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ȚINTAȘIIDINAMOVIȘTI
AU CÎȘTIGAT
CONCURSUL

INAUGURAL LA ARME
CU AER COMPRIMAT

Ieri după-amiază s-au încheiat, in 
sala de expoziție a Institutului de 
arhitectură din București, primele 
Întreceri de tir (la arme cu aer com
primat) ale anului, dotate cu „Cupa 
primăverii". Competiția, organizată în 
bune condițiuni de către federația de 
specialitate, a reunit un număr mare 
de participanți (aproape 200) și a con
stituit un util test înaintea campio
natelor naționale, programate cu în
cepere de duminiea viitoare.

Concursul a demonstrat cu priso
sință popularitatea de care se bucu
ră tirul de sală (la armă cu aer com
primat) nu numai in Capitală, ci in 
toate orașele unde cluburile sau aso
ciațiile au secții de tir.

Chiar Ia aceste întreceri inaugura
le se poate vorbi de rezultate bune 
la ambele probe, pușcă și pistol, atit 
la seniori cit și la juniori. La pușcă, 
de pildă, pe primele locuri s-au cla
sat țintași tineri, care de-abia au în
cheiat perioada junioratului. E. Sata- 
la si C. Manole au reușit să obțină 
rezultate valoroase (cîte 374 p.). La 
senioare, reprezentanta clubului Di
namo, Veronica Stroe, a fost din nou 
cea mai sigură trăgătoare, cucerind 
locul I relativ ușor. Din puzderia de 
juniori care au luat startul s-au re
marcat mulți bueureșteni, brașoveni, 
ieșeni, clujeni și ploieșteni. Evident, 
meritul revine însă lui Gh. Barcu 
(I.E.F.S.) și Anca Iuga (Dinamo), 
care au cucerit locurile I.

La pistol, favoriții n-au avut pro
bleme, atit Anișoara Matei cit și Iu- 
liu Pieptea (ambii de la Dinamo) ciș- 
tigînd detașat. Este adevărat că la 
seniori au lipsit componenții lotului, 
care debutează în noul an la cam
pionatul republican.

T. RABȘAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Azi, în sala Floreasca, de la ara 18: festivalul tenisului de masa

ÎNTÎLNIRILE DINTRE ECHIPELE 
ROMÂNIEI Șl R.P. CHINEZE

Au fost alcătuite formațiile ambelor reprezentative
Publicului bucurețtean 1 se oferă 

astăzi privilegiul de a urmări evolu
țiile unora dintre corifeii tenisului 
de masă mondial. Cu începere de 
la ora 18, sala Floreasca va găzdui 
interesantele întilniri bilaterale 
dintre reprezentativele feminină și 
masculină ale României și R. P. 
Chineze. Selecționatele celor două 
țări au în componența lor jucători 
de faimă internațională, deținători 
de titluri supreme, cîștigători a nu
meroase competiții de amploare. 
Posesori ai unui palmares strălucit, 
cu o măiestrie aproape inegalabilă, 
oaspeții pornesc desigur favoriți. în 
acest sens ne-a vorbit și unul din
tre antrenorii lotului român. Ion 
Pop. Iată de altfel ce ne-a declarat 
tehnicianul nostru privitor la par
tidele de azi :

—Jucătorii chinezi pornesc cu șan
sele cele mai mari de victorie. La 
fete insă se poate obține un scor 
mai struts. Cu toate că, in dorința 
de a verifica pe toate cele trei ju
cătoare de bază ale noastre. Maria 
Alexandru, Eleonora Mihalca-Vlai- 
cov și Carmen Crișan, vom juca 
intr-o formulă care ne este mai 
puțin favorabilă. Un lucru este 
cert Cei care vor veni să asiste la 
gala de azi vor avea marea satis
facție să vadă un spectacol sportiv 
cu totul și cu totul deosebit".

Ambele meciuri, feminin și mas
culin. se vor desfășura după sis
temul „Cupei Swaythling", adică 
in formații de cite trei jucători. 
Pentru aceste partide, antrenorii 
noștri s-au fixat asupra următoare
lor echipe : fete : Maria Alexandru, 
Eleonora Mihai ea-Vlaicov, Carmen 
Crișan ; băieți : Șerban Doboși, 
Teodor Gheorghe și Sergiu Luchian.

Team-urile oaspete sînt formate

fost dina- 
prea pru-

numărîn-

„CUPA SINAIA- LA MINUS 20 DE GRADE!

Schiorii alpini aplaudați
la scenă deschisă

SINAIA, 16 (prin telefon). 
Dacă sîmbătă, participanții la „ 
pa Sinaia" au beneficiat de con
diții excelente de întrecere, în 
schimb duminică, în Valea Scîndu- 
rarilor din Bucegi s-a lăsat un ger 
năpraznic (—20‘), ceea ce a consti
tuit un serios impediment pentru 
concurenți care, cu toată îmbrăcă
mintea protectoare, au tremurat și 
de frig dar și din cauza emoțiilor 
pricinuite de întrecere. Cu toate 
acestea, turiștii ce s-au încumetat 
să urce Muntele Furnica cu tele- 
cabina au urmărit o dispută de 
toată frumusețea, in care schiorii 
prezenți la start au făcut dovada 
frumoaselor lor calități.

DORIN MUNTEANU A REALIZAT
EVENTUL

Al doilea slalom special al 
pei Sinaia* a revenit și de data 
aceasta valorosului specialist care 
este Dorin Munteanu (Politehnica 
Brașov). Prima manșă (52 de pcrți), 
montată de antrenorul Petre Clinei, 
a ridicat mari semne de întrebare 
concurențelor care au atacat-o, din 
această cauză, cu serioase rezerve. 
Cei care i-au ignorat „cursele* au 
plătit scump îndrăzneala și au fost 
descalificați, printre ei 
du-se și talentatul Paul Ivănescu. 
Primul plecat în cursă a 
movistul Ion Bobiț, care, 
dent, a realizat un timp mediocru 
ce avea să fie depășit de încă 5—6 
concurenți. Dorin Munteanu a alu
necat, însă, excelent și, cu o tehnică 
bine cizelată, realizează 41.1. Ni- 
colae Crețoi și Nicolae Ghimbășan 
au mers și ei foarte bine, obținînd 
amîndoi doar cu 2 zecimi mai 
mult ca Munteanu (41,3). Alexandru 
Bogdan nu s-a lăsat influențat de 
înaintașii săi și acele cronometrelor 
arată și pentru el un timp bun I 
42,1. Tînărul reprezentant al A.S.A.

Atleții juniori la „municipalele" de sală

ÎNTRE 82 DE SPRINTERI
Șl... 3 SĂRITOARE IN ÎNĂLȚIME
Campionatele municipale ale ju

niorilor II, disputate sîmbătă și 
duminică în două săli „Dinamo* 
(destinată probelor de sărituri și 
aruncări) și „Viitorul" (locul de 
desfășurare a probelor de aler
gări), au deschis seria întrecerilor

trege de concurs pentru săritorii 
în înălțime (pistă insuficientă pen
tru elan) și pentru aruncătorii de 
greutate (băieții nici n-au mal 
concurat, din lipsă de spațiu asi
gurător...), unele absențe demn 
explicabile. Totuși, doar trei eon-

B. Bedrosian (Viitorul) a realizat o bună performanță la săritura in 
lungime : 6,56 m.

atletice de sală In Capitală, fiind 
prima și ultima verificare a tine
rilor competitori din această ca
tegorie de vîrstă înaintea campio
natelor naționale ce se vor desfă
șura Ia începutul lunii viitoare 
(5—6 februarie), la Botoșani.

După ce în prima zi de concurs 
•— cînd s-au disputat probele de 
50 m plat, triplusalt și aruncarea 
greutății fete — afluența concu- 
renților a fost mai mare, dumi
nică, listele de concurs au fost 
mult mai sărace. Astfel, proba de 
garduri n-a reunit la start decît 20 
de fete și băieți, iar ștacheta n-a 
tentat la „Dinamo" decît trei să
ritoare în înălțime. Dispersarea 
campionatului în două săli — din 
motive independente de organiza
tori, respectiv comisia municipală 
de atletism, întrucît sala „23 Au
gust" este în reamenajare — a 
adus și o undă de nehotărîre prin
tre antrenori și tinerii concurenți, 
știindu-se că mulți dintre aceștia 
din urmă au încă la vîrsta opțiu
nii tentația mai multor probe. Și 
dacă mai adăugăm condițiile vi-

curente la înălțime (cu rezultate 
slabe) și 10 băieți la 50 m gar
duri este prea puțin, In raport cu 
numărul aspiranților din Capitală 
la performanță.

Școala sportivă de atletism a 
ținut să-și respecte firma de uni
tate specializată. lansînd in vede
rea campionatelor naționale de la 
Botoșani cîțiva juniori cu velei
tăți Ia titluri. Dominînd probele 
de sprint, garduri și înălțime, ele
vii profesorilor Georgeta Mușat 
(antrenoarea atletelor Aurica Ne- 
delea și Mihaela Stoica, învingă
toare în proba de 50 m plat și, 
respectiv, 50 m garduri, deși sînt 
încă junioare III), și Gheorghe 
Stănescu (antrenorul lui Ionel Pre- 
descu și al lui Mihai Zara, cîștigâ- 
torii „gardurilor* și înălțimii) 
s-au impus prlntr-o formă adec
vată, deși pregătirea specifică a 
fost mult comprimată din cauza

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

SERGIU 
cei mai

LUCHIAN — unul dintre 
dinamici jucători români

Foto i V. BAGEAC

Li, Cian Huai-yn, Huandin Li
Si-pin, la fete și Li Cin-kuan, Tian 
Ven-iuan, Lian Ko-lian, la băieți.

Așadar, indiferent de rezultatele 
de la mesele de joc (două, pe care 
partidele se vor disputa simultan), 
spectatorii vor fi martorii unor de-

Un virtuoz al paletei: masivul și 
valorosul jucător chinez 

LI CIN-KUAN
Foto : S. BAKCSI

monstrații de virtuozitate care vor 
constitui totodată și o adevărată 
școală a experienței, tin prilej da 
cimentare a prieteniei dintre spor» 
tivii celor două țări.

C. COMARNISCH1

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
PROGRAMUL ECHIPEI OLIMPICE
PENTRU TURNEUL DIN MAROC

0 NOUĂ COMPETIȚIE 
DE MINI-FOTBAL ÎN CAPITALĂ

Clubul Dinamo a organizat, sîmbătă șl 
duminică, tn sala sa din șoseaua Ștefan 
cel Mare, o Interesantă competiție de 
mlnl-lotbal. Au participat următoarele 
formații : Steaua (tineret), Metalul (div, 
B), T.M.B. (div. C), șl o combinată IM» 
namo, alcătuită pe scheletul echipei Di
namo Obor.

Jocurile, disputate pe durata a doua 
reprize, a cite 3o de minute, au fost viu 
disputate șl de bun nivel tehnic. Steaua 
(10—4 cu Metalul- șl 9—5 cu combinata 
Dinamo) a cîștigat întrecerea.

1
de

3
reprezentativa Marocului.

6 februarie, cu o selecționată re
gională, într-un oraș nedesmnat 
încă.

înapoierea fotbaliștilor noștri 
urmează să aibă loo la 8 februarie 
1972.

După cum am anunțat, echipa 
olimpică ce fotbal a României ur
mează să întreprindă un turneu fa 
Maroc, la sfîrșitul acestei luni.

Forul marocan de specialitate a 
comunicat. printr-o telegramă, pro
gramul jocurilor, după cum 
mează :

30 ianuarie. Ia Casablanca, 
echipa de club Jatioie.

februarie, la Rabat, cu echipa 
tineret a Marocului.
februarie, la Casablanca, cu

ambe'.e

(Continuare tn pag. a 2-a)

IN SLALOMUL DE LA PERNITZ

(R-F.G.)

Dorin Munteanu a evoluat excelent 
probe de slalom special

Paul IOVAN 
Gheorghe IRIMINOHJ

Manșa a doua a fost montată 
de prof. Constantin Iovan si a avut

Sinaia', rijt-.pîid 
Foto : Costel BEREȘTEANU

la .Cupa

In așteptarea derby ului de mi ine

DINAMO Șl STEAUA
ta

pantele înzăpeziw ale stațiunii 
pe malul Cernet

Suporterii arădenilor speră ea 
acest maraton fără precedent

U.T.A. ATACĂ! istoria echipei lor să se închete 
printr-o victorie răsunătoare, in 
seara de 23 martie, la Londra...

Foto l PAUL ROMOȘAN

Brașov, Constantin Tudor, a studiat 
cu atenție traseul, a ui. mărit cu in
teres coborîrile protagoniștilor stre- 
curîndu-se apoi cu o mare abili
tate printre fanioane. Timpul rea- 
lyizat de el s-a dovedit cel mai 
bun i 40,9.

DAN CRISTEA PE LOCUL 3

PERNITZ, 18 (pria telefon). 
$i in a doua cursă de slaiem 
special, desfășurată duminică 
ta această frumoasă stațiune 
austriacă, cu participarea a 
90 de schiori din șase țări. 
Dan Cristea a avut o com
portare remarca-

bilă, dasfadu-se al treilea, 
eu timpul de 81.26.
locuri au fost ocupate de H. 
Pentz 
munci (Suedia) 
respectiv 80.49.
a abandonat în

și F. Gu 
ea 83J0

T Brenă 
a etanșă

ACUMULEAZĂ PUNCTE
Lume puțini, ieri după-amiază, 

la patinoar- Mai mult de romă ta te 
din spectatori au încăput la bufet, 
la ceai și la țuică fiartă (era din 
cale afară de frig). Lipsa de inte
res md nu ne miră. Ca excepția 
derbyuhn Dinamo — Steaua, cele
lalte intfiniri se desfășoară sub 
semnul unui fiagrant dezechilibru 
de forțe. Favorita cfștigă fa meri 
matematic, singura consolare a out- 
siderilor fiind — cel mult — cite 
o repriză mai echilibrată.

Așa s-au petrecut lucrurile Și fa

câteva amănunte.
Astăzi, la Timișoara

DINAMO
ctuc

Meciul

— AVÎNTUL MIERCUREA
7-0 7—0, 3—0, 2—0,

a decar» absofat normal 
Dinamovlșni s-au încălzit. insă, 
ceva mai greu. în timp ce bocheiș- 
tc de la Avîntul au ținut să-și a- 
pere șansele cu toată abnegația.

Vito-

4on-
nou

Ini o-

(Coatfaoarc tn pen a 4-a)

Porta-ul Boghian (Avîntul) stopează un puc, trimis printr-un șut de la distanță. Fază din meciul Dinamo— 
Avintul M. Ciuc, disputat ieri seară. Foto: P. RORțOȘAN

SE REIA ÎNTRECEREA
PENTRU TITLUL NATIONAL 

LA HANDBAL FEMININ
In trei zile-15 partide • Dispută (indirectă) „U" Timișoara - „U” București
Jocul dur, obstructionist, trebuie stopat

TIMIȘOARA, 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

La ora cînd telefonez, cele 10 
echipe din divizia A se află în ora
șul de pe malurile Begăi și aș
teaptă cu emoție, cu speranțe dar 
și cu un pic de teamă, reînceperea 
campionatului național. De la 24 
septembrie, cînd s-a încheiat pri
mul turneu de sală, și pînă mîine 
(n.r. astăzi), cînd echipele se vor 
afla din nou la start, s-au scurs a- 
proape 4 luni de zile. Timp sufici
ent pentru ca unele formații să-și 
fi sporit valoarea (cele care s-au 
pregătit intens, care și-au verificat 
potențialul în meciuri amicale), iar 
altele să fi înregistrat o linie des
cendentă a formei sportive (evi
dent, acelea care au considerat în
treruperea campionatului drepț o 
vacanță prelungită). Ce echipe se 
vor afla într-o categorie, care din
tre ele o va forma pe cealaltă î 
Desigur, numai cele 15 partide, pro
gramate luni, marți și miercuri în 
sala Olimpia din Timișoara ne vor 
putea da un răspuns edificator. De 
aceea și noi le așteptăm cu nerăb
dare...

Turneul de la Timișoara progra
mează cîteva meciuri care pot a- 
fecta — cu ajutorul unor rezultate

surpriză — 
samentului. 
dele dintre 
și Mureșul 
I.E.F.S. —

primele locuri ale cla- 
Este vorba de parti- 
Universitatea București 
Tg. Mureș (marți) și 

Mureșul Tg. Mureș

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE ASTAZI

Ora 15: Mureșul Tg. Mu
reș — Rapid București.

Ora 16,10 : Confecția Bucu
rești -

Ora __________
Cluj — Universitatea Timi
șoara.

Ora 18,30 : I.E.F.S. Bucu
rești — Rulmentul Brașov.

Ora 19,40 : Voința Odorhei 
— Universitatea București.

Textila BuhușL
17,20: Universitatea

(miercuri). Altele vor influența CU 
siguranță partea inferioară a ierar
hiei, adică zona pericolului retro
gradării : Mureșul Tg. Mureș — 
Rapid și Confecția — Textila Bu-

Hriotacha NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)
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TINERII

La Poiana Brașov,

r
’ POIANA BRAVOV, 16 (prin tele
fon). Luînd temperatura zăpezii, spre 
a se putea hotărî asupra cerii, antre
norii clătinau sceptici din cap. La 
minus 25 de grade Celsius, ceara 
este foarte greu de potrivit iarmîi- 
nile îngheață pe bastoane. Și, totuși, 
concurenții nu s-au lăsat impresio
nați. La fond seniori, rivalitatea din
tre „clasici* șl biatloniști lăsa des
chisă posibilitatea oricărui rezultat. 
Au dștigat tinerii biatloniști Gh. 
Voicu și Gh. Gîrniță, după o cursă 
entuziastă în care cel doi nu s-au 
putut depăși in 10 km nici măcar cu 
o secundă. La numai trei secunde, șl 
oarecum handicapat de ruperea schi
ului în ajun, s-a clasat fondlstul cla
sic N. Sfetea. Acest excelent trio a 
fost urmat de un alt grup de patru 
alergători, toți șapte departajați de 
numai 45 de secunde. Ca și în cursa 
de sîmbătă, timpii realizați sînt de 
valoare internațională, ceea ce dove
dește o creștere reală a fondiștilor, 
înviorați de infuzia de tinerețe, ener
gie și conștiinciozitate a biatloniști- 
lor.

La fond senioare, într-o cursă in
dividuală de 5 km Marcela Leampă 
a dovedit din nou că, deocamdată, 
nu are adversară.

BIATLONIȘTI ÎN FRUNTEA... FONDIȘTILOR
Juniorii și junioarele au avut pro

be de ștafetă. 14 echipe la băieți și 
8 la fete. Desfășurată sub semnul 
unui permanent atac și al angaja
mentului fizic total, întrecerea ju
niorilor a satisfăcut chiar și pe cei 
mai exigenți cunoscători. A.S. Arma
ta Brașov beneficiind de aportul lui 
I. Tudor și N. Cristoloveanu, cei 
mai buni fondiști juniori români, 
deși condusă după primul schimb, a 
dștigat ușor.

La fete, Școala sportivă RIșnov a 
pîștigat datorită omogenității concu
rentelor. Remarcăm calitatea alergă
toarelor de la Școala sportivă Gheor- 
ghieni care, participînd în afară de 
concurs, au realizat un timp cu 
care ar fi ocupat locul doi. după ce 
mal bine de trei sferturi din cursă 
au condus.

i
SĂRITORI LA 11 Șl LA 13 ANI

i
La numai rftcva ore după înche

ierea concursului de fond, aceiași ini
moși arbitri au ieșit să înfrunte gerul 
și să asigure un cadru regulamentar de 
desfășurare concursului de sărituri 
de la trambulina mijlocie. După ce, 
în luna decembrie, starea trambuli
nei și decizia A.B.S. Brașov ne lua
seră gîndul și speranța vizionării

unor concursuri de sărituri la Poia
na, duminică am putut consemna pri
ma întrecere oficială a sezonului. 
Faptul merită subliniat din două 
motive : primul pentru că, prin efor
turile materiale lăudabile ale A.B.S. 
și, mai ales, cele voluntare ale an
trenorilor și schiorilor, s-au putut 
remedia stricăciunile semnalate, ast
fel ca singura trambulină din întrea
ga zonă montană să poată fi păstra
tă în funcțiune ; în al doilea rînd 
pentru că schiorii juniori, de altfel 
foarte talentați (pregătiți la Școala 
sportivă Brașovia, Tractorul, Centrul 
de inițiere Viitorul, Dinamo. A.S. 
Armata), avînd această trambulină 
pot beneficia de un calendar com- 
petițîonal pe întregul sezon. Altfel, 
activitatea juniorilor ar fi trebuit 
suspendată pînă la anul sau s-ar fl 
desfășurat... în sală și pe uscat

La concurs, am remarcat prezența 
masivă a schiorilor de la Școala 
sportivă ' Brașovia și Viitorul, dintre 
care putem semnala pe S. Mitrofan (în 
vîrstă de 13 ani !), clasat pe locul doi, 
sau pe Gh. Brenoi (11 ani !!), clasat 
în final pe locul șase. Proba de să
rituri, multă vreme ignorată, dove
dește, prin talentele pe care le are, 
că merită sprijin material și încura
jare prin înscrierea lor pe circuitul 
concursurilor importante.

LA ALPINE, IARAȘ1 SLALOM!

CINE PREGĂTEȘTE, 

DE FAPT, 

LOTUL DE JUNIORI?
Bat la ușă preparativele juniorilor 

români pentru „Turneul națiunilor 
F.I.R.A.*, programat între 23 mar
tie și 2 aprilie în Italia.

Ultima selecție a avut loc la data 
de 1 decembrie. Juniorii selecționați 
au revenit la asociațiile și cluburile 
lor, urmînd ca de săptămîna viitoare 
pregătirile să reînceapă.

Cine le va conduce ? întrebarea 
tinde să rămînă în suspensie, atîta 
timp cît dintre cei trei antrenori in
vestiți cu această muncă (conferen
țiar universitar Nicolae Pădureanu, 
prof. Sergiu Weisselberg, prof. Ni
colae Vizitiu) doar unul — prof. 
Vizitiu — se ocupă efectiv de pre
gătirea cadeților, le urmărește acti
vitatea în cadrul secțiilor de care 
aparțin, informează federația asu
pra nevoilor lotului. De ce o ase
menea situație intolerabilă ? Pen
tru că atît conf. univ. N. Pădureanu 
cît și prof. S. Weisselberg acuză 
obligații ferme, în această perioa
dă, în cadrul instituțiilor lor.

Dar, atunci ce se va întîmpla cu 
lotul național de juniori ? Va fi lă-

SCHIORII ALPINI APLAUDAȚI LA SCENĂ DESCHISĂ
(Urmare din pag. 1)

51 de porți. Cele 20 de grade sub 
zero parcă nici nu se mai sâmt, 
atît sînt de agitați concurenții și 
antrenorii. Au început coborîrile 
decisive pentru stabilirea ierarhii
lor precise. Ion Bobiț a aruncat 
totul în luptă, a făcut o eoborîre 
excelentă și a realizat cel mai bun 
timp : 34,8. Constantin Tudor a 
simțit posibilitatea unui eventual 
succes și a încercat să dea totul. 
Dar graba ra fost fatală, A greșit, 
s-a dezechilibrat și... 37,7, timp ce-1 
va „arunca* pe locul 5 în clasa
mentul general. Dorin Munteanu 
a fost el însuși : a mers curat și 
sigur, iar adiționarea celor 35 de 
secunde din această manșă i-au 
adus din nou primul loc. Frații 
Crețoi, N. Ghimbășan, Al. Bogdan, 
C. Cișmașu și I. Țîrea se compor
tă bine și se clasează între primii 
zece.

doar Gizela Mores-$indrilaru, care 
și-a plătit îndrăzneala cu o cădere 
ce avea s-o arate la sfîrșitul pro
bei pe locul 4. In prima manșă, 
Maria Cîmpeanu a coborît verti
ginos și a scos cel mai bun timp : 
40,0. Elena Neagoe a mers bine 
în prima manșă și excelent în a 
doua, astfel că ea a realizat o vic
torie absolut meritată. Cuvinte de 
laudă și pentru tînăra Carmen 
Enache, clasată pe locul 3.

Iată rezultatele : Băieți: 1. Dorin 
Munteanu (Poli. Bv.) 76,1 ; 2. Ion
Bobiț (Dinamo Bv.) 77.0 ; 3. Nicolae 
Crețoi (Poli. Bv.) 77.7; 4. Nicolae 
Ghimbășan (Dinamo Bv.) 78,3 ; 5.
Constantin Tudor (A.S.A.) 78,6; 6. 
Alexandru Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 
79,1. Fete: 1. Elena Neagoe (Caraima- 
nul Bușteni) 79,0 ; 2. Maria Cîm* 
peanu (I.E.F.S.) 81,3; 3. Carmen
Enache (Caraimanul Bușteni) 86,1 ; 
4. Gizela Șindrilaru (Poli. Bv.) 
87,5; 5. Maria Trestian (I.E.F.S.) 
88.1; 6. Florentina Lepădat (Poli.

ELENA NEAGOE S-A REVANȘAT

Fetele, cu promoroacâ In păr, 
se zbat pe același traseu cu băie
ții (dar mai scurt). Ele sînt, natu
ral, 'mai prudente. Excepție a făcut

Bv.) 95,8.
Organizatorii, comisia județeană 

de scbii ți C.J.ET.S. Prahova au 
asigurat tot ce era necesar pentru 
desfășurarea în condiții excelente 
a întrecerilor.

în masivul Postăvarul, pentru pri
ma dată in acest sezon s-a disputat 
pe dificila pîrtie de „Sub teleferic , 
în organizarea excelentă a clubului 
Dinamo Brașov, un concurs de sla
lom special rezervat juniorilor. Pre
zența a fost, ca de obicei, nume
roasă, iar întrecerea tehnică și difi
cilă a evidențiat pe unii dintre cei 
mai buni juniori romani. Totuși, fața 
de stadiul avansat al sezonului, apre
ciem că pentru această categorie de 
schiori ar trebui să se organizeze și 
concursuri de slalom uriaș și cobo- 
rire. probe care să le solicite rezis
tența in condiții de viteză.

Rezultate. FOND seniori 10 km • 
I—2. Gh. Voicu (A.S.A.) 
Gimiță (Dinamo) 31 :01 ; 3. N. Sfe
tea (A.S.A.) 31 : 04 ; senioare ' ’ ‘
1. Marcela Leampă (Dinamo)
2. Adrian Barabaș (Tractorul)
3 Rodica Clinciu (Tractorul) 
3x3 km fete: 1. Șc. sp.
37 : 27 ; 2. Tractorul 38 :23 ; 3. 
II Predeal 39 :41 : 3x5 km 
A.S.A. 49 :11 ; 2. St. roșu
3. Dinamo 50 : 45 ; săritori seniori :
1 V. Bîrsan (Tractorul) 236,8 (57
m — 56 m) ; 2. M. Suroiu (A.S.A.)
234.7 (55 m — 57 m) ; 3. V. Măr-
gineanu (Tractorul) 227,3 (55 m — 55 
m) ; juniori 1:1. Gh. Stinghie (Trac
torul 203,8 ; 3. E. Florea (A.S.A.) 
202,4 ; 3. V. Oîteanu (Sc. sp. Brașo
via) 163,7 ; juniori II: 1. M. Oltea- 
nu (Tractorul) 199.8 ; 2. S. Mitrofan 
(Viitorul) 180,5 ; 3. M. Moruzan (Sc. 
sp. Brașovia) 170,5 ; SLALOM SPE
CIAL juniori : 1. V. Stanciu (Sc. sp. 
Brașovia) 92,9; 2. S. Adăscăliței
(Lie Predeal) 96,4 ; 3. C. Narea (Sc. 
sp. Predeal) 97,3 ; junioare 1: 1. 
Nela Simion (Lie. Predeal) 92.1 ; 2.
Cristina Ene (Șc. sp. Predeal) 96,1 ; 
3. Maria Roșculeț (Șc. sp. Predeal)
102.7 ; juniori n ; 1. I. Kavasi (Lie. 
Predeal) 93,5 ; 2. N. Szabo (Dinamo) 
95.5 ; 3. O. Pas (Lie. Predeal) 109.7 ; 
junioare II: 1. Nuți Degeratu (Sc. sp. 
Predeal) 90.0 ; 2. Florica Beretki (Sc. 
sp. Predeal) 121,9 ; X Angelica Ma- 
nole (Sc. sp. Predeal) 125,9.

Mihai BTRA

și Gh.
5 km ;
17 :56 ;
19 :25; 
19 :45 ; 
Rîșnov 
Șc. sp. 
băieți : 
50 : 26 ;

Carmen Enache a avut o comportare remarcabilă la concursul din Bucegi, 
reușind un merituos loc 3 in compania unor schioare redutabile

CLASAMENTUL „NEGRU"
Comportarea driverului într-o aler

gare nu este numai un act unilateral 
d» îndemînare profesională. Ea are o 
■rezonanță complexă. în care capacitatea 
strunirli calului nu poate fi separată 
de intenția cu care acesta este mtnat 
sore linia de sosire. Deci, ca în orice 
altă ramură de activitate, meseria re
clamă împletirea exercitării ei. cu ati
tudinea pe care orice om o are față de 
munca sa.

De aceea, după ce am prezentat citi
torilor rubricii — tn urmă cu o lună — 
clasamentul pe anul trecut al antreno
rilor. driverilor și aprantiilor. ceea ce 
ar echivala cu produsul capacității lor 
profesionale, tn cele ce urmează redăm 
un alt gen de clasament, întocmit în 
baza suitelor de abateri sancționate de 
către arbitrii alergărilor tn ultimii 4 ani, 
care nu este altceva dectt oglindirea 
modulul cum au înțeles să-și îndepli
nească îndatoririle •mii dintre profesio
niștii de pe hipodromul ploieștean.

O abatere echivalează cu o pată pe 
cartea de prezentare a unul om. Șl, 
mim. de obicei, petele au culoarea În
chisă. nuanța ne-a sugerat «țiul...

Șl acum să prezentam — cu sinceră 
neplăcere — sumbrul bilanț. în 1968, 
stagiunea a cuprins 33 de reuniuni cu 
un total de 261 de alergări, tn decursul 
cărora arbitrii alergărilor au sancționat 
14 cazuri de abateri de la etica sportiv» 
în fruntea listei de tristă amintire, s-a 
situat Fierea Pașcă. care și-a atras 3 
sancțiuni însumînd 14 reuniuni suspen
dare. L-au urmat Gheorghe Vaslle cu 9 
reuniuni suspendare, Ștefănescu. Stolcan. 
Toderas și Bănică, cu cite 6. N. Slmlon 
cu 5. Tr. Marcu eu 3. Avram cu 2 șl 
Gh. Popescu cu o reuniune. Pentru res
pectarea adevărului, menționăm că în 
cazurile lui Marcu și Avram, hotărîrea 
arbitrilor am apreciat-o. la vremea ei, 
discutabilă. Marcu a fost sancționat pe 
motivul provocării de busculadă, etnd în 
realitate în cursa de la 7 iulie cînd con
ducea pe Oracol, 1 s-a rupt huluba sul- 
kvulul, aci dent pentru care nu putea fi 
răspunzător ; iar lui Avram i s-a pretins 
că a condus imprudent, la 13 octombrie, 
pe Zagreb, rlscind să fie surprins pe 
potou de Popescu cu Seceriș. Cursa însă 
n-a pierdut-o pînă la urmă șl. ca atare, 
nemdsttnd prejudiciu tehnic sau pentru 
publicul parlor, comportarea driverului 
necesita, logic, numai avertismentul res- 
pectiv.

în 1969, în 36 de reuniuni cu un total 
de 234 de alergări, numărul sancțiunilor 
a crescut la 27, culminînd cu „cazul 
Harpa*, de la 31 august, în urma căruia 
driverului Dumitru Popa 1 s-a desfăcut 
contractul de muncă, după ce mai pri
mise în decursul staeiun.il alte două 
sancțiuni de importantă minoră insă. 
Aprantful N. Sandu cu două sancțio
nări însumînd 15 reuniuni suspendare, 
a tinilt să-si creeze de timpuriu un 
prost renume. L-au urmat Florea Pască 
cu 12 reuniuni suspendare. Nicolae Ion

cu 8, Mihăilescu, Marinescu, Teofil șî 
Onache cu cite 7. Ștefănescu, Dinu și 
Oană cu cite 6. Ichim cu 2, Marcu, To- 
deraș, Bîrdea și Moldoveanu cu cite o 
reuniune.

Indicele cel mal ridicat al abaterilor 
s-a înregistrat tn 1970. cînd în decursul 
a 36 de reuniuni cu 295 alergări au fost 
dictate 36 de sancțiuni. Din nou în 
fruntea listei apare Florea Pașcă cu 3 
sancțiuni și 13 reuniuni suspendare. 
L-au urmat Oană cu 12 reuniuni. To- 
deraș. Dinu și Simion cu cite 9. Oi tea- 
nu cu 8. Popescu, ștefănescu șl Mihăiles
cu cu cite 7. Crăciun. Moldoveanu. Gri- 
gore, D. lana. Nicolae Ion și Solcan cu 
cîte 6, Nlculae Gheorghe cu 5, Marcu 
cu 4, N. Sandu și Boitan cu cite X Avram. 
Nlca, Georgescu șl Marinescu cu dte 
o reuniune. Notabil este faptul că 10 
drlverl și-au atras sancționarea numai 
într-o singură alergare, la 12 iulie, tn 
premiul Grădiștea, cînd nu și-au susți
nut sincer șansele, trimițindu-1 Jr. pro
menadă* pe Stan cu Răzus. Din neferi
cire. cazul avea să se repete, cu aceeași 
sancționare colectivă, și-n anul urmă
tor, cînd „acordarea priorității* 1 »-a 
atribuit Iui Valența...

în 1971, tn ee'.e 37 de reuniuni euprin- 
zînd 300 de alergări, numărul abaterilor 
sancționate s-a cifrat la 26 de cazuri. 
Trei sancțiuni totalizînd 15 reuniuni 
suspendare și-a atras Toderaș, după care 
pot fi enumerați următorii : Teofil cu 
12 reuniuni. Crăciun și Dinu cu cite 8, 
Solcan și Simion cu dte 7, Avram, D. 
Toduță, D. Stan, Niculae L Gh., Vasile 
Gheorghe, Oană. L Bănică. N. Sandu și 
Mihăilescu cu cîte 6, Costea cu 3, Mol
doveanu cu 2. Georgescu și Al. Nacu 
cu cîte o reuniune. Aprantii Moise și 
Ispas au fost suspendați pînă la com
pletarea cunoștințelor profesionale.

Ca să nu fim acuzați de către colec
tivul de antrenori și driveri că întoc
mind clasamentul „negru*, mai încercăm 
să turnăm gaz peste foc prin comen'a- 
rii, ne-am abții...: de la acestea. îl lăsăm 
deci, față în față, eu lectura cifrelor 
provocate de el însuși. Știm că nu 11 va 
veni ușor, dar in fond nimeni nu îi cere 
lucruri imposibile. Și ca să dovedim a- 
ceasta, înainte de a încheia, vom cita 
numai un exemplu. Unul dintre drive- 
rii cu cel mai mare număr de curse dis
putate este Gheorghe Tănase. Șl totuși 
după cele 721 de alergări la startul că
rora a fost prezent în decurs de 4 ani. 
n-a fost sancționat, cu suspendare, ni
ciodată. Este oare Tănase un fenomen 7 
Nu, nicidecum. Despre el se poate scrie, 
cel mult, că este unul din milioanele de 
oameni al muncii din țara noastră!, care 
are bucuria și mîndria datoriei împlini
te, care-și iubește meseria șl este sin
cer cu ea ! Iar celor ce vor să pășească 
alături le el, noi la dorim sucoes !...

Niddy DUMITRESCU

TARDIVĂ, TOTUȘI EXTREM DE UTILA' J
Tardivă, programată la o lună după 

consumarea principalului eveniment 
rugbystic al anului 1971, meciul Fran
ța — România (Băziers 11 decembrie), 
analiza efectuată în prima ședință din 
acest an a B'roului federal are me
ritul de a fi recunoscut, în mod lucid, 
cîteva fapte esențiale care au determi
nat un eșec imprevizibil și asemănă
tor, într-un fel, prin proporții celui 
din 1957 de la Bordeaux : superfi
ciala acțiune de selecție a sportivilor 
pentru lot, munca de instruire slabă, 
neeficientă, străbătută de sp:rit conce
siv. lipsa de personalitate și de răs
pundere a membrilor Biroului fede
ral.

Raportul antrenorului Petre Cos. 
mănescu, căruia prof. Al. Teofilovicl, 
antrenor federal, i-a adus substanțiale 
completări autocritice, precum și opi- 
nfle exprimate de ceilalți membri ai 
Biroului federal (Jean Oncescu, Ion 
Izvoranu. dr. Mircea Constantinescu, 
Ion Barbu, Ion Danciu) au scos în re
lief. în mod pregnant comportarea 
total nesatisfăcătoare a XV-lui repre
zentativ, într-o întrecere internațio
nală de maximă importanță, menită 
să contribuie la întărirea prestigiului 
rugbyului românesc, înfrîngerea în 
sine* — s-a subliniat tn timpul dezba
terilor — este dureroasă 4at°rrtă în 
principal manierei în care au evoluat 
sportivii noștri, mai ales în a doua 
parte a meciului de la Beziers (cînd 
de cele mai multe ori au fost pur și 
simplu ridiculizați de redutabilii Tor 
adversari), imposibilității de a lega 
două-trei pase sau de a executa co
rect un placaj. Era limpede nentru 
•rice om cu picioarele pe pămînt. an
corat cît de cît în tainele sportului 
Cu balonul oval, că nu se puteau e- 
mite pretenții la o victorie, acasă la 
francezi (cu toate că antrenorii au a- 
creditat o asemenea eventualitate), dar 
nimeni nu și-ar fi imaginat ca echi
pa noastră să nu folosească cel puțin 
armele sale clasice, recunoscutele ei 
atuuri cu care reușise să obțină re
zultate onorabile în urmă cu cîțiva 
ani ; o extraordinară rezistență fizică 
ți un superb spirit de dăruire.

Analiza, după cum a atestat-o și 
jocul de pe stadionul Sauclieres, a 
demonstrat, dimpotrivă că jucătorii 
noștri n-au avut forța fizică și morală 
necesară abordării unui meci care se 
anunța deosebit de dificil. Așa se în- 
tîmplă cînd tehnicienii nu acordă în 
primul rînd selecției, principiu de 
bază la nivelul TUTUROR discipli
nelor sportive, atenție corespunză
toare, cînd ei lasă porți deschise in-

Comportarea rugb/ștlor români în 

Franța analizată de Biroul federal 
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trării în lot unor senatori de drept, 
jucători care au cam pierdut deprin
derea de a munci sau nu mai dove
desc suficient spirit de disciplină și 
unor elemente care n-au îndreptățit 
promovarea în eșalonul de elită al 
rugbyului românesc. Cazul cel mai 
tipic l-a constituit Radu Ionescu, o 
aripă improvizată pe linia de tred- 
sferturi, de cele mai multe ori spec
tator în momentele de mare încleș
tare ale meciului. O neîngăduită ușu
rință s-a dovedit și atunci cînd s-a 
acceptat (greșindu-se pentru a doua 
oară consecutiv !) utilizarea unor ju
cători români care activează Fn dife
rite echipe franceze, sportivi care 
neparticipînd la acțiunea de omoge
nizare a echipei, au acționat izolat 
(Ciobănel) sau au fost pur și simplu 
depășiți de factura întâlnirii (Tuțuia- 
nu). Aceeași ușurință s-a manifestat 
și atunci cînd au fost aprobate tur
neele peste hotare ale echipelor Gri- 
vița Roșie și Politehnica Iași, în preaj
ma meciului de la Beziers, adică a 
unor formații care erau în măsură 
să dea lotului mulți jucători valo
roși (Atanasiu. Pop. Pavlovici, De- 
mian. Vărzaru. Brumă etc.). Conse
cința : doar un jucător — Atanasiu — 
a făcut parte.«4’n XV-le reprezentativ, 
în cele din tnă. fără însă ca el să 
fi urmat efeejv, prin forța lucrurilor, 
procesul d« pregătire.

Să adăugăm faptul, greu de expli
cat, că înseși antrenamentele la lot 
s-au desfășurat într-un mod defici
tar, fără exigența cuvenită, în timp 
ce meciurile de verificare au îmbră
cat caracterul unui formalism evi
dent. Doar meciul ou Rulmentul (și 
mai puțin celelalte toate) a reușit să 
ofere cît de cît o imagine a valorii 
selecționabililor. test încheiat, din 
păcate, cu numeroase accidentări, care 
au complicat și mai mult lucrurile.

Grav este că majoritatea membrilor 
'Biroului federal, prezenți la pregătire, 
s-au complăcut în această situație am
biguă, n-au atras atenția în timp util 
antrenorilor asupra incapacității unor 
jucători, au închis ochii și au acceptat 
ca aceștia să fie menținuți în lot, 
n-au luat poziție nici față de esența 
■nesatisfăcătoare a procesului de pre
gătire. Aceasta în ciuda faptului că 
principalul organism al federației este 
alcătuit din oameni care cunosc rug- 
byul, l-au practicat și au acceptat o 
asemenea îndatorire obștească de 
mare răspundere, dintr-o recunoscută 
pasiune.

A fost, cum am subliniat, o analiză 
pe verticală a comportării rugbyștilor 
noștri în Franța, de fapt o primă a- 
naliză înaintea celei din cadrul Bi
roului CNEFS și al Comitetului fe
deral.

Pentru a aborda tn mod corespun
zător noul sezon internațional s-a pre
conizat. printre altele, să se alcătuias
că un lot lărgit de jucători, dar care 
în prealabil — într-o primă etapă de 
selecție — să fie testați sub aspect fi
zic și intelectual. Operațiunea ur
mează a începe imediat și a se în
cheia pînă la-data de 5 martie, cînd 
Biroul federal trebuie să aibă o o- 
glindă reală a capacității jucătorilor 
susceptibili de a îmbrăca tricoul na
țional.

Tiberiu STAMA

sat în seama unui singur antrenor 
și paralel a prof. Teofilovici, în ca
litatea sa de antrenor federal 7

Biroul federal, care a făcut o su
mară analiză a situației, n-a ajuns 
la o conclude definitivă. S-au re
cunoscut doar unele situații obiec
tive, care împiedică prezența la lu
cru a întregului colectiv de antre
nori. Este un mod nefiresc de a 
trata lucrurile, spiritul de concesie 
tinde să se manifeste din nou. și 
acum, în cazul juniorilor. Trebuie 
văzut limpede și urgent dacă trio- 

' ul Pădureanu-Weisselberg-Vizitiu 
poate lucra efectiv, iar dacă nu să 
se recurgă la o altă soluție, poate 
mai puțin fericită, dar oricum via
bilă.

Trei luni de zile de pregătire a 
lotului de cădeți nu reprezintă o 
perioadă chiar atît de lungă pen
tru a asigura un proces de antre
nament capabil să ne ofere satis
facții, oricum mai mari decît în 
1971 în Maroc !

La precedenta analiză în Biroul 
federal, conf. univ. N. Pădureanu, 
anticipînd șansele juniorilor noș
tri în Italia, îi credita cu un loc 
2. Acum, prof. N. Vizitiu se dove
dește mult mai prudent: locurile 
2—3. Modul diferit al celor doi an
trenori de a aprecia posibilitățile 
XV-lui reprezentativ de juniori tră
dează faptul că ceva nu-i în or
dine... (t. st.).

O NOUĂ EDIȚIE IN TURNEUL CELOR 5

.PRIETENII CROSEI“-COMPETIȚIE DE PRESTIGIU
A ȘCOLARILOR DIN JUDEȚUL

„Se va extinde practicarea hocheiu
lui șî a patinajului în toate localitățile 
județului și se va urmări atragerea 
copiilor și tineretului într-un sistem 
eompetițional permanent*. Sînt cuvinte 
extrase din introducerea broșurii — 
de altfel o inițiativă excelentă a or
ganelor sportive din localitatea Mier
curea Ciuc — intitulată „Programul 
principalelor manifestări sportive în 
sezonul de iarnă* la nivelul județului 
Harghita. Și tot aici se specifică fap
tul că în liceele și școlile unde există 
posibilități, orele de educație fizică 
vor fi ținute in aer liber, pe patinoare 
sau pîrtii de schi".

Așadar, tradiției acestor sporturi 
și avantajelor oferite de existența unei 
adecvate baze materiale, li se adaugă 
aceste două premise de care țin sea
mă. cu preponderență, organele jude
țene cu atribuții în domeniul sportului 
sătesc. în acest complex favorabil de 
condiții, s-a ivit posibilitatea ca în 
județul Harghita să poată fl organi
zate multe și interesante competiții 
și întîlnirî cu caracter de regularitate, 
care asigură permanența unei activi
tăți corespunzătoare, în totalitate spe
cificului acestor locuri. Să dăm nu
mai cîteva exemple. între 15 și 20 
decembrie 1971. și-au început activi
tatea centrele de inițiere și perfec
ționare în domeniul hocheiului pe 
gheață în localitățile Dănești, Lăzarea, 
Ciumani, Suseni. Mădăraș, Sinsimion. 
Joseni, Ditrău etc. și al schiului din 
Bălan, Bilbor, Voșlobeni. Sindominic, 
Lunca de Sus. Tot printre obiectivele 
lunii decembrie s-au numărat, in or
ganizarea C.J.E.F.S.. C.J.O.P. și In
spectoratului școlar la Miercurea Ciuc, 
cursul de perfecționare pentru instruc
torii de hochei din mediul sătesc, ex
cursia unor elevi ia Poiana Brașov 
pentru vizionarea meciurilor de hochei 
din cadrul „Cupei speranțelor*, faza 
județeană a concursului cu premii 
de modelaj tn zăpadă și gheață t 
„Festivalului zăpezii*, „Carnavalul pe 
gheață* pentru pionierii șl școlarii din 
toate localitățile județului, cupa ,.Cro
ss de argint* tn' comuna Dănești etc.

Dar nu numai forurile județene au 
inițiative lăudabile, ci și cele din lo
calitățile de diferită mărime de pe 
cuprinsul județului, care alteori a- 
jută efectiv acțiunile forurilor imediat 
superioare. Crosurile populare pe schi
uri organizate la Toplița de către Co
mitetul orășenesc U.T.C., tn cola
borare cu Consiliul orășeneso pentru 
educație fizică și sport și cel din Bă
lan. tutelat de Consiliul județean al 
sindicatelor în colaborare cu A.S. Mi
nerul din localitate se numără printre 
aoeste eficiente acțiuni.

Una dintre cele mai apreciate și. 
deci, așteptată cu mult interes, de 
către elevii și pionierii comunelor din 
Harghita este competiția „Prietenii 
crosei", găzduită în acest an. între 11 
și 13 februarie (etapa județeană) de 
comuna Remetea. Organizată de Con
siliul județean al organizației pionie
rilor și Inspectoratul școlar județean, 
în colaborare cu C.J.E.F.S.. la com
petiție vor participa în fazele inițiale 
14 echipe reprezentative de școli ge
nerale din mediul sătesc. Dintre a- 
cestea, patru își vor disputa faza fi
nală pe județ în comuna mai sus-a- 
mintită. Demne de laudă sînt efortu
rile organizatorilor locali de a asi
gura condiții optime desfășurării me
ciurilor. Consiliul popular comunal 
(secretar Iosif Olah — un fervent 
îndrăgostit și susținător al activității 
hocheistice) șl colectivul cadrelor di
dactice de specialitate au amenajat, 
cu contribuția voluntară a C.A.P., un 
patinoar nou special pentru această

HARGHITA
competiție, iluminat șl cu mantinelă 
înaltă.

— Această acțiune — ne spune tov. 
Ladislau Bara, inspector cu atribuții 
pe linie de sport din Inspectoratul 
școlar județean — este cu adevărat, 
un eveniment al sezonului. Se fac pre
gătiri intense, meciurile sînt foarte 
disputate. Experiența ne-a demonstrat 
— anul acesta ne aflăm la a treia e- 
diție — că din rînd urile celor care se 
intrec. pot fi selecționate elemente de 
mare perspectivă pentru școlile spor
tive din Gheorghieni și Miercurea 
Ciuc.

Faptele demne de semnalat, sînt 
însă cu mult mai numeroase. Ceea ce 
susține ideea că orientarea spre tra
dițiile locale și valorificarea condiții
lor specifice fiecărui județ constituie 
prima garanție a succeselor, atît tn 
domeniul sportului de masă, cît și al 
celui de performanță.

La Edinburgh și Londra au 
avut loc primele meciuri din 
cadrul ediției 1972 a Turneului ce
lor 5 națiuni, cea de a doua com
petiție europeană de rugby, alături 
de „Cupa națiunilor F.I.R.A.*.

Etapa inaugurală a tradiționalei 
competiții organizată sub egida lui 
International Board a fost asigurată 
de jocurile Scoția — Franța și 
Țara Galilor — Anglia.

...în primăvara anului 1871, la 
Edinburgh avea loc primul meci de 
rugby interțări. Protagoniste, echi
pele Scoției și Angliei. în anii ur
mători, alături de cele două forma
ții au fost prezente și cele ale 
Țării Galilor, Irlandei și Franței, 
astfel că în mod practic, din anul 
1900, competiția s-a transformat în 
„Turneul celor 5“. la data aceea

și în continuare, una dintre cele 
mai importante competiții rugbys- 
tice din lume.

într-adevăr, interesul față de me
ciurile din „Turneul celor 5“ este 
atestat de prezența, ca spectatori, 
a zeci și sute de mii de Iubitori al 
sportului, de faptul că rețele întregi 
de radio și televiziune înregistrează 
filme sau momente ale întâlnirilor.

început de obicei în luna ianua
rie, „Turneul celor 5“ se încheie în 
aprilie. Ultima ediție a competiției 
a fost cîștigată de XV-le Țării Ga
lilor.

prof. Camil MORȚUN

„CUPA UNIRII»

ȚINTAȘII DINAMOVIȘTI AU CÎȘTIGAT

Anca Iuga, sora cunoscutului cam
pion la pistol Dan luga, a fost in 
„Cupa primăverii* cea mai precisă 
țintașă junioară. Foto : R. PAUL

CONCURSUL INAUGURAL

(Vrmare din pag. I)

Trofeul a revenit clubului Dinamo 
(148 p) ai cărui reprezentanți au cu
cerit cele mai multe locuri fiuntașe. 
Pe locurile următoare s-au clasat : 
Metalul (59 p). Olimpia (50), I.E.F.S., 
Steaua, Medicina Iași și Petrolul 
Ploiești.

REZULTATE TEHNICE — pușcă 
40 focuri seniori : 1. E. Satala (Dina
mo) 374 (ultima decadă 96 p), 2. C. 
Manole (Steaua) 374 p (92), 3. I. Or- 
hei (Metalul Buc.) 371 p, 4. M. Fe

recata (Dinamo) 369 p, 5. M. Marin 
(Metalul Buc.) 366 p; senioare : 1. 
Veronica Stroe (Dinamo) 37? p, 2. 
Mariana Antonescu (I.E.F.S.) 368 p,
3. Ioana Șerbănescu (Dinamo) 362 p.
4. Mariana Feodot (Dinamo) 360 p, 5. 
Ioana Boțea (Politehnica Brașov) 
354 p; juniori: 1. Gh. Barbu (I.E.F.S.) 
371 p, 2. L. Ilovici (Activul Brașov) 
364 p, 3. D. Lucachi (Medicina Iași) 
362 p , junioare •’ 1. Anca Iuga (Di
namo) 368 p, 2. Dumitra Matei (Di- 
namo) 364 p, 3. Angela Tudorică 
(Dinamo) 361 p. Pistolul 40 f. se
niori : 1. I. Piepten (Dinamo) 385 p,

2. M. Dumitriu (Steaua) 372 p. 3. C. 
Feciorescu (Steaua) 370 p, 4. D. Ma
rinescu (Olimpia) 369 p, 5. G. Ma
ghiar (Dinamo) 368 p ; senioare : 1. 
Anișoara Matei (Dinamo) 370 p. 2. 
Viorica Mihalcea (Dinamo) 362 p, 3. 
Ana Buțu (Olimpia) 354 p 4. Vir
ginia Demetriad (Dinamo) 345 p. 5. 
Liliana Ionescu (Olimpia) 342 p ; ju
niori : 1. A Cristea (Olimpia) 355 p, 
2. M. Trușcă (Metalul) 353 p, 3. M. 
Vieru (Metalul) 348 p ; junioare : 1. 
Silvia Ratz (Metalul) 357 p, 2. Mo- 
nica Șerban (Dinamo) 352 p, 3. Li- 
lioara Ionescu (Metalul) 317 p.

Azi, în sala clubului Steaua din 
Calea Plevnei, se dă startul com- 
petițional pe anul în curs. în joc 
fiind pusă „Cupa Unirii*, primul 
turneu pc teren acoperit din sezo
nul de iarnă.

Se va juca eliminatoriu, după 
sistemul două seturi din trei și set 
scurt (tie-break). Semifinaliștii vor 
juca turneu final, fiecare cu fie
care. după același sistem. Compe
tiția este deschisă tuturor jucători
lor din țară de categoria I și a Il-a. 
De asemenea, sînt admiși să parti
cipe și cei mai buni juniori. Și-au

anunțat participarea pînă acum ju
cătorii de la cluburile Dinamo, Pro
gresul, Steaua, C.S.U. Construcții, 
U. T. Arad și Constanța. Favoriți 
la băieți sînt P. Mărmureanu, S. 
Dron, I. Sântei. S. Mureșan, V. 
Marcu, T. Ovici. D. Hărădău și C. 
Popovici. iar la fete Agneta Kun, 
Eleonora Dumitrescu, Valeria Ba- 
laj și Elena Trifu.

Jocurile se vor desfășura zilnic, 
în intervalul de la 17—23 ianuarie 
între orele 9—13 și 15—22.

S. IONESCU

TÎRGUL DE IARNĂ
10 ianuarie — 12 februarie 1972

CUMPĂRĂTORI
Tn această perioadă beneficiari de

REDUCERI DE PREȚURI
DE 10-15 LA SUTĂ

la unele articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece 
La magazinele cooperativelor de consum s-au pus în vînzare, Ic 

prețuri reduse, o gamă variată de țesături din lînă, diverse confecții 
din stofă ți textile îmblănite (paltoane, pardesie, sacouri, rochii, fuste, 
taioare, articole vestimentare tip sport); cisme și ghete cu fețe din 
P.V.C. pentru femei, ghete cu fețe din piele ți talpă de cauciuc pentru 
femei ți bărbați, fulare, baticuri, broboade, mânuți etc.

Toate mărfurile sînt moderne ți de bună calitate.
FOLOSIȚI ACEASTA OCAZIE, CARE VA DA POSIBILITATEA SA 

FACEȚI O ECONOMIE ÎN BUGETUL DV.
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Divizia B și echipele ei

GLORIA BISTRIȚA: „Cele 14 puncte
ȘEDINȚA DE ANALIZĂ DE LA RAPID agonisite sînt multe, dar și puține"

FOTBALIȘTII AU FOST MAI MULT 
CERTAȚI DECÎT LĂUDAȚI

I

dar a fost una din puținele partide intr-adevăr reușite realizate de
Înaintarea Rapidului presează defensiva echipei Dinamo. Meciul s-a încheiat cu victoria giuleștenilor (scor 2—1), 

dar a fost una din puținele partide intr-adevăr reușite realizate de Rapid in acest tur de campionat.
Ședințele acestea de sfîrșit de se

zon sînt pîndite îndeaproape de rutină 
și formalism. Dar la Rapid nu a fost 
chiar o ședință formală. E drept, nu 
s-a apăsat pe rană cu toată puterea, 
nu s-au spus chiar tuturor lucrurilor 
pe nume, dar nici nu s-a adăpostit 
toată lumea după lectura unui refe
rat obligatoriu, ca după un paravan 
al datoriei împlinite. Din păcate, cei 
mai pasivi, mai apatici, mai indife
renți și mai pu(in convinși au fost 
înșiși jucătorii. Cu unele excepții ei 
au citit romane („Hannibal ante por- 
tas“, un titlu cu subtilă semnificație!), 
au frunzărit ziare, au șușotit sau s-au 
foit în disputa pentru o țigară „King 
size"...

Referatul antrenorului Bazil Marian 
a fost analitic și judicios în conținut 
și impecabil în formă, intr-adevăr, „Ia 
nivel de literatură sportivă" cum a- 
precia în cuvîntul său reprezentantul 
Consiliului municipal pentru educație 
fizică și sport, profesorul Traian To
mescu. Referatul a derulat întreaga 
activitate a echipei pe parcursul pri
melor 15 etape de campionat, punctînd 
defectele și calitățile colective și in
dividuale. analizînd cauzele prefigu. _s_j •_ » nentru

răzbătut

și a afectării de a nu figura (la ora 
aceasta) printre „tricolori”.

Această ședință a mai descăunat 
vechea secție de fotbal numind o 
secție nouă, al cărei birou prezintă 
următoarea componență : președinte 
— I, H. Stănescu (cons'lier al minis
trului transportului), vicepreședinți — 
Emil Dobrescu și Ion Manolache, se
cretar, Ion Oprică. Tn calitate de 
membru al secției, din birou mai face 

. parte și Teodor Cărbunaru.
Au mai luat cuvîntul noul preșe

dinte al secției, care a dat asigurări 
de fidelitate și colaborare fructuoasă ; 
prof. Traian Tomescu, retoric, explo
ziv, elogiind calitățile antrenorului 
principal, căruia i-a reproșat doar o 
excesivă cumsecădenie. A invitat ju
cătorii la seriozitate, sîrguință și o

mai Dronur.țată încredere în forțele 
proprii.

Angelo Niculescu. reprezentantul 
F.R.F., cel care a deschis această șe
dință conferindu-i un aer festiv și o 
atmosferă destinsă prin înm:narea dis
tincțiilor de ..maestru emerit al spor
tului» fotbaliștilor Ilie Greavu și Ni- 
colae Lupescu. a și incheiat-o adunind 
norii deasupra capetelor jucătorilor, 
făcindu-le un rechizitoriu virulent, a- 
runeînd pe masă aproape obsedant cu
vîntul ..superficialitate". „Antrena
mentul din ziua de azi nu mai poate 
fi o distracție, este un travaliu imens 
și continuu, dacă vreți, este un chin”. 
Șe făcuse liniște deplină și poate că 
jucătorii asimilau vorbele acestea, cu 
gîndul la noul sezon încărcat de res
ponsabilitatea reabilitării».

Ion CUPEN

Convorbire cu antrenorul Titi Popescu

Sînt la a doua întrevedere eu an- 
trenorul bistrițean Titi Popescu. Pri
ma, cu un an In urmă, la Arad, cînd 
Gloria venea de pe un loc codaș șl 
urca, urca mereu. Acum, Gloria e din 
nou printre echipele din a doua parte 
a clasamentului.

— Dar să sperăm că vom urca din 
nou, Începe fostul centru înaintaș al 
Juventusulul. Toamna a fost pentru

• IN TOAMNA a întrebuințat 
19 jucători : Bocșa (13 meciuri), 
Pantelimon (15), Bama (3), Citu 
(15), Kerekeș (6), Goia (15). Grea- 
bu (15), Dngi (8), Nică (4). Cadâr 
(12), Gocan (13), Gheorghe (4), 
Salomir (7), Lorinț (4), Ciobotaru 
(12), Victor (12), Mureșan (6), 
Busu (7), Ciocan (15).

• GOLGETERI : 7 goluri —
Ciocan ; 3 goluri — Victor,
Goia : 2 goluri — Gocan, Cadar; 
1 gol — Mureșan.
• ȘASE LOVITURI de pedeap

să la activ : două în favoarea sa, 
(firește, acasă) și 4 tn defavoarea 
sa (Crește, în deplasare). Din 
cele două penalty-uri ale sale. 
Ciocan a transformat unul (cu 
C.F.R. Timișoara) și l-a ratat pe 
celălalt (cu Gaz metan).

O NICI UN SANCȚIONAT
• CLASAMENTE :
general : 

locul 10
acasă : 

locul 7
deplasare : 

locul 14.

7
0

7 0 0 7

18—19
15— 4

3—15

14 P.
14 P.

0 P,

noj mai puțin . ____
măvara de anul trecut. In tur 
pierdut două puncte pe teren propriu, 
terminind la egalitate cu Gaz metan 
și C.S.M. Reși(a și nu am adus nimic 
de afară. în returul campionatului tre- 

venit din deplasare cu 4

productivă decît pri- 
am

le dăm acestora o pregătire cit mai 
bună, putem să-i creștem, dar nu reu
șim să-i menținem intrucit în oraș nu 
există școli profesionale sau tehnice. 
De aceea, de la an la an umblăm după 
oameni noi.

— Cum aprecia ți fotbalul practicat 
în seria dv ?

— In general, bun. Sînt vreo patru- 
clnci echipe (Reșița, cele două formații 
timișorene, cele din Hunedoara și Si
biu) bune : restul, de valoare aproxi
mativ egală. Ceea ce le departajează 
sînt numai condițiile pe care le aa 
la dispoziție.

— După cite îmi amintesc, ați avut 
unele diferende eu arbitru.

— Am avut. La Făgăraș am condus 
pînă in min. 59 și am fost egalați 
dintr-un ofsaid mare : la Baia Mare 
am egalat în min. 90. arbitrul mai 
întii ne-a acordat golul, apoi l-a anu
lat. S-a scris și in „Sportul". Dar am 
mai avut și altfel de probleme, create 
de federație. De pildă, pentru meciul 
de la Satu Mare (în etapa a 14-a) am 
cerut arbitri fie din București, fie din 
Ploiești. Nu ni s-a aprobat, motlvin- 
du-se că meciul nu e un derby. Pen
tru mine, pentru echipa mea, era însă 
un derby. _ în schimb, la meciul cu 
C.S.M. Reșița, jucat la Bistrița, ne-am 
pomenit cu o brigadă din București 
deși pot spune, la rindul meu. că nu 
era un derby. Reșița avea 5 puncte 
avans față de noi. A trebuit să plătim 
un barem de 1 800 lei. ceea ce a con
tat foarte mult per.tru bugetul nostru.

— Ce credeți despre retur ?
— încercăm să creăm condiții mai 

bune de lucru și o colaborare mai 
strinsă cu organele locale. Cele 14 
puncte agonisite sînt multe, dar și pu
ține, în funcție de rezultate...

— m. t. —

U.T.A. începe să numere zilele pînă la 9 martie, data primului 
său meci cu Tottenham Hotspur. Rezultatul sorților a aprins energii 
noi. Arădenii lucrează cu o normă de efort care depășește „media 
engleză'. Ora zilnică de educație fizică, efectuată în sala Fabricii de 
zahăr, este o combinație draconică în care totul se încheîe cu înnegri- 
rea maiourilor roșii.

Nimeni nu face excepție. Axente, deși are osul armat cu o tijă 
metalică, aleargă în mare viteză cu semigreul Popovici în spate. Lere- 
ter și Pojoni fac joc de cap. Numai că mingea de fotbal e înlocuită 
cu cea medicinală, pentru înzecirea efortului muscular. Vidac și Do- 
mide se cațără pe spaliere. „Mugetele" lor se aud în țoală sala. Stin
ghiile spalierelor cedează deseori Administratorul sălii a ?■ convocat 
un iîmplar pentru recondifionările de rigoare.

După această oră, în care „Coco* Dumitrescu și Ion lonescu 
realizează adevărate performanțe de densitate non-stop, echipa se 
îmbarcă în autobuz. în cîteva secunde, geamurile se aburesc. Șoferul 
are nevoie de un ajutor pentru limpezirea parbrizului.

Pe pista stadionului începe marea alergare. Plutonul textiliștilor 
se angajează în cursa celor șase sau șapte mii de metri. După două- 
trei tururi, toți utiștii au mustăți albe. Cei foarte tineri, handicapați 
oarecum în întrece'ea cu Domide sau Birău, încearcă un „evantai , ca 

evitarea șuvoiului de foc al gerului.
........ .. .......... .......... Pe masă — o vadră de lapte. Rînd pe rînd, 

arădenii își umplu cănile cu polonicul. Urmează plonjonul în bazinul 
cald. Popovici iese primul. Pare grăbit. Se întinde pe masa de masaj. 
Masorul Vlăduț se apropie și-l bate protector pe umăr. „Ai uitat lecția, 
Paui. Primul e Lereter... Urmează Petescu. Ordinea e ordine". Popovici 
se retrage. își pune un halat pe umeri. Ar mai bea o cană cu lapte. 
Dar nu mai este. In 10 minute, U.T.A. a băut 10 litri de lapte.

In vestiar se discută despre turneul care încă nu e sigur. A venit 
„Sportul" in care se vorbește despre Algeria. Arădenii se tem de te
renurile tari ale Africii. Și ar vrea adversari mai puternici. în fond, 
U.T.A. va juca primul meci cu Tottenham înaintea primului meci oficial 
al returului.

Mă apropii de Birău: „Cum ai primit vestea că veți juca îm
potriva englezilor ?" Birău tresare : „în prima clipă mi s-a oprit inima. 
Apoi, însă, a început să bată din nou. Avem șanse bune, cu toate 
că în Arad n-a călcat încă picior de fotbalist englez. Cred că o să 
cîștigăm cu 1—0 la Arad și o să pierdem cu 2—1 afară. Rapid n-a 
fost în formă. Eu nu uit că după ce a primit bătaie de la Tottenham, 
țtî „23", s-a dus la Brașov și a luat 5. Asta înseamnă foarte mult...".

oarecum în înirece'ea cu 
în cursele cicliste, pentru 

Reintrăm în vestiar.

★

Toate astea s-au întîmplat la Arad, în ziua de 14 decembrie 1972.

loan CHIRILA

rînd măsurile în perspectivă 
îndreptarea lucrurilor. Au 
pregnant prin repetiție și accent, 
următoarele motive principale ale re
gresului fotbalului de lingă Podul 
Grant: lipsa de conștiinciozitate a ju
cătorilor (la antrenamente. In teren 
și în afara lui), întronarea unui spirit 
de animozitate între coechipieri, tole
ranta conducerii tehnice, care s-a li
mitat doar „la măsuri de prevenire și 
convingere".

Luările de cuvînt (ale jucătorilor) 
au fost în general zgircite și detașate 
de problemele cele mai stringente. Le 
rezumăm. DUMITRU : „Noi am fost 
obișnuiți cu antrenamente ușoare. 
Noua conducere tehnică a înăsprit re
gimul de pregătire și jucătorii au a- 
cuzat șocul, cedind fizic in finalul se
zonului". LUPESCU : „Elementele noi. 
încă neadaptate, au stopat evoluția 
formației. întrucit nici Bac și nici Ene 
Daniel nu s-au putut suda perfect în 
angrenajul formației. Antrenorii, «în
dese, ar fi trebuit să individualizeze 
antrenamentele pe cele două cupluri 
de atacanți și fundași centrali. Cred 
în reviriment, p.onostichez o poziție 
între primele patru locuri ale clasa
mentului”. NEAGU (la fel și CO- 
DREANU) : „Secția de fotbal a func
ționat fantomatic, nu numai că nu 
i-am simțit sprijinul, dar i-am resim
țit pe pielea noastră incompetența”. 
BOC : „Incertitudinile din perioada de 
pregătire au influențat moralul băie
ților. Antrenamente mai intensive, in 
timpul săptămînii. nc-ar fi consoli
dat, bănuiesc, pregătirea fizică evi- 
tînd astfel finalul de sezon, penibil". 
RAMUREANU a revendicat niște do
leanțe strict personale, se pare în
dreptățite, iar RADUCANU (căruia 1 
s-a retras căpitănia de ech’pă. încre
dințată acum lui Lupescu) ni s-a pă
rut, pentru prima dată, abătut și des
cumpănit. Sîntem convinși că el nu 
mima tristețea. A cerut doar posibi
litatea de a se odihni, tratîndu-și 
traume vechi, într-o stațiune balneară. 
Toată atitudinea lui a demonstrat o 
criză morală, sub povara imputărilor

cut am 
puncte.

— Care ar fi cauzeie re-căderii ?
— Sînt mai multe. în principal, lo

tul, pe lingă că e restrins, nu e nici 
omogen din punct de vedere valoric. 
Avem fotbaliști foarte buni (Ciocan, 
Goia, Citu). peste nivelul celorlalți. 
Apoi, greutățile incepind cu cele fi
nanciare și încheind cu lipsa de echi
pament și mingi pentru antrenamente 
Si jocuri. Cred că ar fi mai bine ca 
echipa, in loc să fie a orașului și în 
aeelași timp a nimănui, să ființeze pe 
lingă una din puternicele întreprinderi 
forestiere.

— Cam cîți spectatori asistă la me
ciuri ?

— Cele mai multe bilete s-au vîn- 
dut la jocul cu C.F.R. Timișoara. Vreo 
2 IOT In rest, avem doar 1 200—1 300 
de plătitori, deci încasări foarte mici. 
Mă bucur, in schimb, că din punct de 
vedere disciplinar n-am avut nici o 
problemă in acest tur.

— Cum vă recrutați jucătorii ?
— Baza o constituie echipele noastre 

de juniori. încercăm, ne străduim să

M E MENTO ARGEȘAN

Ieri, pe un ger fără milă, un solitar pe stadionul

• O zi în capitala Argeșului, 
acum, în plină „secetă fotbalistica*4, 
umple totuși, rapid, tolba dornică 
de vești a reporterului. • Care vi 
le prezintă, așa cum le-a aflat sau 
le-a constatat „proprio visu“, fără

1—1, cînd Argeșul avea nevoie de 
patru goluri în 45 de minute, mi-a 
spus la fel 1 „învingem !“ • Oltea
nu iarăși printre coechipierii Iul. 
S-a pus punct conflictului cu an- 
trenarul Ilalagian. Dar l-a costat

niori. Și să desfacem bilețelul nos
tru peste doi ani. Și să facem 
atunci conturile ! Maestre Ianov- 
schi, provocarea este lansată ! 
• Pigulea în febra examenelor. 
Dar, stați puțin, nu ale lui, ci ale...

reprezinți

parte dinfatf'
la Mfinchen, 
lotul condus

crede ni- 
necazurile

Va veni, însă, și 
alunga tristețea, 

ceie șase puncte 
privind .Ja

Beldeanu. mijlocașul Progresului, 
fost o vreme un nume la modă.

IN LUPTA CU... ANONIMATUL

a ___ _ ____ ___ _______________
Unij îl asociau, chiar, cu echipa na
țională. în ultimul timp, insă, aproa
pe că nu mai știm nimic despre Bel- 
deanu. A intrat în anonimat La 20 
de ani, cu talentul său !...

— Cum explici. Aurel Beldeanu, 
anonimatul care te-a înghițit în ul
timul timp?

— Asta e soarta celor din divizia 
B ! Altfel ești privit aici. Altfel te 
privește presa, altfel te privesc spe
cialiștii. Mai bine zis, nu prea te 
privesc.

— Am auzit spunîndu-se că ai de
venit mai comod în pregătiri.

— Gurile rele spun multe! Ca să 
fiu sincer, insă, cum mi-e felul, tre
buie să recunosc că există ceva ade
văr în treaba asta. Credeam că in 
divizia B e mai ușor, că poți juca 
din experiență. Dar. e mult mai 
greu decit mi-am închipuit. Mai ales 
că in unele orașe, la Pașcani, Galați

• ÎN DIVIZIA B, TOȚi TE UITA ! • MAREA NOASTRA GREȘEALA A 
FOST CA AM JUCAT ÎN DIVIZIA SECUNDA AȘA CUM SE JOACA IN DIVI- 
z:.‘,o echipă mai buna decit avea in a

n-am pierdut războiul Pînă la urmă, 
tot valoarea își va spune cuvîntul.

— Mulți spun că dacă rămîneați 
In prima divizie, ați fi fost acum 
undeva pe la mijlocul clasamentului.

— Dacă rămineam pe prima scenă, 
termiaam. cred, turul in jurul locului 
șapte. Pentru că echipa de acum este 
mai bună decit cea care a fost in 
A cînd ne lăudau atiția. Năstase 
n-ar fi atins mingea in deplasare, 
in divizia B. Cassai, însă, se bate, 
acasă și in provincie, așa incit, chiar 
și fără Năstase, echipa din prezent 
este mai bună.

— Crezi că vei evada eurînd din 
anonimatul care te apasă ?

— Fiecare jucător și-a ales cite 
un an care să fie anul lui. A venit 
vremea să-mi aleg și eu un an 
Anul acesta, care vreau să fie anul 
meu ! Am multe vise pentru acest 
an. îa primul rind. vreau să joc în 
naționala de tineret, in primăvară, 
la Paris. Dacă olimpicii se califică 
pentru turneul final de 
vreau să fac 
de Gh. Ola.

— Pentru 
prindă viață 
taci ?

— Să dau _ ______________ ____
bun in jocurile echipei mele. Pentru 
că la antrenamente nu vine nimeni 
să mă vadă. Și mai trebuie să fiu 
privit cu atenția și încrederea cu 
care eram privit pe cînd jucam în 
divizia A.

— Fii sincer, Beldeanu, nu crezi 
că sînt prea mari si prea multe 
visele pentru anul acesta ?

— Nu sînt nici prea multe și 
Prea mari. Pentru că eu n-am 
bătrinit incă-,

„.La 20 de ani. Aurel Beldeanu, 
talent veritabil, are dreptul să vi
seze 1

ZIA A • PROGRESUL ARE ACUM O

șj Constanța, nici n-am apucat să 
ating bine mingea și s-au repezit 
cite doi ta mine luindu-mă pe sus.

— Dacă adrruti că ai fost oare
cum. mai comod decît te știam, In- 
seamaâ că specialiștii și presa au 
circumstanțe...

— Haideți să fim sinceri. Eram în 
lotul național de tineret Eu, Cassai 
Si Du du Georgescu. Am retrogradat 
și automat s-a dus lotul de tineret !

Am mai auzit vorbindu-se că 
împrietenit cu paharul !

Nu-i adevărat! E de ajuns să 
intri intr-un local să bei o Pepsi, 
ca să zică toată lumea că ai făcut 
Un chef de pomină. ȘL dacă eu zic 
că nu-i adevărat nu mă 
meni. Altele sint insă, 
mele.

— Necazuri mari ?
— Necazul cel mare ii 

cele șase puncte ce oe despart de 
Sportul studențesc, 
vremea cînd * om

— Cum explici 
incredibile parcă, 
cele două loturi ?

— Prin slăbiciunile noastre, 
prin meritele studenților. De 
n-a fost nici conducerea tehnică, nici 
conducerea clubului, cum au zis 
unii, ci noi. jucătorii Am avut prea 
multă încredere in not Credeam 
că-i de ajuns să ne echipăm și, gata, 
cistigăm meciul. 
Greșeala noastră _
fost că am jucat In divizia B cum 
eram obișnuiți in divizia A. Și am 
plătit tribut greu acestei greșeli. Tn 
retur, insă, ne vom bate pentru pro
movare. Vom fi o echipă. In tur am 
fost II individualități, nu o echipă.

— Care va să zică, crezi că Pro
gresul mai poate promova anul 
acesta ?!

— Nici nu mă gindesc altfel!
— Vă despart totuși 6 puncte !
— Am pierdut cîteva bătălii, dar

nu 
vina

ca 
ce

un

acestea să

Dar n-a fost așa. 
fundamentală a

toate
crezi că trebuie să
randament cit mai

nici 
îm-

Mircea M. IONESCU

Pigulea, proaspătul asistent al Institutului Pedagogic din Pitești, în 
Fază din meciul Steaua — F.C. Argeș, disputat la București în

luptă pentru balon cu Tătaru II. 
prima parte a campionatului.

Foto: V. BAGEAC

introduceri și finaluri, fără obiș- 
r nitul „ambalaj" al formei... 
• Ieri, pe un ger fără milă, un so
litar pe stadionul din dealul Ps- 
teștiului : Dobrin. Antrenament 
suplimentar, programare personală, 
un semn că „fakirul" continuă 
drumul toamnei 1971. „Ce facem 
cu Ungaria ?“ îl întreb, „învin
gem 1“ Creditez pe „prințul din 
Trivale": deține un record prețios 
în materie de pronosticuri : la 
pauza meciului cu Toulouse („Cupa 
orașelor tîrguri", pe atunci), la

baschet se prezintă astfel :

Seria

S.

6.
Seria H-aa

16603—57710 4
514—725 1110 1

11478—79810 1
Seria a ni-a

440—67210 111
Șc.Seria a Satu MareTV-a sp.

Șc. sp 
LiC. 2

o
4
4

io io 
io

20
16
16

896—339 
562—436 
482—493

10
10
10
10
10

19
19
16
13
12

Buc. 
Pitești 
3 Buc.

787—404
637—585
688—618

MASCULIN
I

Farul C-ța
Șc. sp. C-ța
Lie. 4 Galați
Șc. sp. Galați

A.S.A. 
ȘC. 
ȘC. 
Șc. 
Șc.

Mare 
Timiș.

3.
4.
5.
6.

După cele două tururi desfășurate pînâ 
•cum, clasamentele diviziei școlare șl 
de juniori la baschet se prezintă astfel :

Reșița
Seria

Brașov
Mediaș

. Sibiu 

.Avram Iancu'

sp. 
sp. 
SD. 
sp.

1.
2. Metalul Salonta
3. Lic. Zalău
4. Lic. „P. Maior- 

Gherla

1.
2.
3

Craiova
Șc. sp. Lugoj
Lic. 1 Caransebeș 
Șc. sp. Tr. Severin 
Gr. șc.

CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl

1. Șe. sp.3. Șc. sp.
S. Șc sp. Oradea
4. Lic. 4 Oradea5. Lic. 10 Timiș.
‘ Lie. C.M. Oradea

Șc. sp. 
șc. sp. 
șc. sp.

4. Lic. , • 
Brad

5. Lic. „Mihai Viteazu* 
Turda6. Lic. „Avram Iancu” 
Aiud

1.
2.
3.
4. . . ...5. Șc. sp. Brăila
6. Lic. „Al. Cuza' 

Focșani

Crișul Oradea 
Șe. sp. Oradea 
Șc. sp Dei-a

Seria a

1010
10 
10 
10
10

io o
7 3
7 3
3 7
2 8
1 9

754—511606—526 
694—598 
488—641 
508—684
494—584

20
17
17
1312
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

10 
10 
io
10

1. Șc. sp. Cluj
2. Șc. sp. Tg. Mureș
3 Lie. „Bolyaf Tg. M.
4. Șc. sp. Bistrița
5. Lie. mil. C-lung Mold. 10
6. Lic. Reghin 10

1
2
3
7
7

10

19
18
17
13
13
10

Seria a V-a
t. Șc. sp. Ara<?
2. Lie. „N. Bălceseu'

10 10 0 934—429 20

Lie. 35 
Șc. sp. 
șc. sp.
Comerțul Tirgoviște 
Lic. 5 Buc.
Lic. Găești

Seria
Dinam o Buc 
Șc. sp. 2 Buc.
Șc. sp. Ploiești 
Cetatea Giurgiu 

Rm. Vilcee 
Cîmpina

Seria
Iași 
Bacău
Bar*ău
P. Neamț 
Botoșani 
Suceava

FEMININ
Seria

JUNIORI
705—504 
558—623 
453—654 
576—705
501—312

1079—520
733—654
730—670
516—254
670—870
524—774

721—434
731—519 
573—592
535—641 
481—590

725—435
1S-3

630—5-0 
733—721 
545—551
402—796

Lie. „Baiya- Tg. M.
Șc. sp. Sibiu 
Șc. sp Meiaș 
Voința Tg. Mure, 

sp Tj Mure» 
1 SI Gh.

Seria a

2 B -JC. 
C-ț» 
Fetești

Se. sp 
Șe. sp. 
Știința 
Rapid Buc.
Lic. 1 Bir'-ad 
Șc. sp. 3 Buc.

Seria
Lie. S3 Buc. 
Olimpia Buc. 
Șc sp Giurgiu 
Lic. 4 Galați 
Șc. sp. Galați 
Lic. „A.I. Cuza" 
Focșani

scump pe Impulsivul fundaș cen
tral piteștean ieșirea sa indiscipii- 
nară. Pentru ca lucrurile să mear
gă bine, acum, marea condiție ra- 
mîne ca Olteanu să pună și el... 
lacăt gurii. Un remediu din bătrîni, 
cu succese garantate și astăzi 1 
cînd se pregătește să lanseze ofen
siva lui de ..perle" să numere 
pînă la zece. Fie că îl are în față 
pe arbitrul Z. Drăghici, fie pe Ha- 
lagian... • F.C. Argeș are un nou 
președinte. Tov. Paul Constanda- 
che, care a prezidat ani în șir des
tinele echipei, este succedat de un 

■ vechi și respectat component al 
conducerii clubuhli, tov. Ghcorghc 
Gavrilă. • Sîmbătă dimineața, un 
om foarte agitat la cabinetul me
dical al clubului > masorul Gheor- 
ghe Caravețeanu, care pregătea 
certificatele de vaccinare pentru 
Olteanu, Radu și Jercan, primii 
selecționați ai Piteștiului tn 1972. 
Curfnd ei iau drumul Marocului 
cu echipa olimpică. •„Steinbachul 
Piteștiului", antrenorul Leonte Ia- 
novschi, ajutat de un harnic pro
fesor al copiilor și juniorilor. Dan 
Silvășan, anunță reluarea „marii 
ștafete" a talentelor, tip divizia A 
și națională, cultivate cîndva pe 
solul argeșean : Dobrin, Ștefănescu, 
Niță, Cîrciumărescu, Radu, Pre- 
purgel. Hai să-i verificăm flerul... 
Notați aceste nume: Dumitru, 
Stăncescu, Foamete (cel din urmă 
un fel de Aelenei... mai slab), din 
echipa primă de juniori ; apoi 
Dumitrescu, Toma, Gabrian, Radu 
III, din a doua formație de ju-

studenților din grupele pe care le 
conduce. Fiindcă fundașul dreapta 
din Pitești a devenit asitent la In
stitutul 
întîlnim 
Ciolan, 
pe alții ___ ____ ___ _
chipe. • în birourile clubului, for
fotă ca în ajun de meci : vicepre
ședintele Puiu Rapaport a pus în 
alarmă întregul său „stat major" 
pentru declanșarea acțiunilor nou
lui sezon. Am promis să nu dez
văluim secretul, 
atît : F.C. Argeș are 
prize (plăcute)
săi pe care i-am dori mai aproape 
de echipă și altfel, nu doar în cele 
90 de minute, la fiecare două săp- 
tămîni. Asociația suporterilor ră- 
mîne un termen mai mult simbo
lic, acțiunile ei sînt sublime, dar 
lipsesc cu desăvîrșire 1 • „45 tie 
r ute cu F.C. Argeș", o peliculă 
„ zată cu mijloace cinematogra

fice de pasiune, dar o reușită în 
adevăratul sens al cuvîritului. Fe
licitări autorului ei, Dan Marines
cu, un inimos inițiator al acțiuni
lor presă-publicitate din clubul 
piteștean. • Și-acum vestea cea 
mare: la 26 ianuarie, la „Casa de 
cultură a sindicatelor", festivaluri 
de muzică și sport. Printre invi
tatele lui F.C. Argeș, Anda Călu- 
găreanu și Anca Agemolu. Clou-ul 
spectacolului, recitalul cunoscuți- 
lor jucători de fotbal. Dan Spă- 
taru și Nicolae Dobrin !

pedagogic, acolo unde îi 
pe studenții

Jercan. Și, în eurînd, și 
dintre titularii primei e-

Niculescu,

• Vă spunem 
cîteva sur- 

pentru suporterii

n-a

V-a
19 9 57 5-3541

10
10
10

10
10
10
10
10

9
0
4
2
1

2 
4
7
7
9

573—364 
501—442 
392—437
339—550

0
7

4
3
1

573—470
584—465
521—473 
490—591
437—478

m-a

SE REIA ÎNTRECEREA
f&rmare din pag. I)

fi deci-

CEI MAI BUNI SPORTIVI
Al CLUBULUI ÎN ANUL 1971

I.E.F.S. BUCUREȘTI

a

C.S.M. SIBIU

Frollch
348—54010 91

19 
1»
10
10

10
8
6
3
2

2 568—430 
6 542—545 
0
8
8

0
2
4
7
8

Iftimie (baschet) 
Cengher (volei)

4
4
2
2

(călărie) 
(călărie) 
(haltere)

de 
de 

Jo- 
de

663—358 
508—426 
495—471 
406—472 
411—564

fi soco- 
oficiale 
fluieru- 
pe care 
vor tre-

516—591 
508—638 
377—544

huși (luni), Rapid — Confecția 
(marți), Universitatea Cluj — Ra
pid și Confecția — Universitatea 
București (miercuri). Fără îndoială, 
toate meciurile sînt importante, am

477—675 1» 
401—548
515—575

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

0 1
8 2
5 5
3 7
3 7
2 8

10 o
7
6
3
3
1

vn-a
io
10
10
10
10

1. Edia Bala (tir)
L Ioan Herman (judo)
X Șerban Lupașcu (tir)
4. irina CHmovschl (handbal)
5. Elena Moiș (patinaj)
6. Lucian Glușcă (tir)
7. Petru ța Băicoianu (handbal) 
X Rodiși Văduva (scrimă)

9. Doina
10. Maria

460—558
5 Lic. 1 Salonta 10 2 8 385—598 12 Seria a Vin-a
6. Șc. sp. Arad 10 0 10 319—680 10 1. C.S.M. Iași 10 10 0 498—253 20

2. Viitorul Dorohoi 10 7 3 683—409 17
Seria a TI-a 3. Șc. sp. Bacău 10 5 5 511—422 15

4. Lic. „C. Hogaș"
1. Șc sp. Cluj 10 10 0 603—389 20 P. Neamț 10 4 6 391—474 14
2. ȘC. sp Gheorghieni 10 6 4 G99—G77 16 5. Șc. sp. Iași 10 4 6 254—507 14
S. Lic. 4 Oradea 10 6 4 534—429 16 6. Lic. Moineștl 10 0 10 283—560 10

Adolf
Marius Burtea 
Eugen Mldori 
Margareta Vasiu (volei) 
Livia Barbu (handbal) 
Ilie David (fotbal) 
Alexandru Prohor (box) 
Adrian Dinu (atletism) 
Dumitru Rășcanu (rugby) 
Livia Pavel (volei)

vrut însă să le scoatem în evidență 
doar pe acelea care pot 
sive.

Tot ca un examen poate 
tită și reluarea activității 
a arbitrilor. 12 cavaleri ai 
lui — dintre cei mai buni 
îi are handbalul nostru — 
bui să asigure condiții normale de 
joc. Ceea ce le cerem arbitrilor V. 
Pelenghian. M. Marin, Th. Cure- 
lea, D. Racoveanu (București), D. 
Purică (Ploiești), P. Radvani (Cluj), 
Gh. Lungu (Brașov), M. Grebeni- 
șan (Tg. Mureș), I. Crețu și Gh. 
Crisnic (Petroșani), Alex. Popescu 
și Gh. Mateescu (municipiul Gh. 
Gheorghiu - Dej — delegați 
F.R.H. la acest turneu — este 
a nu permite sub nici o formă 
cui dur, periculos, manifestările 
indisciplină. Reprimarea brutali
tăților evită accidentarea jucătoare
lor. permite desfășurarea jocului la 
nivelul real al potențialului echipe
lor. Lupta pentru puncte, pentru 
obținerea unuia dintre primele 
locuri sau pentru rămînerea în di
vizia A trebuie să se desfășoare în 
limitele fair-play-ului.

Așadar, timp de trei zile vom a- 
sista Ia o nouă confruntare a for
țelor handbalului nostru, confrun
tare pe care o dorim cît mai edi
ficatoare.

Eftîmie IONESCU

LA

PR SP RT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 3 
ETAPA DIN 16 IANUARIE

I. Bologna — Napoli
II. Juventus — Fiorentina 

în. Mantova — Internationale
Milan — Atalanta 
Roma — Torino 
Sampdoria — Cagliari 
Varese — Lanerossd

IV.
v.

vi.
vn.

vru. Verona — Catanzaro
IX. Foggia — Lazio

1972
x
1
2
1
1
x
x 
X
1

X. Perugia — Bari
XI. Reggiana — Temana 

XTT. Sorrento — Arezzo 
xni. Taranto — Catania

1
x
X
X

Fond de premii : 347 946 lei.
Plata clștlgurilor pentru acest ______

se va face astfel : in Capitală înceotnd 
din 21 Ianuarie, pînă la 3 martie 1972, 
inclusiv ; tn tară începînd din 24 ianua
rie, pînă la 3 martie 1972, inclusiv.

concurs

Rubrică redactată de 
LOrO-PRONOSPORT



TIWmOflLIPEMMIIl MARILOR PERFORMANTE
antrenamentvizită la național de tineret

Care vor fi cifrele înregistrate de viitoarele recorduri ? Nu se știe cu sigu
ranță. In orice caz, după pregătirile intense ale componenților lotului nos
tru național, ele vor fi ridicate. Fotoreporterul L. Adorjan a surprins, in 

aceste zile, un aspect de
Am vizitat zilele trecute sala de 

haltere adăpostită de una dintre 
tribunele stadionului giuleștean Ra
pid. Aflasem că aici se pregătește, 
reunit, sub conducerea — atentă, 
ca întotdeauna de atîția ani — a 
lui Ștefan Petrescu și a secundului 
său, Gheorghe Mănăilescu, lotul 
național de haltere tineret. Am ni
merit intr-adevăr bine, căci, îna
inte încă de a deschide ușa, se fă
ceau auzite zgomotele metalice — 
atît de caracteristice unui astfel de 
loc — specifice discurilor de zeci de 
kilograme, .care-și urmează dansul 
aerian fără răgaz, acționate de 
mușchii și voința sportivilor. Cei 
10 halterofili care vor reprezenta 
tricolorul românesc în viitoarele 
competiții de anvergură la care vor 
participa nu peste multă vreme, nu 
irosesc acum nici o clipă pentru 
ca în încleștările cu cifrele viitoa-

la o ședință de pregătire.
relor recorduri să nu iasă, în nici 
un caz, învinși.

— Ne aflăm — spune antrenorul 
emerit Ștefan Petrescu, unul dintre 
primii din țară care s-a bucurat de 
această înaltă distincție — într-o 
perioadă de început a uqor intense 
pregătiri. în această primăvară tre
buie să facem față cu succes celor 
două competiții mari pe care le 
avem în program : „Cupa Dunării" 
(17—20 aprilie la Budapesta) și cam
pionatele europene din mai, de Ia 
Constanța. Conform unui plan bine 
stabilit, privind antrenamentul fie
cărui sportiv în parte, vom căuta 
să realizăm sarcinile pe care ni 
le-am propus pentru această pe
rioadă.

Acest veteran al sportului româ
nesc, Ștefan Petrescu, care în viața 
lui a practicat atîtea sporturi și 
prin mina căruia au trecut și s-au 
format atîtea generații de spotivi 
valoroși, este și acum un îndrăgos-

tit al meseriei sale. El o practică 
cu 
fără ca anii să-i știrbească 
din vigoarea pasiunii. Ne arată ta
belele în care sînt înscriși para
metrii de greutate și de frecvență 
ale diferitelor exerciții efectuate de 
elevii săi actuali, pentru fiecare 
antrenament sau perioadă. La rîn- 
dul lor aceștia își cunosc bine sar
cinile ce le revin în pregătire. După 
cum îi vedem acum, antrenîndu-se 
asiduu, susținut, conștient, printre 
atîtea aparate, ridicînd, împingînd, 
sau smulgînd greutățile, 
lucru de mirare cînd, 
tul ședinței, cîțiva mai 
siunea de a efectua în 
serii de exerciții. In 
tuație apar ca normale 
valorice făcute în cursul anului tre
cut și care se numără cu zecile de 
kilograme ; Gheorghe Bercea — 37 
kg, Aurel Miut — (demn urmaș 
și., urmăritor al lui Fiți Balaș) — 
21 kg, Francisc Szatniari — 55 kg, 
Vasile Deji — 45 kg, Vasile Deak 
(recordman absolut al țării la 
„smuls" cu 137 kg) — 55 kg, Gheor
ghe Mîinea — 47 kg...

— în 2—3 ani — continuă seria 
noutăților antrenorul Mănăilescu — 
sînt sigur că acești băieți vor a- 
tinge performanțe de mare 
internațională. Cu atît mai 
cit ei sînt și foarte tineri.

Am' părăsit sala Rapid 
componenții lotului național de ti
neret convinși că în aceste condiții, 
speranțele celor doi antrenori în
tr-o comportare bună a elevilor 
lor în această primăvară, au cele 
mai mari perspective de a fi rea
lizate.

scrupulozitate, cu competență,
ceva

nu mai este 
spre sfîrși- 
cer permi- 
plus cîteva 
această si

sal turile

valoare 
mult cu

Și pe

Radu TIMOFTE

„CUPA AGRONOMIA CLUJ" LA PATINAJ VITEZĂ

GERUL SI VINTUL AU ACCENTUAT»

SLĂBICIUNILE CONCURENȚILOR
TUȘNAD 16 (prin telefon). Ul

tima verificare în vederea campio
natului republican, dotată cu Tro
feul „Cupa Agronomia Cluj" a în
ceput duminică după-amiază, in 
condiții neobișnuite pentru pati
natorii noștri. Frigul pătrunzător 
(—20°) și vîntul tăios care a bătut 
pe tot parcursul întrecerilor, au 
produs acestora multe clipe grele, 
Îrînîndu-le zborul pe pista de 
gheață a lacului Ciucaș, crăpată 
în unele , locuri.

circumstanțe 
pentru rezul- 
condițiile me- 
ne-am fi aș- 
seniori să fie

Sonjei

ATLEȚII JUNIORI

(Urmare din pag. 1)

marii aglomerații din sălile aflate 
la dispoziție.

Cea mai spectaculoasă breșă in 
lanțul victoriilor atleților de la 
S.S.A. a făcut-o Bedras Bedrosian, 
de la „Viitorul", dublu învingător, 
la triplusalt și lungime. Specialist, 
totuși, in proba „cangurilor" elevul 
lui Sorin loan se anunță drept un 
autentic talent, antrenorul său 
scontînd pe o performanță de 15 
m la campionatele naționale din 
acest an, iar apoi ca junior I. la 
16 m.

In ziua a doua a campionatelor 
municipale de atletism ale juniori
lor II s-au înregistrat următoarele 
rezultate finale: 50 m garduri fete: 
1. Mihaela Stoica (S.S.A.) 
(în serii 8,3), 2. Alice
(S.S.A) 8,7 s, 3. Tatiana 
(C.S.S.) 9,0 s; 50 m garduri
1. Ionel Predescu (S.S.A.)
2. Emil Sebe (S.S.A.) 7,4 s, 3. Ema- 
noil 
gime băieți: 
sian (Viitorul) 6,56 m, 
Grizea (Dinamo) 6,24 m, 
Neciov (Lie. 35) 6,16 m; înălțime 
băieți : 1. Mihai Zara (S.S.A.) 1,80 
m, 2. C-tin Ene (S.S.A.)
3. C-tin Babancu (S.S.A.)
înălțime fete : 1. Maria
(S.S.A.) 1,40 m, 2. Victoria 
(Lie. 35) 1,35 m, 3. Elena Șerbu 
(Energia) 1,35 m.

8,4 s. 
Sandu 

Bursuc 
băieții
7,3 ș,

Alexe (S.S.A.) 7,6 s ; lun-
1. Bedros Bedro-

2. Victor
3. C-tin

1,80 m,
1,75 m:

Sîntea
Ionesco

Desigur, acordăm 
tuturor alergătorilor 
țațele influențate de 
teorologice, însă nu 
teptat ca o serie de
In continuare depășiți de juniori 
Sîntem tentați sa punem evoluția 
chinuită a lui Șt. Papp, L. Covaci 
(Dinamo Brașov), Gh. Varga, H. 
Timiș (Agronomia Cluj) și a altor 
patinatori consacrați mai mult pe 
seama antrenorilor respectivi, care 
încearcă să rezolve disciplina ți 
scăderea în munca de instruire cu 
duhul blîndeții. Or, a fi îngădui
tori cu alergătorii care • refuză să 
compenseze prin trudă arsenalul 
lor tehnic redus, ni se pare o gre
șeală ce poate șă-i coste scump pe 
antrenorii vizați.

In încheiere, cîteva cuvinte des
pre comportarea învingătorilor. 
Campioana absolută Crista Tracher 
a înregistrat o scădere de randa
ment în comparație cu ultima sa 
evoluție -din „Cupa Dinamo -Bra 
șov", probabil și pentru că a lip
sit de la start Maria Tașnadi, sin
gura adversară în măsură să o so
licite la maximum. în schimb, I. 
Roșea, mînat din spate mai mult 
de talent deeît de 0 pregătire co
respunzătoare. s-a prezentat In 
progres, arătînd că poate fi capa
bil, dacă vrea să se realizeze to
tal, de cifre superioare. Iată rezul
tatele primei zile : senioare 500 m ! 
1. Crista Tracher (Dinamo Brasov) 
53,1, 2. Roxana Salade
Cluj) 54,6, 3. Clara Mike 
Cluj) 57,9 ; 1 000 m — 1. 
Tracher 1:51,6, 2. Roxana 
1:59,4, 3. 
niori 500 m : 1. J. Roșea 
mia Cluj) 45,5 ; 2. A. Okos 
Brașov) 47,3, 3. Z. Sandor 
Brașov) 47,4, 4. E. Imecs 
mia Cluj) 47,9, 5. A. 
(Agronomia Cluj) 48.1, 6. 
(Dinamo Brașov) 48,3;
1. I. Roșea 1:37,8, 2. A. Okoș 1:38.1,
3. Gh. Pop (Agronomia Cluj) 1:39,2,
4. E. Imecs 1:40,8. 5. Gh. Varga 
(Agronomia Cluj) 1:40,9, 6. A. Cio- 
banu 1:41,5. Luni are loc returul 
întrecerilor.

(C.S.M 
(C.S M. 
Crista 

Salade 
Clara Mike 2:05.0 ; se- 

(Acron o- 
(Dinamo 
(Dinamo 
(Agrono- 
Ciobanu 

G. Ballo 
1000 m i

Tr. IOANIȚESCU

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

menținînd scorul strîns în primele 
20 de minute. Apoi, campionii și-au 
intrat în mînă, pasele lor au mers 
foarte cursiv, greșelile în apărare 
ale adversarilor au fost sancționate 
promp și Boghian a mai scos de 
trei ori pucul din plasă în repriza 
secundă. Tureanu și Gh. Huțanu 
reușesc clteva șarje foarte specta-

CLASAMENT : 1. Dinamo 14 
puncte, 2. Steaua 14 p ; 3. 
Agronomia 2 p ; 4. Avîntul M. 
Ciuc 2 p.

Astăzi este zi liberă, între
cerile continuînd marți dupd 
următorul program : 
16,30 : Agronomia Cluj

forma excelentă a lui Dumitraș, 
ferm hotărît să-și mențină poarta 
imaculată. Apoi, situația reintră în 
normal (Avîntul își terminase com
bustibilul) și Dinamo mai reușește 
să înscrie de două ori, imediat 
după schimbarea terenului.

Meciul a fost, în general, plăcut, 
viu, alert și foarte fair : doar patru 
eliminări de cite două minute. Au 
marcat : Gh. Huțanu (2), Axinte, FI. 
Sgîncă, Bandaș, Florescu și V. Hu- 
țanu. Au arbitrat : A. Balint și M. 
Presneanu o partidă care nu le-a 
ridicat probleme.

STEAUA — AGRONOMIA CLUJ 9—1
{3-1, 2-0, 4-0)

O spectaculoasă săritură a
Morgenstern

Finișul „artistelor"

ORA 
— A- 

vîntul M. Ciuc ; ORA 19 : Di
namo — Steaua.

culoase. Pană, Florescu și Moiș își 
subordonează inteligent eforturile 
în favoarea echipei. Axinte, Bandaș 
și FI. Sgîncă se remarcă prin cîteva 
șuturi puternice

Cea de a treia 
un reviriment 
Miercurea Ciuc. 
ultimele picături de energie, ea tre
ce Ia atac, punîndu-i de cîteva ori 
în dificultate pe lideri. Dar Bașa, 
Oswath, Baka și Tamaș, aflați în 
poziții bune de gol, se izbesc de

și precise.
repriză marchează 
al echipei din 
Aruncînd în luptă

Fără trei dintre „pionii" săi prin
cipali, Texe, Barbat și ~ 
echipa studenților clujeni a 
o rezistență onorabilă, în fața u- 
nei formații care — totuși — 
nu s-a dezlănțuit, jucînd destul de 
economic în primele două reprize

In ultima treime, cînd potenția
lul fizic al Agronomiei s-a prăbu
șit, scorul s-a apropiat de propor
țiile pe care le lua de obicei în 
întîlnirile dintre cele două formații. 
De notat revenirea lui Varga, după 
o cam lungă eclipsă de formă.

Au marcat : Varga (2). Herghe- 
ligiu (2), Fodorea, Gheorghiu, 
Bucur, Mircîoiu, Iordan, respectiv 
Vereș.

Arbitrii C. Sgîncă și Gh. Tașnadi 
au dictat 8 minute de eliminări.

Cozan, 
opus

KORCINOI Șl KARPOVSABRERII ROMANI
AU DOMINAT TURNEUL DE LA SOFIA ÎNVINGĂTORI LA HASTINGS

la cores- 
în pră

și floretă 
reprezentanții României la 

internațional de scrimă

SOFIA (prin telefon, do 
pondentul nostru). — Și 
bele individuale de sabie 
băieți, 
turneul
pentru tineret, care se desfășoară 
în localitate, au 
meritorii.

La sabie, toți 
renți români au 
semifinale : Pop, 
Petrică. Ulterior,

avut comportări

cei patru concu- 
reușit să intre în 
Oăncea, Marin și 
în finală, au pro-

MECI DE BOX
FRANȚA-CEHOSLOVACIA
La 30 ianuarie va avea loc la 

Marsilia meciul internațional de 
box dintre echipele Cehoslovaciei 
și Franței. In vederea acestei în- 
tilniri, federația cehoslovacă a se
lecționat printre alții pe Starzyk 
(pană), Kaspar (ușoară). Somik 
(mijlocie) și Sommer (grea).

movat trei, Pop, Marin și Oancea. 
Și acest uitim act al probei a fost 
marcat de evoluția remarcabilă a 
tinerilor sabreri români, a lui Pop 
îndeosebi, care s-a clasat pe pri
mul loc, fără nici o înfrîngere !

Clasamentul finalei arată astfel : 
1. Pop (România) 5 v., 2. Marin 
(România) 3 v„ 3. Dudekov (Bul
garia) 2 v., 4. Mirdjanov (Bulgaria) 
2 v., 5. Gebauer (R.D.G.) 
6. Oancea (România) 1 v.

La probă au luat parte 
trăgători : 15 din 
R.D. Germană și

La floretă, cei 
mâni au repetat 
brerilor, reușind 
moașe și o prezență compactă In 
semifinale. în plus, doi dintre ei, 
Ruff și Hetz s-au clasat în tur
neul final, 
probei : 1.

2

24
5

v.,

de 
dinBulgaria,

4 din România.
5 concurenți ro- 
performanța sa- 
comportări fru-

Iată și clasamentul
Herter (R.D.G.) 5 v„

2. Nikolov (Bulgaria) 3 v., 3. Ruff 
(România) 3 v., 4 Muntze] (R.D.G.) 
2 v., 5. Prater (R.D.G.) 2 v., 6. Hetz 
(România) 0 v.

TOMA HRISTOV

PE GHEATA ȘI PE
portante pe locurile următoare. 
Patinînd excepțional, campioana 
R. D. Germane) tînăra Sonja Mor
genstern (numeroase note de 5,9 
și un 61), a „sărit" de la locul 
șase pe al treilea, clasîndu-se a- 
proape de medaliata de argint, ita
lianca Trapanese. Evoluînd mai 
slab, maghiara Almassy a rămas pe 
locul patru, iar elvețianca Charlotte 
Walter a retrogradat pe poziția 
a șasea.

Iată clasamentul final, la femei; 
1. Beatrix Schuba (Austria) 2708,6 
p ; 2. Rita Trapanese (Italia) 2596,4 
p; 3. Sonja Morgenstern (R.D.G.) 
2584,5 p ; 4. Zsuzsa Almassy (Unga
ria) 2584,3 ; 5. Christine Errath
(R,D.G.) 2550,5 p ; 6. Charlotte Wal
ter (Elveția) 2503 p.

Aseară, pe gheața patinoarului 
acoperit „Scandinavian". laureații 
campionatelor au susținut un viu 
aplaudat program demonstrativ.

mila Savrolina 183,443 p și Lud
mila Titova 183.804 p.

Iată rezultatele penultimei pro
be, cea de 1 000 m : 
1:28,81, 2.
Savrolina 
Statkievici 
4:50,69, 3.

Statkievici
1:28.95. La

4:48,83,
Savrolina 4:52,37.

1. Titova
1:28,82, 3.

3 000 m : 1.
2. Keulen

La Kitzbuhel: Schranz și Augert

Atje Keulen-Deebtra cea mai rapidă

© V. Ciocâltea pe locul 11

LONDRA, 16 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Hastings s-a încheiat cu victoria 
marilor maeștri sovietici, Viktor 
Korcinoi și Anatoli Karpov, care 
au totalizat cite 11 puncte din 15 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Mecking (Brazilia), Byrne 
(S.U.A.) — 9'/2 p, Gligorici (Iugo-

slavia), Najdorf (Argentina) — 8*?j 
p, Andersson (Suedia), Unzicker 
(R.F. a Germaniei) 8 p, Pfle- 
ger (R. F. a Germaniei) —• 
7*/z p. Kurajița (Iugoslavia) — 7-p, 
Ciocâltea (România) — 61/2 p, Hart- 
ston, Botteril, Keene (toți Anglia) 
— 5% p,Markland (Anglia) — 4*/2' 
p și Franklin (Anglia) — 3 p.

In „Turneul celor cinci

ECHIPA OE RUGBY A
națiuni"

FRANHI
învinsă la scor (9-20) de Scoția

Scoției aSelecționata de rugby a 
debutat victorioasă în ediția 1972 
a „Turneului celor cinci națiuni,", 
învingînd cu scorul de 20—9 (10—0)

ZĂPADA
S.U.A. Janet Lynn, împreună cu 
Julie Holmes, clasată pe locul doi, 
și Suna Murray vor reprezenta 
S.U.A. la Jocurile Olimpice și 
campionatele mondiale.

Keller și-a egalat recordul

la

Cei 45 000 de spec-; 
în tribunele stadio-

echipa Franței, 
tatori prezenți 
nului „Murrayfield" din Edinburgh 
au asistat la un meci de bună fac
tură tehnică. Scoțienii, recunoaște 
comentatorul agenției France Pres- 
se, au fost superiori în toate com
partimentele de joc: la tușă, în 
grămezile deschise și pe linia de 
treisferturi, fără a mai aminti de 
condiția fizică perfectă a gazdelor.

Succesul scoțienilor este cel mai 
net înregistrat în dauna Franței, 
din anul 1927, și primul pe teren 
propriu, din anul 1966. Cei mai 
buni jucători din echipa învingă
toare au fost Teller, Reenwick și 
Frame. Accidentat în min. 55, mij
locașul la grămadă al scoțienilor, 
Macrae, a trebuit să părăsească te
renul de joc. Exceptînd acest inci
dent, partida s-a desfășurat intr-un 
bun spirit sportiv.

în cadrul concursului de pati
naj viteză de la Davos, Erhard Kel
ler (R.F G.) a egalat recordul mon
dial în proba de 500 m, cu timpul 
de 38,0. Pe locul secund s-a cla
sat Seppo Haenninen (Finlanda) 
38,40, urmat de Dag Fornaes (Sue
dia), Horst Freese (R.F.G.) și Ard 
Schenk (Olanda) — toți cronome
trați în 39,10.

JIM CONNORS
Schiorul austriac Karl Schranz a 

obținut o nouă victorie în cadrul 
concursului de la Kitzbuhel (Aus
tria). El a ocupat primul loc în 
proba de coborîre, cu timpul de 
2:24,36. fiind urmat de francezul 
Henri Duvillard — 2:24.55, austria
cul Heini Messner — 2:24.86 și el
vețianul Bernhard Russi — 2:25,58.

Tot pe pîrtia de la Kitzbuhel, 
slalomul special a revenit france
zului Jean Noel Augert — 1:50,98. 
Au urmat : E. Bruggmann (Elveția) 
— 1:52,33 ; A. Bachleda (Polonia); 
D. Schmalzî (Italia) — 1:53,17; 
Duvillard (Franța) — 1:53,98 ; 
Thoeni (Italia) — 1:54,05.

In clasamentul „Cupei Mondiale" 
continuă să conducă H. Duvillard.

Săritorii finlandezi pe primele 3 locuri

ÎNVINGĂTOR LA

JACKSONVILLE
NEW YORK, 16 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis de 
la Jacksonville (Florida) s-a înche
iat cu victoria tînărului jucător a- 
merican Jim Connors. în finală, 
Connors l-a învins cu 7—5, 6—4 
pe compatriotul său Clark Graeb» 
ner.

Intr-o partidă contînd pentru locu
rile 3—4, chilianul Jaime Fillol a 
dispus cu 4—6, 6—4, 6—4 de engle
zul Gerard Battrick.

In stațiunea Le Brassus (Franța) 
a început un concurs internațional 
de schi (combinată nordică). “ 
probă — săriturile — a fost 
nată de schiorii finlandezi, 
pe primele trei locuri : 
Miettienen — 217,8 p 
89 m și 88 m), Jukka Kuvaja 
209,6 ] Erkki Kilpinen
200,8 p‘

Prima 
domi- 
clasați 
Rauno 

(sărituri

H. 
G.Pe inelul de gheață de la Inzell 

(R. F. a Germaniei) s-au încheiat 
campionatele europene de patinaj 
viteză. în ultimele două probe, 
terminînd a patra la 1 000 m și 
a doua la 3 000 m. olandeza Atje 
Keulen-Deelstra s-a dovedit cea 
mai constantă patinatoare, cucerind 
titlul continental. Ea a totalizat 
182,805 puncte la tetratlon, fiind 
urmată de trei concurente sovieti
ce : Nina Statkievici 183,135 p, Lud-

artistic, 
la Go-

Pentru a patra oară consecutiv, 
Janet Lynn (18 ani) a cîștigat la 
Long Beach (California) titlul 
de campioană de n^’naj artistic a

Pentni a 4-a oară Janet Lynn

RomaniaîntîlnirileAlte anticipări la

BOZSIK PREVEDE MECiURI FOARTE ECHILIBRATE
foarte bine, aujucat

ÎN CAMPIONATUL ITALIEIFAVORITELE ÎNVINGĂTOARE

cu 2—1. De 
tabere fot- 
multe. Altul 

forțe, dar eu 
urmă echi-

„Cupa Angliei” la fotbal a programat 
partidele din turul trei. Echipa Totten
ham Hotspur, viitoarea adversară a for
mației U. T. Arad in „Cupa U.E.F.A.“, a 
jucat pe teren propriu eu echipa Car
lisle, care activează în liga secundă a 
campionatului. Partida s-a încheiat cu 
un surprinzător rezultat de egalitate : 
1—1. Conduși cu 1—0. fotbaliștii de la 
Tottenham au egalat în repriza a doua, 
prin golul marcat de Alan Gilzean.

Alte rezultate : Blackpool — Chelsea 
0—1: Burnley — Huddersfield 0—1; Crys
tal Palace — Everton 2—2 : Leeds — 
Bristol Rovers 4—1; Manchester City — 
Middlesbrough 1—1 : Milwall — Nottin
gham Forest 3—1: Oxford — Liverpool 
0—3: Sheffield United — Cardiff 1—3 ; 
Southampton — Manchester United 1—1: 
Wolverhampton — Leicester 1—1; West 
Ham — Luton Town 2—1.

TOTTEHAM LA EGALITATE CU 
CARLISLE IN „CUPA ANGLIEI"

.,Europenele" de patinaj 
încheiate sîmbătă noaptea 
teborg, au avut un final pigmentat 
de surprize în ultima probă a în
trecerilor, cea individuală feminină, 
deși Beatrix Schuba și-a păstrat 
titlul, evoluția ei în figurile libe
re a fost net estompată de o se
rie întreagă de adversare. Clasa
mentul a suferit modificări

JOZSEF BOZSIK, vechi compo
nent al selecționatei Ungariei, acest 
fost mare jucător al fotbalului ma
ghiar de acum peste zece ani — care 
deși nu mai are nici o tangență cu 
sportul care l-a consacrat, urmărește 
cu multă atenție activitatea fotbalis
tică. și, îndeosebi, pe cea interna
țională — a fost și el surprins de 
tragerea la sorți în sferturile cam
pionatului european. în cea mai ac
tuală problemă a fotbalului interna
țional. tragerile la sorți de la Zu
rich. Bozsik a declarat următoarele:

„Din păcate, nu cunosc prea bine 
fotbalul din România. Doar din 
unele rezultate pe care le publică 
presa noastră, și din evoluția din 
toamna anului trecut a naționalei în 
meciul cu Cehoslovacia, pe care l-am 
urmărit la T.V. Atunci românii au

Partida centrală a etapei a 
XlV-a a campionatului italian s-a 
disputat la Torino. între formația 
gazdă Juventus și Fiorentina. Au 
învins la limită gazdele, după o 
partidă foarte disputată. Diferența 
dintre lider șl principalele urmă
ritoare se menține, ambele echipe 
milaneze obținînd ieri victorii. 
A.C. Milan a învins destul de greu 
(1—0) la Milano pe modesta Ata- 
lanta, în timp ce Intemazionale a 
cîștigat la scor (6—1) în deplasare, 
la Mantova. Cu cele două goluri 
marcate în acest meci, Boninsegna 
reușește performanța de a înscrie 
șapte goluri în ultimele trei par
tide. Iată rezultatele și autorii go
lurilor 1 Bologna — Napoli 2—2 
(Perani și Savoldi, respectiv Im- 
prota și Altafini), Juventus — Fio
rentina 1—0 (Bettega), Mantova — 
Intemazionale 1—6 (Dell’Angelo,
respectiv Boninsegna 2, Bertini 2, 
Pellizzaro și Facchetti), Milan — 
Atalanta 1—0 (Pogllano), Roma — 
Torino 3—1 (Zigoni 2 și Scaratti, 
respectiv Bui), Sampdoria — Ca- 

— Lanerossi 
— Catanzaro 
1. Juventus 

3. Internazio-

gliari 0—0, Varese 
Vicenza 0—0, Verona 
0—0. Clasamentul 1 
22 p ; 2. Milan 
nale 19 p.

Clasamentul 
segna (Inter) 
(Juventus) 10,
Riva (Cagliari) 8 etc.

Cesare TRENTINI

21 p;

golgeterilor i Bonin-
14 goluri, Bettega 
Bigon (Milan) și

fost insistenți 
la fiecare minge, au cîștigat pe me
rit și mi-au produs o impresie plă
cută Este adevărat că adversarii 
lor cehoslovacii n-au dat randamen
tul maxim, ca acum cîțiva ani în 
urmă la Marsilia cînd ne-au învins 
pe noi. Asta însă nu șVrbește cu 
nimic victoria echipei României. Evi
dent, reprezentativa noastră nu are 
o misiune ușoară în sferturi. Pu
team să avem adversari mai puțini 
dificili și nu una. ci două echipe 
dintre acestea se află, după părerea 
mea, printre cele opt formații. Dar 
așa au vrut sorții. în orice caz, atît 
noi cit și amatorii de fotbal din 
București nu se vor plictisi la meciu
rile din primăvară dintre cele două 
echipe. îmi aduc aminte doar de 
două jocuri cu românii, care au avut

loc cu mulți ani în urmă, partide pe 
care nu le poți uita atît de ușor. La 
Olimpiada de la Helsinki, am cîști
gat cu mare greutate, cu 2—1, iar
in 1958, la București, într-o întîlnire 
amicală, am învins 
atunci însă, în ambele 
balistice s-au întîmplat 
este acum raportul de 
cred, totuși, că pînă la 
pa noastră se va califica pentru se
mifinale. Cu multe emoții, cu mari 
dificultăți. însă...".

ANASTASI (Juventus)

★
• ConHnutndu-țl turneu] In Camerun, 

echipa de fotbal Wiener Sport Club ■ 
susținut un nou meci eu reprezentativa 
țării gazdă. Partida, desfășurată In loca
litatea Buea, a fost cîșttgată de gazde 
cu scorul de 6—2 (3—1). Au marcat : 
Manga (4) și Bassanguen (2), respectiv 
Waliner (2).

Acesta a fost cel de al treilea joc din
tre cele două echipe, fn primele două, 
victoria a revenit tot fotbaliștilor din 
Camerun cu 4—0 și respectiv 5—1.

Steaua și-a început turneul sud-american

IN PBIMUL JOC: 0-2
După o lungă călătorie, echipa 

Steaua a ajuns la Lima, primul po
pas ai turneului său peste Ocean. 
Inițial se stabilise ca în capitala 
Perului, formația noastră să evo
lueze în compania celei. mai re
numite echipe, Universitârio. Intre 
timp, organizatorii au decis ca în 
jocul inaugural al turneului, echi
pei Steaua să-i fie opusă formația 
Defensor, clasată pe locul trei în 
campionat.

Partida, desfășurată sîmbătă, a 
fost de un nivel tehnic mediocru.

CU DEFENSOR LIMA
Fotbaliștii de la Steaua au părul 
marcați de oboseala drumului și 
nu au dat replica așteptată. Echipa 
Defensor a obținut o victorie me
ritată cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Stucchi (min. 
6 — din penalti) și A. Gonzalez 
(min. 47). Antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Gh. Constantin au pre
zentat următoarea formație : Haidu 
— Sătmăreanu, Smarandache, Ne
grea, Cristache — Vigu, Naom — 
Pantea, Tătaru, Năstase, Marcu.

Daniels este in corzi... Peste cîteva secunde, arbitrul Herman Dutreux îl 
va declara pe Frazier învingător, pe ringul din New Orleans 

Telefoto : A.P. — AGERPRES

iNVINGlNDU-L PE DANIELS PRIN K.Q.

SI
A

păstrat titlul
NEW YORK, 16 (Agerpres). — 

Campionul mondial de box la ca
tegoria grea, Joe Frazier, și-a păs
trat titlul, învingîndu-1 perin. KO 
tehnic, în repriza a 4-a, pe șalan- 
gerul său Terry Daniels.

Cei 9 000 de spectatori prezenți 
în jurul ringului unei săli din New 
Orleans au asistat la un meci vio
lent și foarte scurt : deținătorul ti
tlului și-a expediat de patru ori la 
podea adversarul, înainte ca arbi
trul să-1 trimită pe acesta în col
țul său, oprind lupta.

învingătorul lui Cassius Clay, 
care de la succesul său în „meciul 
secolului", consumat cu 10 luni în 
urmă, nu a mai evoluat într-o 
gală oficială, și-a confirmat cu
noscutele sale calități: lovituri pu
ternice, rezistență, deplasări rapide 
în ring. încă din prima repriză, 
Frazier, cu două croșeuri de stingă 
expediate la figură, l-a obligat pe 
adversar să îngenuncheze. In run
dul trei, Daniels a fost salvat de»

gong, pentru ca în următorul, me
ciul să ia sfirșit.

Comentatorii subliniază totuși că 
Terry Daniels a luptat cu mult cu
raj în acest meci, în care suporta 
handicapul unei greutăți de aproa
pe 11 kg (Frazier — 97,750 kg ; Da
niels — 86,900 kg). El a reușit să 
plaseze cîteva lovituri 
clare, rămase însă fără 
noscută fiind capacitatea 
sa tor" a lui Frazier.

După meci. Frazier a 
„Daniels m-a surprins, 
boxer inteligent și foarte curajos. 
Sint satisfăcut că mi-am regăsit 
forma de anul trecut și sint gata 
ca în primăvară să înfrunt pen
tru titlu orice adversar". întrebat 
dacă acesta ar putea fi și Cassius 
Clay, Frazier a răspuns : „Clay este 
un boxer terminat. Nu cred că ar 
putea să revină la o formă ac
ceptabilă. care să-i permită să 
dispute un meci pentru titlul mon
dial".

destul de 
efect, cu- 
de „înca-

declarat :
Este un
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