.M. 
Cluj) 54,8 : 1500 m 1. Maria Taș
nadi 2:49,2, 2. Crista Tracher 2:51,0, 
3. Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mu
reș) 3:05,5 ; MASCULIN — 500 m :
1. Dan Lăzărescn (Harghita M. Ciuc)
46.4, 2. L. Coros (Mureșul Tg. Mu
reș) 46,6, 3. A. Okos (Dinamo Bra
șov) 47,2 : 1 500 m 1. L. Coros 2:32,6,
2. D Lăzărescu 2:33,2, 3. A. Okos 
2:34,4. Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. Dinatno Brașov 60 p, 2. 
Harghita M. Ciuc 55 p, 3. Mureșul 
Tg. Mureș 46 p, 4. Agronomia Cluj 
29 p. 5. $C. sp. M. Ciuc 18 p, 6. 
C.S.M. Cluj 12 p.

Tr. IOANITESCU

A CONTINUĂ CURSA
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.1’ întrecerea din seria
Al treilea tur din grupa 

a campionatului de hochei 
cheiat aseară, la patinoar, 
locul unui interes neobișnuit pen
tru cei care vizionează întrecerile 
de pe gheață. Au contribuit, fără 
îndoială, la aceasta echilibrul 
forțe din cadrul seriei, faptul 
formațiile Tîrhava Odorhei șî 
vintul Gheorghleni au încetat 
maj joace rolul unor sparing-par- 
teneri și se arată astăzi gata să 
lupte de la egal la egal cu frun
tașele grupei. Cu atît mai mult în- 
fîlnirea directă dintre ele, progra
mată în deschiderea cuplajului ho- 
cheistîc de ieri, a fost demnă de 
urmărit.

« < I

Albu înscrie. Fază din meciul Dinamo — I.E.F.S. Foto: M. THEO
Giurgiu (singurul jucător care poate 
fi remarcat) 23, Kiss 14, Teodoru 
4, Capsali 4. Duță 6, Strugaru 5, 
Bodîlcă 4 (Rd. T.)

DINAMO — I.E.F.S. 83—69 
(38—39). Pentru cei care nu au a- 
sistăt la acest meci, rezultatul fi
nal ar părea că a fost obținut ușor 
de către campioni. Dar n-a fost 
așa. Dinamoviștii au trebuit să se 
întrebuințeze foarte serios. Primele 
20 de mintite au fost extrem de 
disputate, în cursul lor remarcîndu-se 
jocul bun prestat de elevii antre
norului C. Dinescu, care au reușit 
prin Barbu, Ioneci și Braboveanu 
eîteva acțiuni spectaculoase, mult 
aplaudate de public. în această fază 
a întâlnirii ambele eehipe au con
dus alternativ, la diferențe de două 
—trei puncte. In ultimele 10 mi
nute. studenții au avut o „cădere41 
(fapt care se întîmplă foarte des 
la această formație) și, astfel, ini
țiativa a trecut de partea echipai

în sportul modern se vorbește tot mal mult (iar metodologii 
se pronunță în același sens și în aceeași măsură) despre partici
parea conștientă a sportivului la procesul de antrenament, la faza 
extrem de importantă a pregătirii performanței. în sportul modern 
nu mai este de conceput un sportiv robot, supus indicațiilor exte
rioare în exclusivitate, executant orb al dispozițiilor antrenorului. 
A devenit evident mai ales în urma studiilor psihologice, că fără 
asentimentul sportivului însuși, fără colaborarea lui directă, pla
nificarea rezultatelor de valoare are șanse diminuate de reușită.

Contribuția conștientă a sportivului la prepararea performan
telor nu poate fi limitată la concentrarea capacităților lUi morale 
și volitive. Afluxul extraordinar de candidați Ia întîietate, pe_ cate-1 
înregistrează sportul contemporan, impune luarea în considerație 
a impozantei cantități de informații pe care mișcarea sportivă mon
dială o furnizează, preluarea și prelucrare» lor in comparație cu 
propriile intenții și țeluri.

Aceste operații fac parte nemijlocită din ceea ce ar trebui sâ 
numim autocontrolul sportivului. Cunoașterea propriilor posibilități 
nu mai este suficientă pentru stabilirea unei măsuri juste Jntr-o 
ierarhie prea ades schimbătoare și care nu depinde niciodată doar 
de ceea ce dorim sau intenționăm noi înșine. Sportivul care vreri 
să-si cunoască — pe cît posibil mai exact — situația într-un con
text mai larg este obligat sâ aprecieze pe de o parte limitele 
proprii, iar pe de altă parte cele ale adversarilor potențiali și să 
le supună unei permanente confruntări, unor comparații și rapor
tări neîncetate.

Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să ne întrebăm ce fac în 
acest sens (sau ce au fost învățăți să facă) sportivii noștri frun
tași ? Din păcate, prea multi dintre ei se lasă la voia calităților 
naturale, mulțumindu-se cu munca de documentare pe care majo
ritatea antrenorilor o îndeplinesc cu sîrguință. Ne-a fost dat adesea 
să întîlnim sportivi fruntași care nu țin o evidență a propriilor 
performanțe sau întîlniri Ja care ap luat parte, nu cunosc numele 
adversarilor întîlniți etc. Făcînd abstracție de latura sentimentală 
a problemei (ce vor povesti mai tîrziu urmașilor ?), ne întrebăm 
ce bază de comparație le rămîhe ? Unii sportivi au uitat să mâi 
citească publicațiile de specialitate, lipsindu-se voluntar de avan
tajul informării, al cunoașterii evoluției coneurenților potențiali, 
în asemenea condiții, dorita „participare conștientă a sportivului11 
la pregătirea performanțelor devine iluzorie. Autocontrolul respinge 
superficialitatea.

Victor BANCIULESCU

ÎNTRE DUNĂREA Șl I.P.G.G.

i campionatului, sub semnul revenirii
TÎRNAVA ODORHEI — AV1N- 1

TUL GHEORGHIENI 6—5 )
(2—1, 2—1. 2—3)

Aceste două echipe tinere, 
pretenții, fără internaționali, 
veleități, dar animate de o 
pașiune, au oferit un atractiv 
taeol hocheistic, condimentat cu tot 
cefe ce-i trebuie: luptă acerbă 
(dar sportivă), răsturnări de situații, 
dramatism, evoluția scorului.

Jucătorii din Odorhei au condus 
mereu, dar adversarii lor au ega
lat de fiecare dată. După 40 
minute, Tîrnava avea însă un 
vantaj de două goluri, reușind 
se detașeze la începutul celei 
a treia reprize pînă la 6—2 și 
sînd impresia că rezistența Avîn- 
tului a fost in cele din urmă înfrîn-

2

fără 
fără 

mare 
spec-

de 
a- 
să 
de 
lă-

Pinamo care, beneficiind de finalul 
foarte bun al lui Diaconescu și de 
eficacitatea lui Sâuca și Chivulescu, 
obține victoria. Au marcat: Diaco
nescu 19, Sâuca 17, Chivulescu 12, 
Hăneș 12, Dragomirescu 9, Cernea 
8, Albu 4, Zisu 2 pentru Dinamo, 
respectiv Ioneci 16, Barbu 10, Bra- 
boveanu 10, Szepp 10, A. Molnar 8, 
Nagy 8, Dochița 5, L. Molnar 2. 
Au condus I. Dinescti (cu scăpări) 
și N. Iliescu (bine). (A. VASILES- 
CU).

MMaaaMMMI

ȘEDINȚA LA C. M. E. F. S. BUCUREȘTI
Mîine, 11 ianuarie, orele 18, la sediul Consiliului municipal 

Bupurești pentru educație fizică și sport are loc ședința de anall2ă 
a Comisiei municipale de rugby. Sînt invitați antrenori, arbitri si 
toți delegații echipelor bucureștene.

Foto t V. BAGEAC

i puternice a echipelor codașe
tă. Greșeală I Hocheiștii din Gheor- 
ghieni au avut un finiș formidabil, 
au redus din handicap și în ulti
mul minut au înlocuit portarul cu 
un jucător de cîmp. Șansa n-a vrut 
însă eă le surîdă cu un meci egal, 
pe care 1-ăr fi meritat fără îndo
ială.

Au marcat: MoldoVan (2), Gyorgy 
(2), Tarcsi, Kraus pentru Tîrriava,
B. KemeneȘ (3), Todor și Szasz pen
tru Avîntul. Au arbitrat foarte bine
C. Sgincă și R. Cristescu.

I.P.G.G. —DUNĂREA
4—î (2—1, 2—0, 6—0)

Un joc apăsat preâ mult pe ca
racterul său decisiv. Confuz, aspru, 
dur. Aproape 50 de minute de eli
minări ! Studenții au învins pe 
merit, reușind să 6e regăsească mai 
bine în această atmosferă de înaltă 
tensiune. Ai) marcat: Mantă, Rociu, 
Steinberg, Păduraru, respectiv Mo. 
roșan. Au arbitrat bine o 
foarte dificilă Gh. Mureșan 
Barbu.

partidă 
și O.

DOUĂ MANȘE

dar — în unele perioade — chiar l-a 
ți frînat.

Nutrim speranța că aceste două 
manșe bucureștene ale campionatului 
vor însemna o cotitură în modul de 
a ghidi al antrenorilor, conducătorilor 
de club Și, mai ales, al jucătorilor, de- 
terminîud o mutație de substanță. în 
care principala grijă să o reprezinte 
destinele selecționatei noastre națio
nale. Nici o clipă nu trebuie să fie 
ignorat faptul că mai presus de dis
puta centru titlu — importantă si ea. 
fără îndoială — trebuie să stea, to
tuși, îdeea colaborării pentru alcătui
rea Si pregătirea unui lot puternic, 
viguros, cu un fond moral robust. în 
stare să facă față examenului aspru 
din grupa B a campionatului mondjaL 
care va avea Ioc, nu peste mult timp, 
chiar al București.

Pornind de la aceste principii sănă
toase, Biroul Federației române de 
hochei a hotflrlt ca lotul reprezentativ 
să fie alcătuit în funcție de valoarea 
pe care jucătorii o vor dovedi în în
trecerile care încep azi, renunțlndu-.s» 
definitiv la ideile precopcepute; De 
asemenea, în funcție de aprecierii’ 
colegiului de antrenori, va prinde for
mă definitivă și programul de pregă
tire a echipei noastre naționale.

Așadar, succes deplin tuturor celor 
care, începînd de azi, pornesc ne 
drumul greu al reconstrucției forma
ției reprezentative !

D - ' a.
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//CULEGĂTORII DE STELE . ARBITRII
CU PROBLEMELE LOR NOI Șl VECHI 

Aici nu este vorba de o decizie in
versă lâ o âfuhrâre de la margine 
sau de o apreciere greșită a unei 
obstrucții, ci de un lucra esențial in 
activitatea de arbitraj: de autorita
tea sau de lipsa de autoritate a unui 
arbitru. De aici. începe totul. O sar
cină atît de grea, cum este aceea a 
arbitrului, nu va putea fi dusă la 
bun sfirșit dacă în îndeplinirea ei 
conducătorul jocului nu se sprijină 
in primui rîr.d pe fermitatea sa.

Arbitrii ar mai trebui sâ știe .că 
fac un prost serviciu FOTBALULUI, 
tolerînd Wutaîitâțile. jocul pericu
los al apărătorilor, tendințele de in
timidare a celor ce vor să joace, 
să-si etaleze cunoștințele tehnice 
agonisite în orele de trudă aie an
trenamentelor. Jocul dur urițește 
spectacolul fotbalistic, frînează pro
gresul acestui sport. Și nu e acesta 
singurul efect. Accept înd brutalită
țile. arbitrul încetează de a mai fi 
judecătorul imparțial al jocului. în
lesnind răsturnarea echilibrului de 
torțe de ne teren, inversarea valori
lor. triumful jucătorului incorect 
asupi> celui fair, muncitor și talen
tat. De aceea, am fost decepționați 
constatind că in lungul sir al arbi
trilor care n-au pus stavilă jocului 
dur a figurat și un cavaler al fluie
rului de prestigiu! lui Aurel Bento, 
care nu l-a trimis la vestiar — cum 
st impunea — pe Toth, vinovat de 
joc periculos, in meciul A.S.A. Tîr- 
gu Mureș — Universitatea Cluj.

Obținînd din partea cronicarilor 
noștri — in cele 120 de partide din 
turul diviziei A — 517 stele din ma
ximum posibil de 600, corpul de ar
bitri al acestui eșalon competițional 
a realizat o medie de 4,31 
ce invită unele echipfe la 
flecție decît au avut-o, 
parcursul campionatului, 
aceste cifre dovada că, 
partidele Pe care le-au __
tur. AU FOST BINE ARBITRATE.

De fapt, nu sîntem in fața unei 
descoperiri neașteptate, a unei per
formanțe ieșite din comun. Este nor
mai, spunem noi, ca persoana neutră 
care conduce un meci de fotbal, să 
asigure buna lui desfășurare, printr-o 
atitudine imparțială, printr-o justă 
aplicare a regulamentului de joc. în 
toate ocaziile. Este cu atît mai nor
mal acest lucru, cu cît avem de-a 
face eu un Iot de arbitri fruntași, 
unii dintre ei șl cu o activitate inter
națională remarcabilă, care le-a adus 
suprema distincție: ecusonul F.I.F.A.

Arătînd că media de 4,31 stele este 
normală, trebuie să recunoaștem, 
însă, că obținerea ei nu este o trea
bă ușoară, cum apare în ochii unora. 
Activitatea de arbitraj este extrem 
de dificilă, jocul punind adesea în 
fața cavalerilor fluierului probleme 
de mare răspundere, pe care ei tre
buie să le rezolve intr-o fratțiane 
de secundă, pe un stadion clocotind 
de patimi, de simpatii pentru o echi
pă sau alta, contestatar — în ge
neral — al oricărei decizii ce contra
vine intereselor echipelor favorite. 
Și nici nu pot fi cu totul exc-luse 
greșelile reale de arbitraj. Important 
este ca aceste greșeli să nu fie prea 
grave și, mai ales, să nu pună sub 
semnul întrebării corectitudinea ar
bitrajului, spiritul de totală impar
țialitate de care trebâie să facă do
vadă conducătorul jocului.

GH. LIMONA: DE SASE ORI 
5 STELE Șl O DATA 4

ciuri. Totuși, 
nă favorabilă

. stele. ceea 
o’ -altă re- 
poate. pe 

găsind în 
în general, 
susținut iu

ele îi pun într-o lumi- 
pe C. Dlnnlescn, V. Li

ga și M. Bădulescu. Dintre arbitrii 
tineri, cuvin evidențiați loan Rus 
(media 4,16, după sase jocuri). V. To- 
pan și proaspăt promovatul în lotul 
A, Tr. MoarcăȘ,

ABSENȚE REGRETABILE
Pe această listă nu figurează o 

serie de arbitri care ne obișnuiseră 
cu performante bune. Ne gindim. 
astfel, la V. Dumitrescu. Poate că 
media realizată (4.33 din șase parti
de) ar fi de natură, mai degrabă, sâ 
ne conducă spre o apreciere favora
bilă. dar nu i se poate trece cu ve-

ARBITRUL — Ce fluierați atit ? 
Asta-i dreptul meu. uâ rog, fără 
concurentă!!!

Desen de Cornel TABACU

Trfeeînd la nominalizări, vom spu
ne că media cea mai mare 4,85 — 
a fost realizată de Gheorghe Limoiia, 
media fiind cu atît mai valoroasă, cu 
cit a fost obținută la capătul celui 
mai mare număr do meciuri arbitra
te — 7 — ceea ce a însemnat o creș
tere a riscului, a problemelor de ar
bitraj supuse unei rezolvări corecte. 
De șase ori consecutiv, arbitrajul lui 
Gh. I.imona a fost notat eu cinei 
Stele, nota maximă fiindu-i refuzată 
numai la un singur meci, dar și 
atunci prestația lui fiind apreciată 
ca bună si evidențiată ca atare prin 
cele patru stele acordate de cronica
rul nostru. Conducted șase jocuri. 
N. Ratata a început cu 4 stele, în 
condițiile unui slab ajutor primit de 
la linie, în meciul Sport Club Bacău 
— Universitatea Craiova, pentru ca 
apoi, cinci meciuri la rînd. să pri
mească cea mai mare notă, realizînd 
media de 4,83 stele. Reușita Iui N. 
Ralnea ne bucură cu atît mai mult 
eu cit este vorba de un arbitru tînăr, 
cil deosebite calități, care, după o 
„pornire” excelentă, avusese o pe
rioadă mai slabă, cu arbitraje șo
văielnice. în contradicție cu fermi
tatea care caracterizase începuturile 
sale în această activitate. Cel rhai 
bun arbitru al campionatului trecut. 
V. pădureanîi, a avut și cl o evolu
ție demnă de retinut, realizînd în 
tele' cinci rtietiurt pe care Ie-a con
dus o medie, de. 4,80 stele.

Dar, iată și alte nume de arbitri 
care și-au îndeplinit în bune condi- 
țiuni misiunea încredințată, obținînd 
o notă medie apreciabilă : C. Ghemi- 
gean, C. Petrea, N. Petriceanu (4,60, 
după cinci meeiuri). A. Bentu 
Cursaru (4,40, de asemenea 
cinci partide arbitrate). Alte 
sînt mai ptițin serhni ticătive,

Și N. 
după 

medii 
. ,__ r_ „___ ,____ , rezul-

tînd dintr-un număr mai mic de me-

derea unui arbitru cu atita experien
ță ușurința cu care a acordat o lo
vitură de Ia 11 metri Petrolului, în 
meciul cu U.T.A. thiar dacă ar fi 
fost transformat, probabil că el n-ar 
mai fi schimbat soarta jocului (ară
denii conducted în acel moment cu 

dar pentru toată lumea pe- 
uh

2—(R; __ M- _________ ____ -
nalțy-iil respectiv a apărut ca 
cadou făcut echipei gazdă.

Alte nume cunoscute pe care 
le întîlnim pe lista evidențiaților 
sînt, după cum ați putut observa, 
cele ale Iui Gh. Popoxiei $i O. An- 
derco. Atît unul, cît și celălalt au 
la activ cite un arbitraj slab, carac
terizat. în primul rînd, prin lipsă 
de*  autoritate. Este inadmisibil. de 
pjidă. ca un arbitru de,prestigiul lui 
Gh. Ropovici să se... sperie de pro
priile lui decizii (eliminarea lui Du- 
mitrache, de altfel justă, în meciul 
Dinamo — Universitatea Cluj) și să 
se lase apoi depășit de joc. Țînînd 
seama, însă, de gradul de dificultate 
a tetîlnirii, sancțiunea pronunțată 
împotriva lui de către Colegiul cen
trai al arbitrilor — trei luni sus
pendare — a apărut mult prea se
veră. Din aceeași cauză, a lipsei âe 
autoritate, _ __  ._G„ _G_ .t_2
derco cel mai mare examen a! ca
rierei sale 
namo —

ARMA Nr.'î A ARBITRULUI: 
AUTORITATEA

Se pare că acesta este punctul ne
vralgie al multor arbitri. Astfel, în 
meciul F.C. Argfeș — Dinamo, Em. 
Vlaiculescu a mers pînă acolo îneît 
a revenit asupra eliminării din joc a 
lui Săleeanu, deși fusese îmbrîncit 
și apostrofat de către acesta, ca și 
de alți jucători bueureșteni. Sîntem 
curioși ce va spune Em. Vlaiculescu. 
în legătură cu acest fapt, la ședința 
de analiză a arbitrajelor, care va 
avea loc Ia sfîrșitul lunii viitoare.

nu

avea să rateze Otto An-

de pînă acum: meciul Di- 
Steaua.

DE CE NU VINE DUMITRACHE?
Progresul 

se face că am văzut și cete.. 39 
handbal Dinamo — Voința Sighi-

„Tata, cînd vine Dunii-

Ieri, in sala Dinamo, marele match indoor Dinamo 
a început cu intlrziere. Așa 
de goluri ale deschiderii de 

șoora.
Minutele treceau greu. Oricît 

cronicarul de fotbal, un minut de

Rakși, in duel cu Sătmăreanu II. Fază din partida de mini-fotbal de ier:. 
Progresul — Dinamo.

Ieri, iii sala Dinamo
«fi

IMPORTANTUL ROL AL 
ARBITRULUI DE LINIE

Un aii fapt care a reieșit din ur
mărirea arbitrajelor, în prima parte 
a campionatului, a fost acela că tu- 
șierii nu sint de loc cantitâii negli
jabile; dimpotrivă ei avrnd un ro! 
important in judecarea fazelor de 
joc, in stabilirea unui rezultat real 
saa nereat. Dacă ne referim Ia me
ciurile pe care echipele Ie suSțin în 
deplasare, problema capătă dimen
siuni si mai mari, la aceste jocuri 
linia avtnd o pondc-re mai mare chiar 
decît central In asigurarea regulari
tății jocului, a rezultatului în ultimă 
instanță, prin plasamentul, atenția și 
corectitudinea dovedite la fazele de 
ofsaid. Ar însemna sâ dăm dovada 
de naivitate, cerind arbitrului de 
centru să ratifice un gol al oaspeți
lor. in ciuda unei semnalizări de of- 

margine, de justețea
iLtr. » * 11-
said, de lă 
căreia el nu este ne deplin convins. 
In asemenea cazuri arbitrul de cen
tru este, cum se spune, la mina tu- 
șierilor, de aceștia depinzind în 
măsură reușita sau nereușita 
traiului. Un. singur exemplu. 
Gheorghe I.taiona n-a luat 
stele, la ultimul meci pe care l-a 
condus în turul campionatului, cel 
dintre U.T.A. și Politehnica Iași, 
c.ceasta a fost jțin cauză că tușierii 
C. Costieâ și 
l-au încurcat

mare 
arbi- 
Dacă 
cinci

M. t i tu mai degrabă 
decît i-au ajutat.

★
Cum subliniam _ la începutul aces

tor rînduri. în ansamblu, arbitrajul 
în prima parte a campionatului a 
mulțumit. Am apreciat, printre altele. 
FAPTUL CA ARBITRII AU FOST 
MAI APROAPE DE FAZĂ, DATORI
TA UNEI BUNE PREGĂTIRI FIZI
CE. CA AU FĂCUT POSIBILE. PRIN 
ARBITRAJE CORECTE, ÎNREGIS
TRAREA MAI MULTOR VICTORII 
IN DEPLASARE, că n-au lăsat să se 
irosească timpul de joc sau că l-au 
pus la socoteală. Dar au mai rămas 
înc-ă multe probleme nerezolvate, 
printre care cea mai importantă ni 
se pare aceea a interpretării unifor
me a regulilor de joc, fără acele fluc
tuații de la un meci la altul și chiar 
de la o faza la alta, care derutează 
și sporesc tensiunea în teren și în 
tribune. „ .

Jack BERARIU

MSNI-FOTBALUL
HE-A ÎNCÎNTAT DIN NOU

A

PROGRESUL — DINAMO
După marele succes de public 

de care s-a bucurat prima partidă 
de mini-fotbal desfășurată cu cîtva 
timp în urmă în sala Dinamo, iată 
că ieri arena din șos. Ștefan cel 
Mare s-a dovedit din nou neîncă
pătoare (credem că pe viitor ase
menea partide muit gustate de pu
blic ar trebui organizate chiar în 
sala Floreasca). iubitorii fotbalului 
ținind să fie prezenți Ia partida 
inaugurală a sezonului, d:ntre team- 
urile bucureștene Dir.amo și Pro 
greșul. Și într-adevâr jocul a plă 
cot prin dinamismul și dîrzenia cu 
care cele două formații și-au apărat 
șansele. Fazele de mare spectacol 
n-au lipsit, iar ritmul partidei a 
fost alert pe toată durata (s-au ju-

iar echipele au fost alcătuite din 
cite “ J __  1; _ _■ __ __
a fost aplaudat la scenă deschisă, 
driblingurile sale realizate cu o 
mare finețe au făcut câ, la fie
care fază in care era prezent, tri
bunele să vibreze. în prima repri
ză. dinamoviștii. aliniind formația 
Constantinescu — Deleanu, Sătmâ- 
reanu II, Dinu, Lucescu, Dumitra- 
che și Radu S’unweiiler, au demon
strat virtuozități de tehnică indivi
duală, preocupîndu-i mai mult 
tao-plul sportiv. La rîndul 

..bancarii1* au ținut să fie Ia 
Iul valoroșilor lor adversari, 
ce au și reușit, datorită mai

două reprize a 35 de minute,
7 jucători). Ieri. Dumitrache

spet- 
lpr, 

riive- 
ceea 

, . _ ___ ales
jocului bun prestat de tria-ul Dudu 
Georgescu — Cassai — Gh. Georgescu. 
Scor, la sfîrșitul primei, ..reprizg: 
5—4 pentru Progresul. După pauza, 
echipa secundă a dinamoviști’.or, 
formată din Cavai, Dumitru N.ic-o- 
lae Mustâțea, Săleeanu, Petre Vic
tor, Fl. Dumitrescu nu a putut să 
țină piept avalanșe; de atacuri a 
jucătorilor din str. Dr. Staicoviet 
Și, în cele din urmă, a trebuit să 
părăsească învinsă terenul. Scor : 
II—17. Progresul a aliniat torma-

17 — 11 (5-4)
Giron (Mania) — TSnăscseu 

Popescu), Dumitriu (Condura- 
Ad. C onstantinescu (Grama).

Duda

ția : 
(V. 1 
ehe).
Sandu Ion (Gh. Georgescu)
Georgescu (D. Iordan), Cassai tRak 

Autorii punctelor : D. Geor
<4), Tănăsescu t2I 
Georgescu și V 
învingători, resp 
Doru Popescu 

n,
Nicolae, Sâleeanu ți

ri) 
geScu (8), Cassai 
Dumitriu, Gh. 
Popescu pentru 
tiv Lucescu (2), 
Mustățea (2) Sătmăreanu 
leanu, D; 
Dumitrescu pentru învinși.

Aurel PĂPĂDIE

GO.
De
ri.

ar părea de paradoxal, pentru 
handbal cu două goluri înscrise, 

inclusiv plonjonul și rostogolirea de rigoare, mi se pare mult măi 
lung decît un sfert de oră fotbalistic, chiar dacă acel sfert nu esie 
al... Ripensiei.

Cu cîteva clipe înaintea fluierului final care dictase pînă atunci 
57 sau 67 de lovituri de la 9 m, un băiețel de 5—6 ani, care mo
țăia pe balustrada lojei din stinge, în brațele tatălui său, s-a ridica’ 
pe neașteptate și a întrebat cu voce tare: ’ ~ J ’ :
♦rache ?"

Dumitrache n-a întîrziat să vină. Ochii copilului au căpătat brusc 
luciri miraculoase și nu s-au mai dezlipit de ciuful blond al inter
naționalului core, în pontofii săi de tenis, părea un elev de liceu 
în așteptarea orei de educație fizică.

Și a început sarabanda. Primele minute au fost delirante, cu 
toate că s-a marcat uri singur gol, pe un contraatac Cassai. A urma 
festivalul fentelor. Nerozzurrii Progresului m-au făcut să regret încă 
o dată acel bizar 0—0 cu Jiul care a modificai, în fond, destinul 
admirabilului Parc al fofbaiîștilof._ Dinamo a răspuns ușor aristo
cratic, cu traiectorii savante și efecte de biliard. Dumitrache a de
scris „opturi' peste minge, oruncted în mantinelă coechipieri și ad
versari. Lucescu a tisnit moi iute decît caii eliberați, peste obstacole, 
de povara călăreților. Dinu ă pesaf „cu cheie" calcuiîhd unghiuri 
de reflecție... Dar, nerozzurrii, conduși de Dudu, au regăsit, parcă, 
in sala Dinamo, gazonul cu platani din Parcul lor și au iuțit mereu 
jocul. Repriza s-a terminat cu 5—4 în favoarea lui Dudu. Cel mai 
frumos goi l-a înscris, însă, Sătmăreanu al li-leă, la căpătui unor 
devieri succesive, în care penultima, cea a lui Dumiirache, i-ă fixat 
pe toți jucătorii prezenți pe parchet ca intr-un tablou vivant, sim- 
bolizînd omogiul edus fentei perfecte, in momentul golului, copilul 
din lojă a încălecat bolust.-oeo, in stil brazilian, gafa să plonjeze 
spre idolii săi.

Apoi a vei 
sălii arhipline. Perie cHeva minute, echipele 
lucios. Dinamo a trimis „seria a II a’, cu 
Florian, cu Dumitru Nicolae... M-am uitat 
stingă. Copilul cu părut blond și lung că ăl 
febrili ciutul lui Dumitrache. Apoi s-a uitai 
nu vine Dumitrache ?“

Jocul a fost reluat eu furie. Șocurile
D. N’eolce si Doru cu stv-â ot mei pvtin legile tangente?).

gâ, Dudu a continuat să sprinteze cu ură, pentru a uita, poate, 
duminicile in core a trebuit să joace stoper. Scorul creștea în favoa
rea Progresu iR. CooJul cu ochi albaștri și-a cuicat din nou ffuntec, 
obosit, pe balustradă.

Am pieca*  fa 12—6 pe**ru  Progresul. In dreDiul ușii am mai 
întors o dată copul: „De ce nu vi^ Dumitrache ?'

loan CHlRllA

pe.za. Jucătorii au coborît treptele, în aplauzele 
au revenit pe parchetul 
Doru, cu Săleeanu, eu 
pe furiș spre lojă din 
lui Cruyff căuta cu ochi 
spre tatăl său : „De ce

s-cu înmulțit. (Săleeanu, 
ingentei). Pe partea

fa

I A OR1LONT, TURNEUL U E. E A 72
(Urmare din pag l)
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iar tro- 

boxer„GALA REVANȘELOR

Profitind de vremea blîndă, boxerii din lotul 
național se antrenează in aer liber

Foto i Theo MACARSCHI

• „(iungui de aur al Argeșului" și un centru de atletică grea

ttu fost organizate mai 
demonstrative la Re- 

Măureni, Caransebeș ți Boc- 
care au fost invitați și elevii 
r din localitățile respective, 
elevii-boxefi s-au evidențiat: 
Ba:ki, Iulian durea, Andrei

la Pitești
Președintele C.J.E.F.S. Argeș. 

Cheorghe Crețu, un vechi susținător 
al pugilisfnului (cunoscut încă din 
timpul cînd activa la Cîmpulung 
Muscel), ne-a făcut cunoscute in
tențiile sale în legătură cu pers
pectivele boxului apgeșean. Ele. sînt 
legate nemijlocit de darea în folo
sință a sălii sporturilor din Pitești, 
cu o capacitate de 2 300 de locuri. 
Asigurîndu-se o bază thaterialâ co
respunzătoare, C.J.E.F.S. Argeș pro
pune disputarea în anul viitor a 
„Galei revanșelor", reluînd astfel 
o sugestie mai veche a ziarului nos
tru. Este vorba de reeditarea fi
nalelor campionatelor republicane 
individuale, în care învingătorii și 
învinșii să se întîlnească din nou. 
Acordînd inițiativei forului arge- 
șc-an creditul cuvenit, ținem să 
precizăm însă, că turneul nu poate 
avea loc decît după turneul olimpic 
de la Milnchen, din august—sep
tembrie, întrucîț finalele campio-

organizează înnâtelbr noâstre se 
iunie.

O altă propunere venită din Pi
tești. și care poate avea răsunet, 
dacă va fi sprijinită, este organiza
rea unui turneu internațional, do-; 
tat cu „Gongul de aur al Argeșu
lui".

Avînd condiții bune de pregătire 
și dispunînd de elevii școlilor pro
fesionale din numeroase ramuri ale 
economiei naționale, C.J.E.F.S. Ar 
geș va transforma în 1973 actuala 
școală sportivă cu secție de atle
tică grea în „Centrul de atletică 
grea", unde tinerii din Pitești și 
din alte localități care doresc sâ 
practice boxul, se vor pregăti în 
ramura sportivă preferată. Va fi o 
unitate de performanță după mo
delul „Liceului central de atletism" 
din Pitești, care se mîndrește în 
prezent cu 22 de recorduri națio
nale.

• La elubul Aprilie*  din Ti
mișoara a avut loc o gală dotată 
cu „Cupa sindicatelor*,  la care au 
participat pugilifti din 
C.F.R., UAf.T. ji Viitorul, 
fost ciștigată de feroviari, 
feul pentru cel mai tehnic
i-a repent: lid loan, Borteș (C.T.R ). 
Ciștigătorii jmaleidf, in ordinea ca
tegoriilor : Ioan Borteț (C.FJt..
Ioan Rus (Viitorul), Vasile Bădâ- 
lân (C.F.R.). Viorel Muțht (C.F.R.i, 
Liviu Măciucă (V-M.T.l. Gheorghe 
Mecea, Pavel Tttveni, Aurel Stana 
șt Vasile Mingruc (toți de la C.F.R ). 
(Dumitru Stoianov, coresp.)

• La Petrila s-a desfășurat cea 
de a treia etapă a competiției pu- 
gilistice „Criteriul județului Hune
doara". cu participarea unor bo
xeri din Hunedoara, Lupeni ji Pe
trila. Au lăsat o bună impresie i 
juniorii Petre Tema. Dinu Constan
tin, Mihai Anghel (Lupeni), Ioan 
Olani, Lazăr Iliescu ji Constantin 
Man (Hunedoara), seniorii Teodor 
Berințan, Dumitru Mocanu (Jiul) ți 
Dtonisie Szikely (Minerul Lupeni). 
Antrenorul hunedorean Mihai 
Gheorghioni a prezentat un lot ti- 
n&r, foarte bine pregătit. (Staicu 
Bălai, coresp.)

• Catedra de box a Școlii spor
tive și secția Clubului sportiv mun
citoresc din Reșița fac eforturi co
mune pentru relansarea activității 
pugilistice in municipiu și in ju
deț, printr-o judicioasă muncă cu 
grupele de copii și juniori. In a-

Parei
Virag (C.SM. Reșița). Zaharia Pri- 
coche, Constantin Nicolae,
Duieu (Șc. sp. Reșița), Radu Bala, 
Gheorghe Pireu (Caransebeș), Cons
tantin K'app, Virgil Sirbu (Bocșa) 
și mulți alții- (Doru Dinu Glăvan, 
ccresp. județean)
• Antrenorul Marin Crăbiuiies- 

■ . din Craiova, unul dintre pionie
rii boxului pe meleagurile oltenești, 
alături de Ilie Mihăileanu și Cris
tian Panaitescu, a împlinit 40 de 
ani de activitate pe acest tărlm, 
meritind toată stima noastră. Pen
tru a perpetua amintirea pugiliș- 
mului in această regiune a țării, 
Marin Crăciunescu a întocmit de 
curind o „Istorie a boxului oltean", 
incepind din aprilie 1923, și nă
dăjduiește să o publice într-un vii
tor apropiat.
• Aflăm cu plăcere că sala 

Grivița Roșie va fi redată activi
tății pugilistice curente. In acest 
fel, Comisia municipală de box 
va avea noi posibilități de organiza
re a galelor bucureștene pe care 
și le propune și a căror realizare 
în trecut suferea din pricina lipsei 
șălilor propice.

Nistor

zile, a plecat acasă, pentru că un 
accident mai vechi îl împiedica 
să facă pregătirea. S-a găsit f- 
cuviință că e mai bine să meargă 
la Hunedoara pentru tratament, 
iar cînd va fi refăcut, lotul va 
conta din nou pe eL

Din tabăra de la Rîșnov a lip
sit cel mai cunoscut dintre ju
niorii noștri. Aelenei. A rămas să 
se pregătească cu Steaua penb.ă 
turneul din America de Sud. La 
18 ani — pe care-i va împlini 
peste cîfeVa zile — Aelenei va tra
versa Oceanul, spre țara lui Pese. 
Colegii din naționala de junior, 
îl invidiază dar nu-1 pizmuiesc. 
bă, se mîndresc cu el. așa cum 
spunea Dumifriu, căpitanul lor. si 
îl așteaptă pentru marea expedi
ție, turneul U.E.F.A.

DA, A FOST VACANTA, 
DAR S-A LUCRAT

Lotul nostru U.E.F.A. cuprinde 
azi nume cunoscute de iubitorii 
fotbalului. După cum se vede, 
însă, cîțiva dintre cei din tabără 
se află la primii pași spre națio
nala de juniori. Costaș. Smaran- 
dache, Dobrău. DonOse. Gabriel 
Sandu sau Mircea Sandu au in
trat in rindufile celor mături șî. 
anul trecut, au predat ștafeta lui 
Aelenei, Dumitriu și Szabados. Dar 
multe posturi au rămas descope
rite. Și atunci, antrenorii au în
ceput să caute. Au căutat mult, 
dar puțin au găsit (n. n. ce săracă 
e încă „recolta-4 centrelor de ju
niori !) și azi mai persistă semne 
de întrebare pentru cîteva posturi. 
De aceea au fost cor.vocați în ta
băra de la Rîșnov 22 de juniori. 
7—8 dintre aceștia sint de pers
pectivă dar în acest an. doar 3— 
4 pot fi titularizați. „Iată de ce. 
ne spunea antrenorul C. Ardelea
na, am adus in lot doi jucători 
care sint niște copii (Răducanu 
— 16 ani și Vrînceanu — 15 ani); 
dar eu a ti tea calități 
timp pot fi încadrați

La lotul de juniori, 
rturiei de cadre, sint 
me. Â confirmat-o și

că în scurt 
în echipă44, 
datorită pe- 
încă proble- 

tabăra de 
Ia Rîșnov. Nu toți au dat satis
facție. încercările însă continuă, 
în această vacanță școîară, juni
orii au lucrat intens. Dar să nu 
se sperie antrenorii de la cluburi. 
S-a ținut seamă de programul 

competițional pe care l-a avut fie
care, de posibilitățile fizice. In
trarea în pregătiri s-a 
tat. Medicul f 1 
(secundat de masorul
Marinescu) a vegheat zi de zi a-
. . ..

u făcut trep-
Mareel Georgescu, 

Gheorghe

—
PROGRESUL

A OPTAT PENTRU

SLANIC MOLDOVA
Jucătorii de la Progresul și-au 

reluat antrenamentele. Ca și anul 
trecut, pregătirea de bază a echi
pei se va efectua in stațiunea cli
materică Slăhic Moldova. Lotul nu 
a suferit nici o __2-2____ __2 _
celași ca și in turul campionatului, 
adică: Manta, "— 
Consțantînescu.
V. Popescu, Măndoiti. 
Beldeanu, Dumitriu. D. 
Georgescu. Sandu G 
Rakșt și Gh. Georgescu.

modificare. fiind a-
Zamfir, Giron, Âd, 
Tănăsescu, Grama, 

Condurache, 
Iordan, D. 

Ion, Cassai,

supra stirr. de sănătate și a ?x>- 
teâȘahihu ftric. a urmărit felul 
in c«re jncâteru au răspuns efor
tul tt: cerut de programul taberei. 
Vineri dimineața, de pildă con
trolul medical arăta 
după efort e foarte 
zd lui Dumitriu și 
txană pentru Crețu,
Szabados. Din cei testați, mai slab 
s-a prezentat Grigoraș. jucător 
mereu mulțumit... cu puțin L De 
el. medicul și antrenorii de la Ra- 
" 2 trebuie să se ocupe îti mod 
deosebit. Au această obligație.

I-a Rîșnov, juniorii au găsit o 
•vreme splendidă. Mai să 
crezi că mica localitate se 
lingă coama munților ! în miez 
de iarnă, nici pic de ploaie sau 
zăpadă, de umezeală în Cele â- 
proape 20 de zile de tabără. E și 
motivul pentru care programul de 
pregătire stabilit a fost restruc
turat pe loc, lucrîndu-se de două 
ofj pe zi, în sală și afară, făcîri*  
du-se o îmbinare între pregătirea 
fizică multilaterală și cea fehnico- 
tactică. Prin grija conducerii aso
ciației „Biicegr și a directorului 
școlii generale prof. N. Mirică. 
juniorii au avut la dispoziție sala 
de sport a școlii și terenul de 
lingă cabană. Vineri a avut loc 
și un disputat meci, așa, de des
părțire, între „București**  și „Pro
vincie", cîștigat de ultimii ca 
4—3.

„LA MULȚI ANI" SI UN PAHAR 
DE PEPSI

PENTRU SUCCESUL DIN SPANIA

trimis o urare de sănătate și i-au 
spus că-1 așteaptă- Gest de ade- 
vărafi colegi, de prieteni.

*
că revenirea 
bună în ca- 

Ahghelihi, 
Răducanu și

nu 
afla

Pe fotbaliștii lotului U.E.F.A.. 
Anul Nou i-a găsit departe de 
familii. Acolo, la Rîșnov, la hota
rul dintre ani, juniorii s-au striris 
în jurul bradului din frumosul 
restaurant al complexului „Cete- 
te“. și, ca o adevărată familie, 
s-au îmbrățișat, au cintat, și-au 
urat la mulți ani și au ciocnit 
un pahar de Pepsi pentru succes 
la turneul din Spania. în aeele 
clipe, ei nu l-au uitat nici pe co
legul lor Bedea. Orădeanul s-a 
îmbolnăvit cu cîtva timp în urmă, 
dar băieții se gîndesc la el. i-au

------------------------------- ----------------- — ■ . .. .

Tabăra de la Rîșnov n-a însem
nat pentru juniorii noștri numai 
fotbal, numai... preluări și pase, 
regulament de joc (a fost, totuși, 
binevenită prelucrarea acestor ar
ticole și paragrafe). Ei au luat 
parte la activități cultural-educa
tive, cînd li s-a vorbit de con
duita ce se cere sportivului de tio 
nou, de îndatoririle pe care le ea 
față de familie și școală, față de 
ei înșiși, pentru a deveni oarhenî 
de bază ai societății. Unii ari și 
învățat. Ion ftn, îstfătescu și An- 
gelescu au plecat din tabără cu 
cîteva zile mai devreme, pentru 
a se prezenta la examenele de îa 
cursurile fără frecvență ale lice
elor pe care le urmează. Joi. ju
niorii au făcut o excursie la Po
iana Brașov și. Ca adevărați spor
tivi, s-âu îhtors pe jos Ia Hîșr.ov. 
cale de cîțiva kilometri. Apoi, te 
clipele de odihnă, au discutat des
pre ce va fi, despre școală și fot
bal, despre echipele lor de club. 
Am stat de vorbă cu cițiva dintre 
ei și am înțeles că în tabăra i*>-  
riiofilor a domnit o atmosferă 
de adevărată prietenie, de luării 
și disciplină.

LA REVEDERE, IN APRIME !
Parcă ieri era 22 

Ce repede trec zilele, 
a fost mâi greu 
cred că fotbalul se joacă doar 
din talent), pentru alții mai ușo? 
(cej dirji, care vor să ajungă
fdtbaiișfi adevărâți). Sîmbătă. Iii*  
niorii noștri și-ad spus „ia reve
dere" și aii plecat spre casele 
lor. Au încheiat o etapă impor
tantă de. pregătire în vederea tur
neului final U.E.F.A. care va avea 
Ide îrf Spania, de la 13 mai. Deo
camdată. pînă la reîntîlnirea din 
aprilie, îi așteaptă familiile, ședa- 
la și colegii de echipă. Iar rișhb- 
venii. care le-au fost gazde âflt 
de primitoare, așteaptă de la el 
numai vești bune.

decembrie...
Pentru unii 

(pentru cei ce

CRIȘUL ȘI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE* »
După ce sîmbătă jucătorii Crișu- 

lui s-au prezentat în față doctoru
lui Romulus Șandru, medicul clubu
lui, pentru efectuarea unui control, 
duminică au ieșit pe teren, la un prim 
antrenament de 40 minute. Fotba
liștii orădeni, îndrumați de afitre 
norii Ladislau Vlad (principal) și 
Ioan Tomeș (secund), au efectuat 
un complex de exerciții fizice pen 
tru readaptarea organismului la e 
fort La primul antrenament, o si fi
gură absență, dar și aceea motiva
tă, a lui Moldovan, care a cerut un 
concediu de două săptămîni pen 
tru a se eăsători.

Față de vechiul lot, consemnăm 
două noutăți f prezența lui Cojoca- 
ru, transferat de la divizionară B 
Metalul București și întoarcerea lui 
Kuhn I la Oradea, unde locuiește fa
milia sa. Kuhn I nu are dezlegarea 
echipei Politehnica Timișoara, ui
mind ca zilele acestea conducerea 
Crișulul să ia legătura cu ciiibul

timișorean pentru a perfectă trans
ferul acestui fotbalist orădeah dâ 
origine.

îneepînd din 17 ianuarie, Crișul 
își va continua pregătirile ia Băile 
Felix.

P. LORINCZ-coresp.

PRONOSPORT

DINAMOVIȘTII FAC. ASTĂZI, PRIMUL ANTRENAMENT9
Astăză, de la ora 15, pe stadio

nul din șos. Ștefan cel Mare, e- 
chipa campioană va susține primul 
antrenament, după ce toi în â- 
ceastă riimineață o parte dintre ju-

~ fijtorii djaamoviști vor efectua vi-

zita medicală. Dinamoviștii vor mâi 
face antrenamente în București 
mîine și poimîine. după cate, joi*  
vor pleca la Brașov pentru „pe*  
rioada pregătirii ia munte". ce va 
dura aproape două «ăptăminji

AȘA AflATA O VARIANTA CV 13 RE- 
zulIaTe exâcte eA CONcbiteLx
NR. 2, ETAPA DIN 9 IANUARIE

1. Atălanta — Bologna
2. Cagliari — Juventus
3. Catanzaro — Roma
i. Fiorețitlnâ — Varese
5. Internazionaie — Sampdoria
6. Lanerossj
7. Napoli — Mflafi
8. Torino — Verona
8. Cătanta — Bari

10. LiVcfrno — Fogg! a
11. Modena —■ Perugia
12. Monza — Reggianâ
13. Palermo — Novara

Fond de cîștiguri 281 210 iei.
Flata ciștigurllor la aeest ednours s8 

v4 face astfel, în Capitală de Id ii ias 
nuarie pînă la 24 februarie 1972; th iară 
de la 18 ianuarie pînă la 24 februâriA

J3J3tlslv«

— Mantora
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întrecind pe Ferencvaros cu 15—11

la Sofia POLONIA
volei junioriturneele de

v/

La Hastings

CONDUCE KARPOV
ECHIPELE ROMÂNE

ÎNVINSE
ÎN PRIMELE PARTIDE

BIATLONIȘTII TĂRII GAZDĂ
7 7

CIOCÂLTEA A REMIZAI*

Șl CU PFLEGER (R.F.G.)

RAPID A ClSTIGAT
5»

Handbalistele de la Rapid au jucat excelent in partida cu 
Ferencvaros Budapesta. Iată unul dintre atacurile reușite 

ale jucătoarelor feroviare.

TURNEUL INTERNATIONAL DE HANDBAL FEMININ
în sala Progresul din Capitală 

s-au consurrtat ierj ultimele partide 
din cadrul turneului internațional 
de handbal feminin.

I.E.F.S.—PROGRESUL 14—9 (7—3). 
De-abia în acest meci studentele 
au evoluat mai aproape de valoarea 
lor. Ele au avut inițiativa chiar de 
la începutul partidei, au jucat com- 
binativ și eficient la semicercul ad
vers. Șuturile expediate de Rodica 
Bunea și Doina Băicoianu găseso 
In repetate rînduri „vinclurile", 
așa încit Ia pauză echipa IEFS are 
un avantaj confortabil de 5 goluri. 
In repriza secundă. Progresul re
duce din handicap (min. 27: 3—7. 
min. 28 : 4—8) gratie angajărilor

■ .. . ... . ............. i

subtile ale Măriei Constantinescu. 
Studentele ripostează însă prompt. 
Irina Climovschi (din nou aplaudată) 
lansează contraatac după contra
atac șt IEFS-ul mărește diferent-a 
(min. 30 : 10—4, min. 35 : 13—4). Ul
timele 15 minute ale. partidei sint 
mult gustate de public, ambele fo-- 
mații practicînd un handbal în vi
teză, extrem de spectaculos. Princi
palele realizatoare : Bunea (4) 
Băicoianu (3) 
Catarig (3) și 
bițrat corect. 
Georgescu.

RAPID —
ffi—4)!
unei surprinzătoare dominări a

— IEFS. respectiv 
Pădureanu (2). Au ar
D. Racovcanu ți St

— FERENCVAROS 15—11
Meciul debutează în not-»

ra-
I

I

(Urmare din pag. 1)

— Ați mai susținut șî alte în
tîlniri în Israel?

— Da, un meci amical cu cam
pioana de juniori la băieți a Israe
lului pe anul 1971, Kfar Mena- 

care am întrecut-o cuheim, pe
15—14 In plus, un antrenament la 
Uolon.

O rugăm și pe Aneta Schramko, 
căpitana echipei Universitatea Bucu
rești, să-și spună impresiile.

„Am fost foarte bine primiți. 
Amabilele noastre gazde ne-au fa

METREVELI - DOMINGUEZ 
IN FIHALA IA SYDNEY

MELBOURNE. 9 (Agerpres). — 
Finala probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului de tenis de la 
Sydney se va disputa între cam
pionul sovietic Aleksandr Metreveli 
și jucătorul francez Patrice Domin
guez. în semifinale. Metreveli l-a 
eliminat cu 6—3. 7—5. 1—6, 6—3 
pe australianul Mal Anderson, iar 
Domirgiiez a dispus cu 6—1, 3—6, 
7—6, 0 6, 6- 0 de Colin Dibley 
(Australia). în finala probei femi
nine se vor întflni tenismana aus
traliană Evonne Goolagong și Vir
ginia Wade (Anglia).

în una din semifinalele probei de 
dublu masculin, cuplul francez Do
minguez—Proisy a întrecut cu 7—6, 
6—4 perechea australiană Mc Do
nald—Warwick.

editat posibilitatea de a vizita o se
rie de lacuri interesante din punct 
de vedere turistic și istoric. Vre
mea frumoasă ne-a permis chiar să 
facem... plajă. Echipa s-a compor
tat bine in meciul cu Macabi Hă
răzim. Mă bucură faptul că Simona 
Arghir este în accentuată revenire 
de formă. Și celelalte fete au mani
festat o bună dispoziție de joc. 
Fără îndoială, acest mic turneu 
ne-a obligat să întrerupem progra
mul nostru de pregătire intensă, în 
vederea reluării campionatului. 
Dar... Oricum, sînt convinsă că vom 
recupera acest handicap și ne vom 
prezenta la Timișoara in plenitu
dinea forțelor'".

Cîteva amănunte în plus: zia
riștii din Israel au declarat-o pe 
Aneta Schramko cea mai bună ju
cătoare a meciului: returul par
tidei cu Macabi Hărăzim din pri
mul tur al C.C.E. se va juca la 15 
ianuarie în sala Floreasca.

CAMPIONATE...
ANGL1A: MANCHESTER 

UNITED DIN NOU ÎNVINSA!

în etapa a 25-a a campionatului, 
liderul clasamentului, echipa Man
chester United, a fost învinsă pe te
ren propriu cu scorul de 3—1 de 
formația Wolverhampton, Alte re
zultate i Chelsea — Huddersfield 
2—2; Everton—West Ham 2—1; Le
eds United—Ipswich 2—2; Leices
ter-Liverpool I—0; Newcastle— 
Conventry 4—2; Nottingham Forest 
—Crystal Palace 0—1; Southampton 
—Derby County 1—2; Tottenham- 
Manchester City 1—1; West Brom
wich — Sheffield 2—2; Stoke—Ar
senal 0—0.

In clasament continuă să conducă 
Manchester United cu 35 p. secun
dată de Manchester City șl Leeds 
cu cite 34 puncte, Derby County 

—33 puncte etc.

Antrenorul Novak
din acest an ale

conferință de presă care a 
la începutul acestui an, an-într-o 

avut loc -----------—
trenorul reprezentativei de fotbal a 
Cehoslovaciei, Ladislav Novak, a vorbit 
despre perspectivele și plănui de pre
gătire a echipei.

,niocurile de calificare din cadrul 
grupei pentru turneul final al C.M. 
1974, le vom susține — a spus Novak 
— abia în cursul anului 1973. Aceasta 
înseamnă că întregul an 1972 îl 
avem la dispoziție pentru a ne pre
găti cit mai bine. In acest scop, am 
planificat sase partide internaționale 
amicale și anume: pe teren propriu, 
la 9 aprilie, cu Austria, Ia 26 aprilie, tot pe teren propriu cu echipa L.u- 
xemburgului, la 14 mai cu echipa Sue
diei în deplasare, la 30 august pe te
ren propriu cu Olanda, la 15 octom
brie în deplasare cu echipa Poloniei, 
iar ultima int.îlnire a anului o vom 
susține acasă cu echipa R.D. Ger
mane-

pidistelor (min. 3: 2—0. -min. 5: 
3—1. min. 15 : 5—1), care „țes" ata
curi lungi. în mare viteză. Cu Ana 
Starck-Stănișel in vervă de șut și 
cu Elena Gheorghc-Ftorea in zi 
mare, jucătoarele bucureștence sur
prind apărarea formației maghiare 
cere intră în derută. La începutul 
reprizei secunde, oaspetele refac 
treptat din handicap (min. 26 : 5—6.

6—7), dar nu pot obține 
Rapidistele se detașează 

(min. 35 : 11—7, min. 42 :
min. 30; 
egaiarea. 
din nou 
13—8) și nu vor mai slăbi alura cîș- 
:gind comod. Principalele marca
toare : Stănișel (7) și Crișul (5) — 
Rapid, respectiv Sterbinszky (4).

Excelent arbitra u! cuplului V. Pe- 
lenghian—I. Tonescu.

în urma acestor rezultate, clasa
mentul final al turneului arată ast
fel : 1. RAPID 4 p. 2. Ferencvaros 
Budapesta 3 p '42—38>. 3. I.E.F.S. 3 p 
(32—32) 4. Progresul 2 p. Intrucît
rezultatul jocului IEFS—Progresul a 
contat și in finala „Cupei Progre- 
sul", echipa studențească este cîști- 
gătoarea trofeului.

Horia ALEXANDRESCU

SOFIA. 9 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Astăzi (n.r. 
ieri) în sala Slivnița din localitate 
a debutat cea 
tradiționalelor 
Ie, feminin și 
echipelor de 
meci al zilei, 
zentativele 
slovaciei și 
cheiat cu 
cehoslovaci, 
14. 10). învingătorii au avut o e- 
chjpă mai omogenă, cu o apărare 
în linia a doua sigură și un blo
caj eficace. Formația română a fost 
deficitară la preluarea serviciului 
și în jocul la fileu, blocajul pre
zentând numeroase fisuri. Doar se
tul secund a fost mai echilibrat, 
cele două echipe conducind pe rînd 
pină in final, cind juniorii ceho
slovaci au dovedit o capacitate de 
concentrare superioară.

Cu același scor s-a terminat și 
întîlnirea feminină dintre echipele 
Bulgariei și României. Voleibalis
tele bulgare au beneficiat de o a- 
părare foarte bună și au tiesfășu- 
/at un joc cu multe subtilități teh
nice și tactice la fileu, astfel că 
victoria lor : 3—0 (8, 5. 9) este pe 
deplin meritată. Iată și celelalte 
rezultate ale primei zile : R.D. Ger
mană — Cehoslovacia (f) 3—1 (14, 
13. —15, 13). Bulgaria — R.D. Ger
mană (m) 3—0 (9. 1, 10).

Luni. în aceeași sală, au loc par
tidele : România — R.D. Germană 
(m). Cehoslovacia — România (f), 
Bulgaria — R.D. Germană (f) și 
Bulgaria — Cehoslovacia (m).

Toma HRISTOV

de a treia ediție a 
turnee intemaționa- 
masculin, rezervate 

juniori. în primul 
s-au întîlnit 

masculine ale 
României, Jocul 
victoria voleibaliștilor 
cu scorul de 3—0 (5,

repre-
Ceho- 

s-a în-

In semifinalele C. C. E. la tenis de masa (feminin)

START PRAGA-PROGRESUL BUCUREȘTI 5-2
PRAGA 9 (prin telex). Duminică 

după-amiazâ, în sala clubului Start 
din capitala Cehoslovaciei, s-a des
fășurat partida dintre formațiile 
Start Praga ți Progresul București, 
contînd pentru semifinalele actua
lei ediții a „Cupe; campionilor eu
ropeni" la tenis de masă.

Echipa feminină Start a reușit să 
îatreacă teamul bucurețtean cu sco
rul de 5—2. caltficîndu-se pentru fi
nala competiției. Cele două victorii 
ale campioanei României au fost 
obținute de Maria Alexandru. Iată 
rezultatele tehnice: Silhanova—Ma
riana Baciu 2—0 (16,12). Vostova— 
Doina Zaharia 2—0 (19,11), Uldri
chova—Maria Alexandru 0—2 (—8. 
—9), Vostova—Mariana Baciu 2—0

(15.13), Silhanova— Măria Alexan
dru 0—2 (—14, —14), Uldrichova— 
— Doina Zaharia 2—1 (12.. —16, 16), 
Vostova—Maria Alexandru 2—0
(13. 23).

IVAN ADREADIS
„Ceskoslpvenski Sport" — Praga

AU CiSTIGAT SI ȘTAFETELE
» 7 7

V. Fontana și I. Țeposu s-au comportat foarte bine

ZAKOPANE, 9 (prin telefon). — 
La Kiry, o stațiune satelit a cu
noscutului centru polonez de schi 
Zakopane, s-a disputat ieri a doua 
probă a concursului internațional 
de biatlon la care, alături de schi
orii țării gazdă, au participat bia- 
tloniști români, maghiari (la seniori) 
și din R. D. Germană (la tineret).

Zăpada puțină, umedă, a pus pro
bleme mai ales primului schimb. 
Cernind greșit, schiorul nostru N. 
Veștea. nu a putut păstra contactul 
cu primul reprezentant al Poloniei, 
I. Rejak, decît în prima buclă. După 
prima tragere, efectuată foarte bine 
și do Veștea, Rejak s-a distanțat, 
în ciuda eforturilor deosebite fă
cute de schiorul nostru. Din cauza 
acestor eforturi suplimentare. Veș
tea a ratat trei baloane la poziția 
in picioare și cele trei ture de pe
nalizare au permis echipei poloneze 
să ia un avans confortabil. în schim
burile 2 și 3 V. Fontana și I. 
Țeposu au făcut curse foarte bune, 
au tras fără greșeală și au reușit 
să remonteze din handicap. Nu însă 
suficient, așa că —în ultimul schimb 
— Gh. Gîrniță, după ce a ratat un 
disc la tragerea culcat, nu a mai 
forțat, mulțumindu-se să asigure e- 
chipei noastre locul doi. De mențio
nat că învingătorul probei, individu
ale Truchan, nu a făcut parte din 
echipa Poloniei, victoria sa fiind 
considerată o surpriză. Dar iată re
zultatele tehnice :

1. POLONIA A (I. Rejak, A. Ra- 
pacz, Al. Klima, J. Stopka) 2 h 
24:54 (3 ture penalizare).

2. ROMÂNIA (N. Veștea, 
3 ture pen. — V. Fontana, 
I. Țeposu 35 :27 — Gh. 
38:09 cu o tură pen.) 2 h 
ture penalizare).

3. POLONIA B, 2 h 33 :17 (7 ture 
pen.). 4. UNGARIA, 2 h 52: 
ture pen.).

La tineret, victoria a revenit tot

echipei gazdă; pe locul secund cla- 
sîndu-se echipa R. D. Germane.

Antrenorul echipei noastre, Mar
cel Stu păru, cu care am avut a- 
seară o convorbire telefonică soco
tește în totul meritate victoriile ob
ținute de biatloniștii polonezi, ei 
manifestînd o valoare ridicată. Cu 
echipa completă și pe un teren ne
utru ei pot fi însă învinși de bi
atloniștii noștri, care au fost han
dicapați la tragere prin faptul că 
linia țintelor era mai ridicată decît 
linia de tragere. în plus, gheața de 
pe linia de tragere a influențat și 
ea negativ, scljiorii neputînd găsi o 
poziție stabilă.

LONDRA, 9 (Agerpres)- — După 
disputarea a 9 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Hastings 
continuă să conducă marele maes
tru sovietic Anatoli Karpov cu 7*-»  
puncte, urmat de Korcinoi (U.R.S.S.) 
— 5>/z p. (1), Unzicker (R. F. a Ger-: 
maniei), Andersson (Suedia) ■— cu 
cîte 51/2 p. etc. Șahistul român Vic
tor Ciocâltea. care în runda a 9-*  
a remizat în 22 de mutări cu vest- 
germanul Helmut Pfleger, ocupa 
locul 11 cu 3>/2 p.

Partida centrală a rundei a 9-a a 
opus pe liderul clasamentului, mare
lui maestru iugoslav Zvetozar Gli- 
gorici. După numai 24 de mutări, 
oficialii au consemnat remiza, rezul
tat înregistrat și în partidele Hart- 
ston—Byrne, Kurajița—Unzicker și 
Botterill — Andersson. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

S-au jucat și două dintre par
tidele întrerupte în runda a 8-a. 
Andersson l-a învins pa Kurajița, 
iar Mecking a remizat cu Korcino.i

40:21 cu 
36 :51 —
Gîrniță,

30 :48 (4

COMPETIȚIILE EUROPENE DE VOLEI
Schiorul francez Henri Duvillard coboară vertiginos pirtia de la Berch
tesgaden asigurîndu-și primul loc in proba de slalom special... dar și in 

Cupa Mondială.

UN MIU MEMBRU IM „CLUBUl CEIOR 600 kg"
Cu prilejul u

tere desfășurat
Mang a stabilii 
vest-germar. la 
grea, real
stiluri 610

lii concurs de hal- 
a Munchen, Rudoif 

un nou record 
categoria super- 

izind ia totalul celor trei 
kg. Rezultatul obținut

de Rudolf Mang reprezintă a doua 
performanță mondială a tuttror 
timpurilor. Recordul mondial este 
de 640 kg și aparține cunoscutului 
campion sovietic Vasili Alekseev.

în cadrul ..Cupei campionilor 
europeni" la volei s-au disputat 
noi meciuri, contînd pentru gruoele 
semifinale ale competiției-

în grupa de la Lodz, în ultima 
zi a întrecerilor din cadrul grupei 
semifinale a „Cupei campionilor 
europeni" Ia volei (feminin), cam
pioana țării noastre. Penicilina Iași, 
a învins cu 3—0 (6, 6, 2) pe CUS 
Parma. în celălalt joc, Dinamo Mos
cova a dispus de Start Lodz cu 
3—0 (13. 11,. 6). Pentru turneul final 
de patru echipe s-au calificat din 
această grupă Dinamo Moscova 
și Start Lodz.

CAMPIONATE

în etapa a 16-a a campionatului, 
echipa Real Madrid a învins cu 
scorul de 1—0 formația Atletico 
Madrid, iar Valencia a dispus pe 
teren propriu cu 3—0 de Malaga. 
Alte rezultate: Be tis Sevilla—Gijon 
2—1; Celta Vigo—Las Palmas 2—0 
Sabadell—Espanol Barcelona 0—2 
Atletico Bilbao-Real Sociedad 1—2 
Granada—Burgos 2—1; Deportivo 
Coruna—Sevilla 1—0; CF. Barce
lona—Cordoba 4—1. în clasament 
continuă să conducă Real Madrid 
cu 24 de puncte, urmată de Va
lencia — 23 puncte etc,

ITALIA; JUVENTUS PIERDE 
TN MIN. 90 !

SPANIA : O NOUA VICTORIE 
OBȚINUTĂ DE C. F. 

BARCELONA

în grupa de la Amsterdam, la 
care participă echipe masculine, 
formația Dynamo Tirană a obținut 
o victorie surprinzătoare cu scorul 
de 3—2 (15—11, 11—15, 15—11,
7—15. 15—5) în fața echipei
Ț.S.K.A. Sofia. în cel de-al doilea 
joc. A.M.V.J. Amsterdam a reali
zat o nouă victorie, de data aceasta 
în dauna formației belgiene Lierre, 
pe care a învins-o cu 3—0 (16—14. 
15—12, 15—5).

La Florența, echipele învingătoa
re în prima zi au cîștigat și în ziua 
a doua: Zetor Brno-Munster (R.F. 
a Germaniei) 3—1 (15—4, 9—15,
15—3, 15—8); Ruini f
Galatasarfiy (Turcia) 3—1 
15—8, 15—4, 17—15).

Grupa semifinală feminină de la 
Haariem (Olanda) a programat 
partida derby dintre echipele Lo
komotiv Moscova și Levskj Sofia. 
Voleibalistele sovietice au cîștigat 
cu 3—2 (15—11, 15—13, 12—15,
6—15, 15—3). Revelația competiției, 
formația olandeză Bekkerveld a 
pierdut cu 0—3 (13—15, 13—15,
12—15) partida susținută cu Tatran 
Praga.

Telefoto r A.P,-Agerpres

PE PiRTIILE DE SCHI

DUVILLARD CONDUCE
ÎN CUPA MONDIALĂ

(Italia) —
(13—15,

Fondiștii vest-germani s-au impus la Bohinjska Bistrica
La Berchtesgaden (R. F. a Ger

maniei) s-a disputat concursul in
ternațional de slalom special din 
cadrul „Cupei Mondiale". în prima 
manșă s-a impus polonezul Bachleda. 
care a realizat cel mai bun timp: 
49,13. în clasamentul final (după 
două manșe), primul Ioo a fost ocu
pat de francezul Henri Duvillard, 
un specialist al probelor de coborî- 
re care anul acesta a dovedit că are 
o pregătire mai completă. Duvillard 
a totalizat timpul de 99,36, fiind ur
mat de: Max Rieger (R.F.G.) cu 
99,79, A. Bachleda (Polonia) — 99,89; 
E. Bruggmann (Elveția) 100,03 ; A. 
Penz (Franța) 100,27 ; P. Russel (Fran
ța). 100,71.

în clasamentul Cupei Mondiale 
conduce Duvillard cu 49 -p.

La Davos

BILANȚ BOGAT DE RECORDURI

în etapa de ieri a campionatului 
italian două rezultate au atras în 
mod deosebit atenția t înfrîngerea

echipei Cehoslovaciei
deDacă ne vor -permite termenele 

desfășurare a campionatului (returul 
din primăvara aceasta), voi reuni 
într-un scurt cantonament pe toți cei 
30 de jucători din lotul lărgit, pentru 
a putea să ne dăm seama de stadiul 
de pregătire a .jucătorilor la cluburi.

în cursul lunilor februarie și mar
tie voi vizita toate cluburile de divi
zia A, voi urmări antrenamentele șî 
vom da, acolo unde va fi cazul, unele 
îndrumări în ceea ce privește pregăti
rea jucătorilor care fac parte din lot.

Atît eu, cit și colegul meu, Ladislav 
Kaciani, vom urmări în fiecare etapă 
meciurile de campionat cele mai im
portante.

Desigur, ne interesează să vedem Ia 
lucru și pe adversarele noastre din 
calificări, așa incit' vom urmări me
ciul Danemarca — Scoția, care se dis
pută la 18 octombrie, precum și retu
rul acestei întîlniri, care va avea loc 
la 15 noiembrie în Scoția".

Portarul echipei Chelsea, Phillips, învins! (Fază din meciul Chelsea — 
Huddersfield 2—2)

Telefoto t A.P.-Agerpres 
doria 4—4 (Corso șî Boninsegna 3, 
respectiv Boni, Santin, Lippi și Sua
rez), Lanerossi—Mantova 1—0 (Fon
tana), Napoli—Milan 0—0, Torino— 
Verona 2—2 (Bui 2, respectiv Reif 
și Mascetti).

în clasament conduce Juventus cu 
20 p, urmată de Milan 19 p, Fioren
tina 18 p, Inter și Cagliari cite 17 
p. Roma și Torino 16 p. în fruntea 
clasamentului golgeterilor se. află 
Boninsegna cu 12 g urmat de Bette
ga, Riva, Bigon cu cîte 8 g.

CESARE TRENTINI

Juventus . la(prima). suferită de Juventus . la 
Cagliari,. după . un meci dramatic. în 
care golul victoriei a fost înscris 
de Gori în ultima secundă, și par
tidă de la Milano, dintre Inter și 
Satnpdoria, încheiată cu un scor 
puțin obișnuit 1 4—4, după ce gaz
dele au beneficiat de două penaltyuri 
(transformate), iar oaspeții de unul 
(înscris de Suarez). ' Rezultatele și 
autorii golurilor : Atalanta—Bologna 
0—0, Cagliari—Juventus 2—1 (Do- 
menghini și Gori, respectiv Bettega), 
Catanzaro—Roma 1—1 (Zigoni, res
pectiv Mammi), Fiorentina—Varese 
1—0 (autogol Rimbano) Inter—Samp-

fost înscris

ZURICH 9 (Agerpres). — A luat 
sfirșit concursul internațional de 
patinaj viteză de la Davos. în cele 
două zile de concurs au fost stabi
lite patru noi recorduri mondiale; 
Anne Henning (S.U.A.) — 500 m în 
42,5 și 1000 m în 1:27.3, Leo Lin- 
kovesi (Finlanda) — 500 în 38,0 și 
156,500 p la multiatlon (vechiul re
cord era de 158,575 p. și aparținea 
patinatorului sovietic V. Muratov).

Iată clasamentele finale la multi- 
atlon: feminin: 1. Tuula Vilkas 
(Finlanda) — 184,116 p. (record na
țional) f 2. Diane Holum (S.U.A.)— 
184,900 p. (record național); A. 
Kantola (Finlanda) — 189,367 p; 
masculin: 1. Linkovesi (Finlanda)

— 156,500; 2. Koenig (Suedia) — 
157,050 p. (record național); 3. Gra- 
nath (Suedia) — 158,250 puncte.

SPORTIVII CHINEZI 
AU EVOLUAT LA LUBECK 

. Selecționatele de tenis de masă 
ale R. P. Chineze au evoluat la 
Lubeck ou reprezentativele vest- 
germane. Meciul dintre echipele 
masculine s-a încheiat cu scorul de 
5—3 în favoarea jucătorilor din 
R. P. Chineză. întîlnirea feminină 
a fost cîștigată de sportivele vest- 
germane cu 5—3.

• La Bohinjska Bistrica (Iugo
slavia) se desfășoară un mare con
curs de fond, la care participă 90 de 
sportivi din Austria. Bulgaria, Ceho
slovacia, R. F. a Germaniei, Italia. 
Polonia, Spania, Ungaria, U.R.S.S. și 
Iugoslavia.

Proba masculină de 15 km s-a în- 
cheiat cu victoria cunosoutului cam
pion vest-german Walter Demel ca
re a acoperit traseul în 45:15,6. Pe 
locul secund s-a clasat compatriotul 
său Gerhard Goering — 46:22,1.

Concursul a continuat cu dispu
tarea probei masculine de ștafetă 
3x10 km, victoria revenind formației 
R. F. a Germaniei (Goering, Winkler, 
Demel) cu timpul de lh46:23. Echipaj 
U.R.S.S. a ocupat locul doi cu 
lh48:29,9, urmată de selecționata se
cundă a R.F. a Germaniei — 11148:50,1, 
Austria — lh49:01,9 și Bulgaria — 
11150:41,5.

Proba de ștafetă 3x5 km rezervată 
juniorilor a revenit echipei R.F. a 
Germaniei (Zipfel, Speicher, Bez) — 
43:30,7, urmată de Cehoslovacia — 
50:35,4.
• Concursul internațional de să

rituri cu schiurile de la Schortach 
(R.F.G.) a fost cîștigat de sportivul 
vest-german Franz Keller, campion 
olimpic la combinată în anul 1968. 
El a totalizat 218,7 p (69 m și, res
pectiv, 68 m). Pe locurile următoare 
s-au situat compatrioții săi Alfred 
Winkler — 208,4 p și Ralph Poehla nd
— 205,6 p.
• Concursul internațional de la 

Mitterstil (Austria) s-a încheiat cu 
desfășurarea unei probe masculine 
de slalom special. Victoria a reve
nit austriacului Reinhard Tritscher, 
cronometrat în cele două manșe eu 
timpul de 77,28. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Alfred Matt
— 77,58, iar locul trei a fost ocu
pat de americanul Rik Chaffee — 
77,97.

La boți Sad, în primul tur al «Cupei 
orașelor tîrgnri" la tenis de masă, s-au 
întllnit echipele feminine Vojvodtna și 
Akademik Sofia, sportivele bulgare au 
obținut victoria cu scorul de 5—3.

ȘTIRI » REZULT ATE
In cadrul turneului internațional de 

la Casablanca s-au disputat primele 
meciuri. în partida inaugurală s-au în
tîlnit echipele Partizan Belgrad și Settat, 
campioana Marocului. Fotbaliștii iugo
slavi au terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Djordjevici (min. 15), Jekovid (min. 87) 
și Katici (min. 89).

în meci „vedetă", formația vest-ger- 
manâ Bayern Miinchen a întrecut cu 
1—0 (0—0) pe Espanol Barcelona. Go
lul victoriei a fost înscris în minutul 
78 de Zobel.

Finala competiției se va disputa 
tre Bayem Miinchen și Partizan 
grad, iar echipele învinse se vor 
tilni pentru locurile 3 și 4.

în- 
Bel- 
în-

• Turneul internațional rezervat 
chipelor de juniori de la Las Palmas 
s-a încheiat cu victoria selecționatei

e-

1 puncte. Cu a- 
(dar cu un go- 
Olandei a oeu-

La Belgrad s-a disputat returul meciului 
dintre echipa locali Vozdovac ți Hapoel 
(Israel), contînd pentru grupa sfertu
rilor de finală ale „Cupei Cupelor" la 
baschet feminin. Baschetbalistele iu
goslave au terminat învingătoare cu 
scorul de 87—37 (40-19).

Cuplul vest-german Schultze — Renz 
continuă să conducă In Cursa ciclistă de 
șase zile care se desfășoară pe velodro
mul acoperit din Bremen. Ej totalizează 
tn prezent 104 puncte, fiind urmați de 
perechile Bugdahl — Kemper (R. F. a. 
Germaniei) — 72 p. Post (Olanda) — 
Srcu (Belgia) — 44 p etc.

maniei), o selecționată iugoslavă a t;- 
vins eu scorul de 14—7 echipa orașului 
Copenhaga. Intr-un alt joc, echipa ora
șului Flensburg a întrecut cu 8—5 re
prezentativa Luxemburgului.

Franței, care a totalizat 
celașl număr de puncte 
laveraj inferior), echipa 
pat locul doi, fiind urmată de formațiile 
Spaniei — 3 puncte și Austriei — 1
punct. In ultimul meci al competiției, 
disputat în fața a peste 23 000 de spec
tatori. reprezentativele Spaniei și Olan
dei au terminat la egalitate : 0—6.
• Tradiționala anchetă întreprinsă de 

revista „Fotbal-Hochei“ în rîndul a 123 
de ziariști sportivi, l-a desemnat pe Ev- 
gheni Rudakov drept cel mai bun fot
balist al anului 1971 din U.R.S.S. în vîrstâ 
de 29 ani. Rudakov este portarul for
mației Dinamo Kiev și al echipei repre
zentative. El a totalizat 298 puncte, fiind 
urmat in clasamentul ce'or mai buni 
jucători de coechipierul său Viktor Kolo
tov — 204 puncte și Eduard Markarov 
(de la Ararat) — 61 puncte.

Contlnuîndu-și turneul tn Cehoslovacia, 
echipa de hochei Himik Voskresensk a 
jucat la Jihlava cu formația locală Du- 
kla, una din fruntașele campionatului. 
După un med spectaculos, victoria a re
venit hocheiștilor sovietici cu 3—1 (2—1, 
o—o, 1—0).
■
Competiția internațională de cicloeros 
de la Pampeluna (Spania) s-a încheiat 
cu victoria sportivului spaniol Jose 
Maria Basualdo. învingătorul a par
curs 22 km în Ih 06:28,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat elvețianul Peter 
Fristckoener la 2 sec., belgianul Renă Du- 
clercq Ia 1,02 și francezul Pierre Bernet 
la 2,18. Campionul mondial Eric de Vlae- 
rnlnck (Belgia), marele favorit al cursei, 
a ocupat locul 8 cu timpul de lb 12,53.

în ziua a treia a turneului de baschet 
(juniori) de la Tallin, echipa Bulgariei 
a surclasat cu 31—45 (52—30) selecționata 
R. D. Germane. Cel mal bun jucător 
de pe teren a fost bulgarul Spasov, care 
a înscris 20 de puncte. Intr-o altă parti
dă reprezentativa R.S.S. Estone a 
trecut cu scorul de 61—46 (33—28) 
mația Poloniei.

Echipa cehoslovacă de hochei V.S.J. Ko
sice șl-a început turneul in Ungaria. ;j- 
cina Ia Budapesta cu o selecționată Ir
eală. Oaspeții au terminat Învingător, cu 
scorul de 6—5 (2—3, 2—1, 2—1).

în- 
for-

Finala probei de simplu bărbați din 
neul de tenis de la Capetown 
disputa între francezul 
fret și sud-africanul Bob Hewitt, 
mifinale, Jauffret l-a învins cu 6—1, 6—1 
pe Patrick Cramer (U.S.A.), iar Hewitt 
a dispus cu 7—5, 6—3 de vest-germanul 
Juergen Fassbender. Partidele semifina
le ale probei de simplu femei s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Linda 
Tuero (S.U.A.) — Brenda Kirk (R.S.A.) 
4—6 6—3, 6—4 ; Pat Pretorious — Iliana 
Kloss (ambele din R.S.A.) 8—6. 6—4.

tur-
__ ... se va 

Franțois Jauf- 
In se-

In prima zi a turneului masculin de 
handbal de la Flensburg (R. F. a Ger-

Turneul de baschet (juniori) de la Bonn 
s-a încheiat cu victoria primei reprezen
tative a R. F. a Germaniei în partida 
finală, baschetballștli vest-'germani u 
întrecut cu scorul de 77—74 (47— 33) for
mația Olandei. Intr-un alt joc, e;r.:p. 
Luxemburgului a dispus cu scorul c _■ 
77—66 de selecționata secundă a R. F. a 
Germaniei.

La Bruxelles un ordinator a stabilit 
clasamentul celor mai buni cicliști al tu
turor timpurilor. Primul loc a revenit 
francezului Anquetil. care a totalizat «S3 
puncte, urmat Ce belgianul Merckx — 
42o puncte.

In localitatea Udine s-a disputat partida 
amicală de baschet dintre selecționate’? 
de tineret ale Italiei și GredeL Titter, 
baschetbaliști italieni au terminat 
vingători cu scorul de S6—36 (41—24».
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