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„UNIVERSITARELE" DE ATLETISM

CLUJ, 23 (prin telefon). Ora îna
intată \la care s-a încheiat ‘ sîmbătâ 
seara ft rob a de înălțime băieți nu 
ne-a permis să anunțăm decît pe 
cîștigătorul ei — Csaba Dosa, 2,12 m 
— obligîndu-ne astfel la o reve-< 
nire. Revenire cu atât mai necesară 
cu cît „înălțimea" băieților a fost 
nu numai clou-ul primei reuniuni, 
dar și cea mai valoroasă probă a 
campionatelor universitare, ea fi
ind onorată cu 6 sărituri de 2 m.

De la 2,03 m (înălțime 
Purice. Șepci și Katona nu 
putut s-o treacă), proba a 
deosebit de spectaculoasă, 
atît disputei dintre Dosa, i 
reanu și Mitilecis, cît și... suspen- 
surilor create de sportivul din Tg. 
Mureș, cel care n-a trecut ștacheta 
totdeauna din prima săritură fiin- 
du-i necesare pentru 2,03 două în
cercări și pentru 2,06 trei încer-

pe care 
i au mal 

devenit 
datorită 

Negomi-

sprintul băieților. Astfel, timișorea
nul Darvaș — pe care eroarea o- 
chiului îl clasase pe locul 3 în fi
nală — a schimbat locul cu Șt 
Lăzărescu (clasat al doilea), suc- 
cedînd astfel pe coechipierul său, 
Toma Szabo, cîștigătorul probei, cu 
5,7.

Ziua a doua a avut ca momente 
marcante săritura de 7,30 m a 
bucureșteanului Șt. Lăzărescu și o 
animată cursă de cros băieți (4 000 
m) cîștigată de studentul ieșean Pe
tre Murgoci.

Cît îi privește pe atleții gazdă ai 
„universitarelor" (lipsiți de prezen
ța lui K. Socol și V. Bogdan), ei 
și-au acoperit promisiunile. Draga 
Comșa cîștigînd înălțimea (1,68 m), 
iar Andrei Șepci urcînd de trei ori 
pe podium (loc 2 la lungime : 6.96 
m și la 50 m garduri : 7,0, și 
cui 3 la prăjină : 4,10 m). Alte

LUNI 24

Campionatele naționale de patinaj viteză

lo- 
re-

CSABA DOSA
Foto : I. PALADE-URSU — Cluj

LIANA CARDAS și EUGEN IMECS
campioni absoluți la juniori mari
• Veteranul Dan Lăzărescu — campionul sprinterilor ® Gheață bună.

cari. La 2,09 el rămîne, însă, sin
gur în concurs (Negomireanu 2,06, 
Mitilecis 2,03) și — ca o replică a- 
dusă murmurelor sălii și ca o măr
turie a resurselor și experienței sale 
de concurs — trece lejer, solicitând 
apoi un 2,12, nivel peste care zboa
ră, iarăși, din prima încercare, 
înălțimea de 2,16 n-a mai putut 
fi atinsă.

Tot ca o revenire la prima zi, 
trebuie să anunțăm corectarea pe 
care pelicula fotografică a făcut-o 
în ordinea primilor trei clasați în

zultate : masculin : 50 m garduri î
1. Șt. Szatmary (Univ. Brașov) 
6,9... 3. N. Petcu (C.A.U.) 7,1 ; greu
tate : 1. Gh. Suha (C.A.U.) 15,03 m,
2. C. Buzu (C.A.U) 14,95, 3. Gh. 
Dumbravă (C.A.U.) 14,92 ; feminin : 
50 m garduri: 1. Marcela Miloșoiu 
(C.A.U.) 7,5. 2. Alexandra Anghe- 
lescu (C.A.U.) 7,6, 3. Tabița Oltea- 
nu (Univ. Brașov) 7,9 ; cros : 1. Eli- 
sabeta Baciu (C.A.U.), 2. Ana Ja- 
kab (C.A.U.), 3, Adriana Fanea 
(C.A.U.).

Nușa DEMIAN

TUȘNAD, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

De mulți ani, patinatorii de vi
teză n-au mai avut parte de o zi 
atît de splendidă de concurs ca 
aceea de duminică. Fostul campion 
absolut, Emilian Papuc, care a în
soțit grupul de viteziști la „Tur
neul celor patru piste" remarca, 
privind întrecerile, că gheața lacu
lui Ciucaș a fost superioară în 
această zi celei de Ia Madonna di 
Campiglio. In consecință, pis'a din 
Tușnad i-a „triat" pe sportivi după 
adevărata lor valoare.

Seniorii au beneficiat de condi
țiile cele mai bune, ei înaugurînd 
programul penultimei reuniuni. In 
proba de 500 m, Crista Tracher 
(Dinamo Brașov) a cîștigat mai ușor 
decît se aștepta în fața principalei 
sale adversare, Maria Tașnadi (Har
ghita M. Oiuc) care în cursa de 
1 500 m a căzut, netezind, astfel 
drumul dinamovistei spre titlul ab
solut. Celelalte concurente, ffiin- 
du-le net inferioare, nu au contat 
în lupta pentru primele locuri. în 
schimb, la băieți, cursa de sprint 
s-a soldat cu o surpriză, veteranul

rezultate slabe la seniori
Dan Lăzărescu (Harghita M. Ciuc) 
a fost mai rapid decît V. Sotirescu, 
A. Okoș, I. Roșea și alțj candidați 
Ia primul loc, cîștigînd titlul de 
campion la 500 m, cu 45,2. La cei 
35 de ani ai săi, ing. Dan Lăzărescu

Tr. ÎOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

CAMPIONI ABSOLUȚI - ATLETII DINAMOVIȘTI
J J

NU SI-AU EPUIZAT REZERVELE
9

DE PASIUNE, TALENT SI AMBIȚIE
7 9 9

CI Pe primul loc în activitatea internă, dar nu și în cea internațională • Vorba proverbului
• Sînt multe condiții pentru 
Din nou în cursa pentru titluri,

Cu o floare nu se face primăvară • Record de... 
afirmarea unui număr mai 
medalii și puncte

Este întotdeauna plăcut, dar ni
ciodată ușor, să pătrunzi In lumea 
atletismului, fie chiar numai !n- 
tr-una din puținele „familii" care 
o alcătuiesc.

Așa a fost și atunci cînd ne-am 
propus acest reportaj-comentariu 
despre CAMPIONII ABSOLUȚI AI 
ANULUI 1971 — ATLEȚII “......... ..
VIȘTI.

N-a fost ușor, spuneam, 
e simplu sâ scrii, de 
„Dinamo a cucerit locul 
samentul general", 
nu-ți ajung cuvintele (poate nici elo
giile) dacă ai încerca să istorisești 
povestea acestei performanțe de 
invidiat. Cite ceasuri de pregătire 
sub semnul conștiinciozității depli
ne, dar și al ambițiilor pe care cro- 
nometrul n-are cum să lg înregistre
ze, cite bucurii, ori lacrimi, clipe 
de autodepășire sau ale înfrîngerii 
n-au însoțit, oare, drumul atleților 
dinamoviști, în cele din urmă în
cheiat cu un bilanț remarcabil ?

recorduri
mare de atleți dinamoviști •

Dar, pentru că am revenit In mij
locul performerilor...

MOMENTELE SEZONULUI

DINAMO-

pentru că 
exemplu i
I în cla- 

dar, în schimb,

VALOARE Șl PASIUNE

Tot cifrele sînt, însă, cele pe care 
le căutăm pentru o vorbi de valoa
re și pasiune...

• Locul I în divizia A.
• în anul care a trecut, ATLE- ---------- ... cucerit

CAMPIONI 
(seniori și juniori) 

,__ ' l — locul I în
clasamentul federației de 
tate.

• în aceeași perioadă, 
ZENTANȚII CLUBULUI 
AU CORECTAT 38 DE 
DURI NAȚIONALE (18 la 
și 20 la juniori) — locul 2, 
Școala sportivă de atletism.

» Din 
marile 
2 locuri 
pene (în 
liber, la 
ia seniori 
I la Dinamoviada de la Budapesta..

<Atleții clubului Dinamo au domi
nat pe plan intern — faptul ni se 
pare incontestabil — sezonul trecut, 
realizînd dacă ne amintim bine, cel 
mai frumos buchet ae succese din 
istoria acestei secții. Este me
ritul — și rezultatul direct al efor
turilor depuse și al sprijinului a- 
cordat de conducerea clubului (re
marcabilă, îndeosebi, preocuparea 
tov. vicepreședinte Cosma Liță), al 
activității pasionaților antrenori ca
re muncesc aici — AL Stoenescu, 
loan Benga, loan Vintilă, Mihai 
Tintorescu (seniori), Zoltan Vamoș, 
Florica Safta, Eugen Barbu (copii și 
juniori), dar — negreșit — în cea 
mai mare măsură al valorii atle
ților și atletelor care, în 1971, au 
înregistrat progrese remarcabile și 
au dovedit o excelentă pregătire. .

Sînt, desigur, mult mai multe 
decît cele pe care vom reuși să 
le cuprindem în aceste cîteva rîn
duri. Și așa, însă, credem că poate 
fi, măcar, punctat bogatul an atle
tic al echipei Dinamo — 
absolută a țării.

Un asemenea moment, 
cire și constanță valorică, 
a fi evoluția generală 
Argentina Menis, care — 
cut — a reușit să-și înscrie în pal
mares un titlu balcanic, un loc 4 la 
campionatele europene, un titlu de 
campioană națională și o... dublă co
rectare a recordului probei (60,04 m 
și 61,08 m). Să mai notăm — perfor
manță singulară la clubul Dinamo 
— ÎNDEPLINIREA NORMEI OLIM
PICE, ceea ce menține și face posi
bil de realizat obiectivul olimpic al 
acestei atlete : un loc 3—6 la Miin- 
chen.

Decanul de vîrstă al atleților di
namoviști, Nicolae Mustață, își poa
te revendica și el un... spațiu

campioană

de strălu- 
ni se pare 

a atletei 
anul tre-

acest capitol evocator. Poate doar 
pentru simplul (! ?) fapt că în 1971 
a cucerit 6 titluri de campion na
țional !

Ar trebui, credem, să continuăm 
cu Elena Vintilă, • ■ -- 
a tării — lungime, 
divizie.

Apoi, Gheorghe 
titlul la 4 x400 m, 
100 m, ori 21,1 la

Locul 4 la .
(ca și contribuția la cucerirea lo
cului I în divizie) ne reamintește că 
și sîrguinciosului Vasile Dumitrescu 
i se cuvin elogiile bilanțului atletic 
dinamovist.

Acum doar puține — poate totuși, 
prea puține — rînduri despre Mi- 
haela Peneș. Revenirea ei a fost 
notabilă și avem toate motivele să 
sperăm în atingerea unor cote va
lorice cît mai înalte, la nivelul ce
lor care au consacrat-o pe plan o- 
limpic.

In fine, pentru a încheia — fără 
pretenția de a fi trecut în revistă 
toate momentele de seamă ale sezo-

ȚII DINAMOVIȘTI AU 
24 DE TITLURI DE 
NAȚIONALI 
și — prin aceasta

speciali-
REPRE- 

DINAMO 
RECOR- 

seniori 
după

performanțele realizate la 
competiții internaționale i 
IV la campionatele euro- 
sală, la Sofia, și în aer 
Helsinki), un titlu balcanic 
și unul la juniori, 3 locuri

CUPA CARAIMANUL  “ LA SCHI FOND

cursă ju- 
destul de 

echipele 
Bulgariei

3 echipe),

Fetele s-au clasat pe locul II

POIANA BRAȘOV. 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Dumi
nică dimineața, Poiana Brașovului 
și-a întâmpinat oaspeții de fie
care săptămînă, precum și pe con- 
curenții români și străini prezenți 
acî pentru întrecerile internațio
nale de schi fond, dotate cu „Cupa 
Caraimanul", cu un soare strălu- 

darnic ra- 
zăpadă în- 
găsea aici, 
au hotărit 
ora 9, ast- 
beneficieze 
concurs.

citor, care-și trimitea 
zele calde peste puțină 
ghețată care se mai 
Organizatorii, grijulii, 
ca startul să se dea la 
fel ca‘toți sportivii să 
de aceleași condiții de

Probele de ștafetă din ziua a 
doua a competiției au demonstrat, 
dacă mai era nevoie, că acest gen 
de întrecere este cel mai specta
culos, mai Interesant și frumos 
din alergarea pe schiuri.

Primele au pornit în 
nioarele. Startul a fost 
populat. Erau prezente 
Cehoslovaciei, Poloniei, 
și României (ultima cu 
precum și cele două formații ale. 
Școlii sportive din Rișnov, școlile 
sportive din Predeal și Gheorghieni, 
Schimbul I avea să demonstreze 
că tinerele schioare din Cehoslova
cia au o clasă destul de ridicată, 
așa că Miroslava Jeskovska a pre
dat prima ștafeta în 18,32. Ea a 
fost urmată de reprezentanta Polo
niei, Sofia Rapocs (19,10) și Maria 
Tocita (19,23). In schimbul doi, si
tuația s-a menținut. Cehoslovaca 
Gabriela Sekajova a mers 18,14, 
fiind urmată de poloneza Maria 
Trebunia (18.35) și Iuliana Deme
ter (România) cu 18,53. La ultimul 
schimb s-a văzut că formația Ceho
slovaciei nu mai poate fi între
cută, deoarece Blanca Safarova a 
alergat de așa manieră, îneît nu a 
mai putut fi ajunsă, cu toate că 
reprezentanta noastră Elena Bășa a 
făcut o cursă excelentă, depășin- 
du-și adversara directă, pe Krysty- 
na Tyeka (Polonia) și asigurînd 
astfel ștafetei țării noastre locul 2.

întrecerea băieților a fost la fel 
de interesantă și a dat cîștig de 
cauză ecnipei României, care a 
demonstrat că avem cîțiva tineri 
fondiști de mare perspectivă. In 
primul schimb, Nicolae Cristolb- 
veanu nu a dat nici o speranță ad
versarilor săi cei mai valoroși, po
lonezul Boleslav Swab și cehoslova
cul Vladirnir Jakubciak, care au 
făcut eforturi evidente de a se a- 
propia de român. Timpii înregis-

Paul Ivănescu a cîștigat slalomul uriaș disputat sîmbătă pe pîrtia Lupului 
demonstrind că poate fi unul dintre cei mai buni schiori al țării. 

de la întrecerile de duminică) 
Foto; Paul ROMOȘAN

(Citiți în pag. a Il-a amănunte

trați de fiecare; 32,12, 32,51 și 33,36. 
In schimbul al doilea, Ferentz Fo- 
rico (România) nu s-a lăsat mai 
prejos și deși a fost amenințat e- 
vident de polonezul Ladislau Ku- 
pis, el a reușit, totuși, să predea 
primul ștafeta. Ultimul schimb a 
fost infernal pentru Ion Tudor (Ro
mânia) care a tras fără menaja
mente pentru a aduce echipa țării 
noastre pe primul loc. lucru ce. i-a 
reunit din plin, trecînd primul li
nia de sosire ți consfințind o exce
lentă performanță pentru tinerii 
noștri schiori de fond. Pentru lo-

cui II s-a dat o luptă de un rar 
dramatism. Cehoslovacul Jiri Be- 
ram, cîștigătorul cursei individuale, 
deși a primit ștafeta cu mai mult 
de două minute diferență de polo-

Paul 1OVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

AU ÎNCEPUT

ORA PREGĂTIRILOR

PETROLULSECVENȚĂ

NAȚIONALELE 
DE TIR ÎN SALĂ
Dinamo București a învins pe Steaua
(campioana pe anul 1971) la proba

de pușcă cu aer comprimat
Trăgătorii se pot numi deschizătorii 

de pîrtil ai anului competițional 1972, 
întrucît începînd de ieri ei își dispută 
întâietatea în cadrul campionatului na
țional la arme eu aer comprimat. 
Dacă, anul trecut, întrecerile supreme 
interne Ia acest gen de arme au avut 
Ioc toamna târziu, acum ele se desfă
șoară în ianuarie, întrucît peste o lu
nă se vor disputa, în Iugoslavia, cam
pionatele europene. Apropiatele con
fruntări continentale fac ca întrecerile 
naționalelor noastre să aibă un plus 
de emulație pentru toți fruntașii care 
candidează la un loc în loturile na
ționale.

Chiar din prima zi. duminică, sala 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală, trasformată de 
mai bine de o săptămînă într-un 
mlni-poligon, a fost locul de desfă
șurare a unei interesante... curse 
între cele două echipe favorite la 
proba de pușcă : Steaua, campioana 
pe anul trecut, și Dinamo București. 
Dinamoviștii, avînd în campionul 
probei individuale pe 1971 Ștefan Ca
ban, un ochitor foarte precis — el

triplă campioană 
pentatlon, echipe
Dulgheru, pentru 
pentru 10,4 

200 m plat, 
europenele de

pe
sală

Dan GARLEȘTEANU

Am găsit Sinaia Intr-un splendid 
decor hivernal.

Pe una din potecile sale i-am 
întâlnit, zilele trecute, pe jucătorii 
Petrolului, veniți pe aceste melea
guri în căutarea formei sportive 
pierdută de cîtăva vreme bună.

Era ora 10,30. Cu punctualitatea 
omului care știe precis ce are de 
făcut, doi cîte doi, jucătorii Petro
lului coborau în pas domol de la 
vila Cerbul spre șoseaua ce leagă 
complexul turistic Cumpătul de fru
moasa stațiune. Acolo, pe fîșia de 
asfalt, acoperită de zăpada care 
ține, parcă, locul zgurei de pe pista 
stadionului, elevii lui Ilie Oană 
aveau să... înghită încă o porție 
de 8 000 de metri de alergări.

După cîteva secunde de la întîl-

nirea noastră, cot la cot cu antre
norul Adalbert Afareși (care îl înlo
cuiește în această perioadă pe Mir-

Constantin ALEXE

Fotoreporterul nostru, Va- 
sile Bageac, i-a surprins pe 
fotbaliștii tîrgovișteni în 
plin antrenament pe platoul 
din fafa 
pregătind 
manfe.

Citiți în 
reportaj de

hotelului 
viitoarele

Ciucaș. 
perfor-

pagina a
la fața locului.

III-a un

(Continuare în pag. a 3-a)

Campionatele internaționale 

de tenis de masa

I

a_ realizat cea mai bună performan
ță a zilei : 377 p din 400 posibile 
au cîștigat titlul de campioni 
țării, de o manieră categorică 
1484 p. Comparînd această cifră 
cea cu care anul trecut Steaua 
cîștigat locul 1—1461, ne putem

ai
CU 
a 

„țugai luvui i—îmi, ne putem da 
lesne seama de forma bună in care 
se află acum echipierii dinamo
viști. Steaua, avînd doar doi conca- 
renți la înălțime (tânărul I. Codrea- 
nu și fostul campion al Europei, P. 

emite pretenții
II, acesta reve- 
reprezentanților

T. RĂBȘAN

Șandor) n-a putut 
nici măcar la locul 
nind pe merit

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎNTRECERILE PE ECHIPE
*

(Continuare în pag. a 3-a)

Recordurile se pregătesc în sala de forță. Experiența sezonului trecut a convins-o încă o dată pe Argentina 
Menis de utilitatea pregătirii intense din lunile de iarnă Foto i V. BAGEAQ

i AU FOST CÎȘTIGATE
DE REPREZENTATIVELE R.P. CHINEZE

ale României

1

CLUJ, 23 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Ediția 1972 a campionatelor 
ternaționale de tenis de masă 
României a început 
acest oraș, care a 
lungul anilor atîtea 
mente de valoare 
paleta. Și Clujul nu s-a dezmințit, 
asigurînd o organizare impecabilă, 
iar întrecerile sînt urmărite de 
un publio foarte numeros.

Chiar din prima zi, multe me
ciuri au fost de un nivel tehnic 
valoros, nelipsind nici surprizele 
care dau sarea și piperul unei 
competiții. Astfel, ne bucură să 
consemnăm victoriile mai puțin 
scontate ale reprezentativei noastre 
feminine secunde împotriva prime
lor selecționate ale Angliei și 
R. D. Germane cu scoruri catego
rice i 3—0. Atît Magdalena Les- 
say, cît mai ales Lidia Ilie au 
reușit să învingă jucătoare mult 
mai bine cotate în ierarhia euro
peană. Ultima a învins pe Carenza 
Mathews (Anglia) și pe Doris Ho- 
vestadt (R.D.G.). La aceasta din 
urmă, în setul II, după ce a fost 

a 
o

trî-

in- 
ale 
înduminică 

furnizat de-a 
și atîtea ele- 

în sportul cu

cîștigat cu 3—1 meciul cu Ceho
slovacia, apare ca surprinzătoare 
înfrîngerea cuplului Alexandru — 
Mihalca Vlaicov, în fața tinere
lor cehoslovace Silhanova — Po- 
lackova.

In întâlnirile masculine au fost 
vizionate, de asemenea, meciuri de 
o bună factură, unele însă cu re-

Constantin COMARNISCHI

F
-«

(Continuare în pag. a 4-a)

TENISUL DE MASĂ ÎN HAINĂ DE GALĂ

Daci acum nouă ani, tames 
campionatele internaționali 
din perimetrul Capitalei, at

condusă cu 12—1, Lidia Ilie 
remontat miraculos, încheind cu 
spectaculoasă victorie partida.

Și prima echipă feminină 
țării noastre a obținut succese, dar 
de o manieră mai dijjcilg, Deși a

a

----- aci acum nouă ani, lumea tenisului de masă se putea întreba de ce 
le ale României, ieșind pentru prima datâ

— - - ------ aveau ca loc de desfășurare Constanta — por-
DaIp.„ a?1 ‘,O™ltan Ttllnd n;f11“ă.catr Un puncț potential pe harta primelor 
palete din țară — alegerea Clujului în acest an n a miiat pe nimeni Stră
vechea cetate a Napocăi constituie de ani și ani o rampă de lansare pentru 
tinere talente și, totodată, un seismograf fidel al tenisului de masă românesc 
cu maximele șt minimele sale. Iată, in sprijin, și mărturia acestor campionaie 
internaționale : in comisia de orgtMlizare este prezent Gheorghe Cobîrzan 
reprezentantul ultimei generații de aur a paletelor clujene, pe podiumul de 
concurs actualul campion al țării Șerban Doboși și, ca trăsătură de unire 
antrenorul jucătorilor clujeni și al echipei naționale, Francisc Paneth Tenisul 
de masă la Cluj în haină de gală și urbea ardeleană l-a primit ca o 

gazdă care Își cunoaște, la fel de bine, atribuțile și oaspeții. De aceea nine- 
pong-ul se simte aici la el acasă, indiferent dacă este vorba de modernul 
șl elegantul hotel „Napoca", de cocheta și spațioasa Sală a sporturilor (™re 
găzduiește pentru prima dată o competiție de anvergură In această disciplina 
S7e de aeibuie“M””* C“ S,n‘ CâlrB PUblic (ul*erele

Am auzit vorbindu-se aici de eventualitatea organizării unor campionate 
europene de juniori la Cluj. Mi s.a părut firesc, întrucît în acest oraș al 
tinereții tenisul de masă este prezent acum cu tinerețea jucătoarelor și jucă
torilor săi de care se leagă speranțele acestui sport al Indeminării agilității 
șt preciziei. Și tot la fel de firesc mi s-a părut prezența la aceste campionate 
internaționale a unui masiv contingent de copii și juniori din (ara noastrl 
cei cărora le revine misiunea de a relnnoda firul succeselor de prestigiu ne 
care generațiile anterioare le-au dobindit în arena internațională. s • 1

Paul SLAVESCU

de masă se putea întreba de ce 
i prima dală
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N. CREȚOI $1 CIZELA ȘINDRILARU ÎNVINGĂTORI lN AL DOILEA SLALOM URIAȘ
POIANA BRAȘOV, 23 (prin tele

fon), Duminică, în absența unor 
antrenamente prealabile pentru pro
ba de coborîre, „Cupa C.S.U.", a 
reprogramat o cursă de slalom uriaș 
în două manșe, desfășurate pe ace
lași traseu, adică în treimea supe
rioară a Pîrtiei Lupului. Concurențil, 
seniori șl juniori mari, folosind 
experiența cursei din ajun, au în
cercat soluții mai curajoase și teh
nice, angajînd în lupta pentru pri
mul loc tot arsenalul cunoștințelor, 
toată capacitatea de atac și de con- 
cetrare. Ca și sîmbătă, victoria a 
oscilat îndelung între rutina unor 
schiori consacrați, seniorii N. Cre
țoi, M. Focșeneanu, P. Ivănescu, 
ii. Țîrea, și tînărul și ambițiosul 
șef de promoție al juniorilor, sină- 
ianul M, Burchi care, £ntr-un con
curs deschis cu seniorii, a făcut 
proba marelui său talent Meritul 
său este cu atît mai consistent cu 
cit proba a fost de un grad ridicat

de dificultate, aritmlcă, creată de 
alternanța plăcilor de gheață cu ză
padă, de viteza mare de alunecare 
și de labirintul aranjamentului 
porților care necesita soluții urgente 
de descifrare. După prima manșă, 
conduceau, la egalitate. N Crețoi 
șl P. Ivănescu, urmați la opt zecimi 
de secundă de M. Burchi. în manșa 
a doua, hotărîtoare, Ivănescu, în- 
cercînd să-și adjudece victoria, a 
atacat în mod riscant o porțiune 
a traseului, cu viteză maximă, dar 
din același motiv a pierdut contro
lul schiurilor, omițînd o poartă, 
cauză regulamentară de descalifi
care. Un lucru destul de rar în 
schi, el stabilise și în manșa a doUa 
același timp cu învingătorul de ieri, 
Crețoi, un schior elegant, sigur și 
foarte constant. Burchi a cedat un 
loc coechipierului său Focșeneanu 
care a făcut în manșa a doua o 
cursă excelentă, apropiată 
sa de zile mari.

La fete, numărul foarte scăzut 
al participantelor ne face să ne 
întrebăm ce se întîmplă cu valurile 
de schioare junioare, absolvente 
ale școlilor sportive sau cu cele 
legitimate Ia cluburi ți asociații. 
Comentînd întrecerea de ieri, ca 
să fim obiectivi pînă la capăt, ar 
trebui să mai spunem „puține dar 
bune", pentru că solicitările traseu
lui au evidențiat la cele cîteva 
concurente nu numai dorința de a 
termina cursa, dar și virtuțile certe 
ale unor schioare autentice, animate 
de dorința de a nu face o notă

Crețoi 
2. M. 
2:54,5; 
; 4. I.

da forma

„CUPA CARAIMANUL“
(’Urmare din pag. 1)i

b. 
i.
hezul lose! Kwot, a făcut o cursă 
'de toată frumusețea, a alergat pe 
schiuri fără a se menaja și dacă 
traseul ar mai fl avut cîțiva metri, 
el ar fi adus echipa sa pe locul II. 
Așa, însă, el s-a apropiat de adver
sarul său pînă la 2 secunde astfel 
că tot Polonia s-a clasat pe locul 
II. Oricum, Beran a realizat cel 
mai bun timp al zilei 30,20, 
cînd cu peste două minute 
țațele celorlalți schiori.

discordantă față de băieți.
Clasamente. Băieți: 1. N. 

(Politehnica Brașov) 2:52,5; 
Focșeneanu (C.S.B. Sinania)
3. M. Burchi (C.S.B.S.) 2:54,7 ; 4. I. 
Tîrea (A. S. Armată Brașov) 2:55,4;
5. Șt. Moldoveana (Caraimanul Buș
teni) 2:55,7; 6. D. Rîmbețiu (Poli
tehnica) 3:00,1; fetei 1. Gizela Șin- 
drilaru (Politehnica) 3:33,1; 3. Ele
na Neagoe (Caraimanul)
3, Maria Trestian (I.E.F.S.)

3:37,6
3:58,3.

REZULTATE. Ștafeta 3x10 
băieți i 1. România 97,30 (N. Cristo- 
loveanu 32,12, F. Forico 33,03, 1 
Tudor 32,15)) 2. Polonia 98,08 (B. 
Swab 32,51, L. Kupls 32,44, I. Kwok 
32,33); 3. Cehoslovacia 98,10 (V. Ja- 
kubcialt 33,36, M. Urban 34,14, J. 
Beran 30,20); 4. România II 103,35; 
5. România III 105,06/ 6. Bulgaria 
106,05: Ștafeta 3x5 km fete: 
Cehoslovacia 55,12; 2.

Dispută la fileu In partida Spartac — Progresul (junioare) programată
> duminică Foto i B. VASILE

Mihai

fntre- 
rezul-i

România 
62,31 j 6.

56,06; 3. Polonia 56,40) 4. 
III 60,20 ; 5. România II 
Șc. sp. Gheorghienl 63,44. BIRA

Schimb de ștafetă executat de componența echipei secunde a României
1.

România

A V-a ediție a „Cupei Unirii"
AU CUCERIT TROFEUL LA PROBELE ALPINE

TOMA OVICI
Prima competiție de tenis „In

door" a anului a fost ți prima reu
niune în care jucătorii noștri frun
tași au avut posibilitatea să-și con
frunte forțele. Dintre aceștia — nu 
încape nici o îndoială —• Toma 
Ovicl a fost cel mal bun. Conti- 
nuînd un „serial" pe care l-a în
ceput la încheierea sezonului în aer 
liber, tenismanul de la clubul Pro
gresul s-a impus de o manieră ca
tegorică în fața tuturor adversari
lor. în numai 50 de minute, el a 
reușit să-1 întreacă (6—3, 6—0) pe 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construcții), 
care pînă la acest joc avea încă 
șanse la primul loc. Dar meciul 
cel mal frumos a fost acela dintre 
Ovid și Dron. Jucătorul dlnamo- 
vist a intrat pe teren cu intenția 
(nemărturisită) de a se revanșa pen
tru înfrîngerea suferită în toamnă. 
Opunîndu-i un joc inteligent, cu 
lovituri pe partea dreaptă imposi
bile de returnat, dar, mai ales, cu 
mingi „scurte", trimise în serie (și 
devenite puncte în favoarea sa) în 
terenul advers, Ovicl cîștigă primul

„CUPA PROGRESUL*

VATRA DORNEI, 23 (prin telefon, 
'de la corespondentul nostru).

Duminică, au continuat pe pîrtiile 
din împrejurimile orașului Vatra 
Dornei, în prezența unui mare nu
măr de spectatori, întrecerile de 
schi dotate cu „Cupa Unirii". Ca și 
în prima zi, întrecerile au fost viu 
disputate și de bun nivel tehnic da
torită, pe de o parte, zăpezii bune 
ți timpului frumos, iar pe de altă 
parte, dăruirii în concurs a parti- 
cipanților. Probele de ștafetă 4x5 
km băieți ca și cea de 3x3 km fete 
au fost dominate de brașoveni, care, 
în luptă cu alergătorii județelor Pra
hova și Suceava, s-au clasat pe pri
mul loc. Victoriile la slalom special 
au fost împărțite la cele 4 categorii 
de vîrstă de schiorii din județele 
Brașov, Suceava, Prahova șî Harghi
ta.

Rezultate tehnice : fond 3x3 km 
fete : 1. Brașov (Lucia Benga, Mar
cela Bădescu și Elena Tiscs) 33:17 | 
2, Prahova 35:10; 3. Suceava 36:40 ) 
4x5 km băieți : 1. Brașov (I. Szabo, 
St. Urs, L. Olteanu șî A. Mocanu) 
65:36 ; 2. Prahova 65:52 ; 3. Suceava 
68:17. Clasament general al probe-

REPREZENTANȚII JUDEȚULUI BRAȘOV
Șl DE FOND

buie, de asemenea, menționat și fap
tul că întrecerile s-au bucurat de 
o foarte bună organizare din partea 

. C.J.E.F.S. Suceava și a comisiei oră
șenești de schi din Vatra Dornei.

C. ALEXA

Caraș-Severin 109 p.
ALPINE — slalom special
1. Carmen Enache (Praho-

2. Cristina Iaclovschi (Har- 
(Ma- 
Nuțu 
(Bra-

lor de fond: 1. Brașov 29 p, 2. Praho
va 40 p, 3. Suceava 57 p, 4. Harghita 
100 p, 5.

PROBE 
junioare : 
va) 77,1 ;
ghita) 79,9; 3. Tamara Lupan 
ramureș) 83,3 ; juniori: 1. T. 
(Suceava) 123,8: 2. C. Cristu 
șov) 125,4: 3. St. Strobeli (Maramu
reș) 129,5 ; senioare : 1. Ecaterina 
Olti (Harghita) 73,8; 2. Liliana Lon- 
gaver (Maramureș) 80,9; 3. 
Lepâdatu 81,5 ; 
lescu (Brașov) 
(Caraș-Severin) 
cos (Harghita)

Clasament general Ia probe alpi
ne : 1. Brașov 36 p, 2. Harghita 45 p, 
3. Maramureș 52 p, 4. 
67 p, 5. Suceava 70 p.

F.R.S.B. a decernat 
mai talentați schiori,
a oferit primilor clasați premii în 
obiecte și materiale sportive. Tre-

seniori : 1. N. 
114,7 j 2. M.
140,11 1 I. 

152,3.

Flori ca 
Dască- 

Belei 
Domo- (Urmare din pag. 1)

Caraș-Severin

cupa celor 
iar U.G.S.R.

IlBGlil Dl IftRNi -X-
10 ianuarie’72" 12 februarie’72

_ _ _ _ _ _ _ _ ÎN ACEST INTERVAL_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PUTETI CUMPĂRA_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ IA PRETURI AVANTAJOASE_ _ _ _ _ _ _  
PRODUSE OE ÎMBRĂCĂMINTE SI ÎNCĂLȚĂMINTE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OE SEZON

a obținut o victorie a pregătirii 
minuțioase, capitol la care majo
ritatea colegilor lui, mult mai ti
neri, sînt încă deficitari. Singura 
consolare a seniorilor, (care conti
nuă să fie depășiți chiar și de unii 
juniori) este aceea că duminică au 
înregistrat cele maj bune rezultate 
personale din acest sezon. Dar dacă 
ne gîndim că fondiștii de peste ho
tare, ca să nu mai vorbim de 
specialiștii probei, aleargă cursele 
de sprint sub 40 de secunde, apare 
clar poziția periferică a patinaju
lui nostru în ierarhia internațio
nală. Cei mai mulți dintre actualii 
seniori și antrenorii respectivi se 
complac de ani de zile în această 
situație. Avem juniori care pot de
veni viteziști de nădejde. Liana 
Cardaș' și Eugen Imecs, noii cam
pioni absoluți la juniori mari. Car
men Dragoman, Sanda Frum, L. 
Lazăr și Atila Varga, ca să amin
tim numai cîțiva dintre tinerii do-

ClȘIlGĂIORUL „CUPEI UNIRII"
set (6—1) în numai 22 de minute. 
Al doilea set și l-a adjudecat, de 
asemenea, cu 6—1, durata acestuia 
fiind mal mare cu un... minut.

în celelalte meciuri din turneul 
celor patru s-a mai înregistrat un 
singur rezultat demn de mențio
nat : Boaghe a cîștigat surprinzător 
de ușor meciul cu Viorel Sotiriu 
(Steaua) 6—4, 6—2, Astfel „Cupa 
Unirii", rezervată băieților, a fost 
cîștigată de Toma Ovici, pe locu
rile următoare clasîndu-se în or
dine : Gh. Boaghe, Viorel Sotiriu și 
Sever Dron. Cîștigătorului i-a fost 
înmînat trofeul de președintele Fe
derației române de tenis, tovarășul 
C. T. Mateescu.

în meciurile rezervate fetelor s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Elena Trifn (Steaua) — Florlca Bu
toi (C.S.U. Construcții) 6—4, 7—5, 
Eleonora Dumitrescu (Steaua) —• 
Mariana Simionescu (Dinamo) 7—5, 
6—7, 2—4 (abandon Simionescu), 
Elena Trifu — Valeria Balaj 
(Steaua) 6—3, 1—6, 8—6. Ultimele 
două meciuri vor avea loc luni, în- 
cepînd de la ora 16, în sala Steaua.

Ion GAVRILESCU

Sîmbătă, în sala din strada dr. 
Slaicovici au început întrecerile din 
cadrul turneului feminin de volei, 
dotat cu „Cupa Progresul". Compe
tiția, care reunește 7 echipe bucu- 
reștene, are drept scop verificarea 
gradului de pregătire al echipelor 
înaintea începerii campionatului. 
Din întrecerile programate în prima 
zi, am remarcat lupta dîrză pentru 
victorie dintre divizionarele B 
Spartac și Flacăra roșie, ca și re
plica foarte bună dată de junioa
rele Școlii sportive 2 (antrenoare 
prof. Doina Bălăiță) echipei clubu
lui organizator, una din fruntașele 
diviziei B. Duminică, în cea de a 
doua zi a turneului, tinerele jucă
toare ale Școlii sportive 2 au cedat 
greu, de data aceasta în fața di
vizionarei B, Flacăra roșie, după 
ce au condus însă cu 2—0 la se
turi! în continuare, I.T.B. Infor
mația 
era de 
greșul, 
ția —

Spartac — Flacăra roșie 3—2 (11, 
4, —10 —6, 8), Progresul — Școa
la sportivă 2 (j) 3—2 (—14, 10, —15. 
13, 9) — sîmbătă, Spartac — Pro
gresul (j) 3—0 (7, 8, 8), Flacăra

roșie — Școala sportivă 2 (j) 3—2 
(—6, —14, 12, 5, 2), I.T.B. Infor
mația — Progresul 3—0) (8, 11, 9) 
— duminică.

Iulian COSTINIU

V

S

Al. BOGDAN

S-a impus mai ușor decît 
așteptat în fața echipei Pro- 
Rezultate > I.T.B. Informa- 

Progresul (j) 3—0 (2, 6, 1),

au Început naționalele
(Urmare din pag. 1)

St PANAITESCU (C.S.B.S. II)
PRIMII ÎNVINGĂTORI Al SEZONULUI

I.E.F.S., vioara întîi fiind Ion Olă- 
rescu care a țintit 470 p.
’ Este de neînțeles cum revelația na

ționalelor din toamna anului trecut, 
Medicina Iași, care s-a clasat atunci 
pe locul secund, la egalitate de 
puncte cu Steaua, acum nici n-a par
ticipat în confruntarea pe echipe 1

REZULTATE — proba pe echipe 
la pușcă cu aer comprimat 40 lovi
turi : 1. Dinamo 1484 p — campioană 
națională pe 1972 (St. Caban 377, 
Ferecatu 375, D. Vidrașcu 369 și 
Satala 363 p), 2. I.E.F.S. 1454 
Olărescu 370, A. Belinschi 366, 
Antal 361 și R. Weinerich 
Steaua 1445 p (I. Coclreanu 
Sandor 375, T. Coldea 348 și 
lu 346) 4. Politehnica Brașov 
5. Metalul București 1052 p.

La pistol, juniorii clubului Meta
lul București (antrenor T. Jeglinschi) 
au avut o comportare foarte bună,

CAMPIONATELE NAȚIONALE
tați pentru marea performanță. Ei 
trebuie însă supuși unor atente pre
gătiri ca să nu se mai piardă pe 
drum, așa cum s-a întîmplat cu 
alte talente, remarcate în campio
natele trecute .

Rezultate: JUNIORI I — FETE:
1 500 m : 1. Liana Cardaș (Mureșul 
Tg. Mureș) 3:01.0 — campioană re
publicană, 2. Eva Fokt (Mureșul 
Tg. Mureș) 3:05,1. 3. Clara Mike 
(C.S.M. Cluj) 3:08,7; 1000 m: 1. 
Roxana Salade (C.S.M. Cluj) 1:52.3
— campioană republicană. 2. Liana
Cardaș 1:56,4, 3. Clara Mike 1:59,2; 
3 000 m: 1. Liana Cardaș 6:16,2 — 
campioană republicană. 2. Eva Fokt 
6:27,3, 3. Clara Mike 6:54,9; clasa
ment general: 1. Liana Cardaș
235,799 p — campioană absolută,
2 Eva Fokt 245.950 p, 3. Clara 
Mike 250,016 p. BĂIEȚI : 3 000 m: 
1. E. Imecs (Agronomia Cluj) 5:20,7
— campion republican, 2. Șt. Si
mon (C.S.M. Cluj) 5:21.3, 3. Z. Șan
dor (Dinamo Brașov) 5:29,3; 1 500 m: 
E. Imecs 2:31,7 — campion repu
blican, 2. L. Czimbalmos (Șc. sp. 
M. Ciuc) 2:34,8, 3. Șt. Simon 2:36,9; 
5 000 m : 1. E. Imecs 9:05,1 — cam
pion republican, 2. Șt. Simon 9:22,6,

TEATRUL SATIRIC MUZICAL
Prezintă

LA SALA PALATULUI R. S.
PREMIERA

„C. TĂNASE"

R.

Șl FEMEILE JOACĂ FOTBAL“
pretext umoristico-muzical de AUREL FELEA și SADI RUDEANU. Muzica 

de AUREL GIROVEANU, CAMELIA DASCĂLESCU șl SILE DINICU 
Comentator umoristic : ANGELA MOLDOVAN, artistă emerită 

Suporteri bărbați

AL. LULESCU 
MIHAI CIUCĂ 
LUIGI IONESCU 
MIHAI CONSTANTINESCU

NICU CONSTANTIN 
GEORGE ENACHE 
MIRCEA GRIGORE

și AURELIAN ANDREESCU

DINICU, artist emerit și orchestra sa 
și ANTONIO (ITALIA)

Echipa feminină are în componența ei pe 
MARINA VOICA

OLIMPIA PANCIU
TEATRULUI „C. TĂNASE” 
DUMITRESCU
TUDOSE MARTINICĂ 
BALABAN 
și TROMPETA SA 
GANEA

BIȚU FALTICINEANU

SILE

CATALINA MARINESCU
ECHIPA DE BALET FEMININA A 

Antrenoare : ADRIANA 
înaintași : CRISTINA DAN și 

Arbitră : MIHAELA 
In reprezentație : TUDORICA 

Scenografia : PUIU 
Selecționer unic:

BANI, 
AUTOTURISME 
SI EXCURSII ÎN

POLONIA SI 
ITALIA

M. 
E. 
(I. M.
3. 
P.

357),
376, 
T. Ciu-
1414 p,

cîștigînd, e drept, la luptă mare, în 
fața tinerilor pistolari de la Olim
pia. Ea Individual conduce brașo
veanul 1. Andrei, campionul pe 1971, 
cu 370 p. In clasament i 1. Metalul 
București 1061 o — campioană națio
nală pe 1972 (M. Trușcă 360, M. Vieru 
358 și I. Munteanu 343), 2. Olimpia 
București 1058 p (A. Cristea 364 pi), 
3. Dinamo 1020 p, 4. U. T. Arad 
981 p, 5. Școlarul Buc. 929.

In proba senioarelor, la pușcă, ele
vele antrenorului V. Manciu de la 
Dinamo n-au avut adversare, cîști- 
gînd detașat titlul de campioane ale 
țării — 1108 p — prin Veronica 
St roe — 376 p — cel mai bun rezul
tat la senioare, Melania Petrescu 370 
p și Mariana Fcodot 362 p.

întrecerile continuă azi cu pro
bele de pistol seniori și senioare și 
pușcă juniori și junioare, iar mîine 
se va disputa manșa a doua la puș
că seniori și senioare pentru desem
narea campionilor.

SINAIA, S3 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). Pe mlnl-ptrtla din 
platoul Piatra Arsă »-a desfSȘurat, slm- 
bătă șl duminică, primul concura de 
bob al aezonulul. Intreoerea a fost pe 
deplin reușită, satisfăcând spectatorii 
venlțl de pe Valea Prahovei, din Brașov 
ți din București. Gerul aspru (—20 de 
grade) a „ținut" pista tare, creind bo- 
berilor condiții bune In lupta pentru 
tnttletate din cadrul „Cupei județului 
Prahova",

Rezutiate. Cat. A (consacrați — 4 
manșe) : 1. Al. Bogdan — St. Panal- 
tescu (C.S.B. Sinaia n) 88,47 ; 2. N. 
Stavarache — L Popa (A. S. Armata 
Brașov) 88,51 ; 3, I. Benghlu — I. Nicu- 
lesou (Bucegl Sinaia) 89,04 ; 4. I. Bunea 
— P. Lospă (C.S.B.S. III) 89,45 ; 5. V. 
Stoian — V, Juncu (C.S.B.S. I) 89,55 ; 
6. M. Dragomir — C. Gălățeanu (Carpați 
Slinala) 90,25 ; cat. B (Începători — 3 
manșe) : 1. P. Bîrlică — C. Bîrsan
(Vulturul Comarnic) 45,40 ; 2. M. Se- 
du — I Vtloea (Voința Sinaia) 45,77 ; 
3 I. Bălan — I. Bilă (C.S.B.S.) 43,0. Au 
luat startul 14 echipe de consacrați și 
8 de începători.

Luni și marți au loc coborîrlle pentru 
„Cupa C.S.B.S.** (Clubul de schi șl bob 
Sinaia).

Mihai BOTA

Un aspect din poligon, în timpul probei seniorilor la pușcă

OBIECTIVELE NOII STAGIUNI

3. Z. Șandor 9:34,1; clasament ge
neral : 1. E. Imecs 207,026 p, cam
pion absolut, 2. Șt. Simon 209,843, 
3. L. Czimbalmos 213,450 p. SE
NIOARE : 500 m : 1. Crista Tracher 
(Dinamo Brașov) 50,3 — campioană 
republicană, 2. Maria Tașnadi (Har
ghita M. Ciuc) 51,9, 3. Emese Bog
dan (Șc. sp. M. Ciuc) 53,1; 1500 m: 
1. Crista Tracher 2:46,0, 2. Maria 
Tașnadi 2:58,3, 3. Ileana Antal (Di
namo București) 3:04,6: SENIORI: 
500 m : 1. Dan Lăzărescu (Harghi
ta M. Ciuc) 45,2 — campion repu
blican, 2. V. Sotirescu (Dinamo 
București) 45,3, 3. A. Okoș (Dinamo 
Brașov) 45.4; 5 000 m : V. Sotirescu 
8:52,6, 2. Dan Lăzărescu 8:59,3, 3. 
Al. Boer 9:01.7.

• Efectivul care va susține
probele de calificare în viitoarea sta
giune cuprinde 179 de exemplare, re
partizate pe generații astfel : 3 cai de 
5 ani. 19 de 4 ani, 6t de trei ani și 
96 de 2 ani. Cel de al 180-lea loc care 
completează capacitatea 
grajdurilor, este ocupat __...
Hondlța. născută anul trecut pe 
drom de către minza Honda.

• Pentru informarea din timp 
Utorilor rubricii noastre asupra 
pectivelor pe care le va oferi stagiunea 
din acest an. ne-am adresat șefului ser
viciului tehnic al hipodromului. tov. 
Ing. zootehnist Voinea, cu rugămintea 
de a ne expune eventualele elemente 
noi pe care intenționează să Ie intro
ducă in program. Iată răspunsul primit : 
„Intențiile noastre sînt multe, dar din 
nefericire posibilitățile rfimîn la aceeași 
cotă de ir suficiente. Dacă ar fi exis
tat de pildă modalitatea cazării a încă 
39—40 de cai dintre elementele vtrstnice, 
s-ar fi ptrtut organiza alergări în două 
reprize sau chiar introducerea probelor 
de trap călare. In situația actuală nu 
putem preconiza decît sporirea numă-

de cazare a 
de ycarlinga 

hipo-

â ci- 
pers-

rutul de alergări pe reuniune, astfel 
Incit o zi de curse să cuprindă 8—9 
probe. De asemenea, — deși faptul im
plică eforturi și cheltuieli suplimefare
din partea serviciului financlar-adml- 
nistrativ ; ; L . ... — -
ximă de particlpanți intr-o alergare să
se ridice de la..................... *

• Spectatorii 
acesta cîmpul 
vor mai avea 
conducind în probele publice pe antre
norul Teofll ștefan. în cursul lunii fe
bruarie. după o îndelungată activitate 
pe pistă, el se pensionează. Indeplinin- 
du-șl cu conștiinciozitate meseria șl în- 
conjurtndu-se Întotdeauna de modestie. 
Teofll a fost nu numai un element 
de reală utilitate pentru promovarea 
calului în sportul de performanță, dar 
și un bun indrumător în formarea ca
drelor mai tinere de driveri și aprantii.

• Driverul Glgl Popescu este singurul, 
deocamdată, care-și va schimba locul 
de muncă. Despărțindu-se de antrenorul 
Nicolae Gheorgiie. el urmează să cola
boreze In această stagiune cu un alt 
antrenor, încă nedesemnat. De obicei 
foarte volubil, el s-a arătat acum sincer

serviciului 
preconizăm ca limita ma-. ... . . . z

12. la 14—15 concurenți". 
care vor frecventa anul 
de curse ploieștean, nu 

prilejul de a-1 vedea

afectat de bilanțul negativ de 
cut, cînd din 73 de alergări 
a cîștlgat doar 4. A fost : 
de 7 ori, al treilea de 8 ori, al 
de 6 șl neplasat de 53 de ori. .. 
un an tare neplăcut — ne_a spus el — 
șl ca SSM alung amintirea, nu-ml ră- 
mîne nimic altceva de tăcut, decît să-mi 
sporesc eforturile în muncă. Orientîn- 
du-mă numai după un asemenea țel, 
sper ca în această stagiune să obțin 
rezultate bune**.

• După ce a activat 6 luni în cadrul 
crescătoriei cailor de pur singe de la 
Cislău. Dumitru Toduțâ îșl va relua în 
actualul sezon locul de driver.
• Intîlnire cu driven! Crăciun șl Ni-

colae Ion. Primul e fericit că de citeva 
zile soția a născut 'a maternitate cel 
de al treilea copil : o fetiță. Ambii au 
ținut insă să ne aducă la cunoștință 
obiectivul lor din acest an : „Vă rugăm 
să consemnați că sîntem ferm deciși 
să muncim cu mai ----- ..
așa fel, îneît să nu 
sancțiune**.

Iată o promisiune, 
ducem cu plăcere.

Nicldy DUMITRESCU

A apărui nr. 1/1972

al revistei SPORT și TEHNICĂ

din al cărei cuprins menționăm :
• Decolarea și aterizarea verticală • Parașute sportive ® Inițiere 
în tehnica pilotajului • Orientare turistică pe schiuri • Automobilism : 
Raliul balcanic ; Automobile speciale ; Alternatoare românești • Moto
cicleta Mobra-Super • Radioamatorism: Convertor pentru 2 m. Receptor 
cu 4 tranzistor:. Protejarea radioreceptoarelor și televizoarelor împotriva 

supratensiunii din rețea • Planuri și schițe pentru aeromodeliști.
Numeroase reportaje, fotoreportaje, știri, noutăți, magazin, 32 pagini, 

bogat ilustrate.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO -25 ianuarie 1972
0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

anul tre- 
disputate 

al doilea 
I patrulea 

,A fost

multă ambiție și-n 
ne atragem nici o

pe care o repro-

PRONOSPORT
i.
ii.

iii. 
IV. 
v.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Cagliarj — Mantova 
Catanzaro — Milan 
Fiorentina — Sampdoria 
Internazionale — Varese 
Lanerossi — Juventus 
Napoli — Atalanta 
Torino — Bologna 
Verona — Roma 
Arezzo — Monza 
Cesena — Palermo 
Foggia — Catania 
Reggina — Livorno 
Ternana — Brescia

Fond de premii : 371.058 
Plata premiilor va începe în 

pitală de la 28 ianuarie pînă la 
10 martie, în țară de la 31 ianua
rie pînă la 10 martie 1972 inclusiv.

lei.

1 
X 
X

1
2
1
1

X
1

X
1
1

X
Ca-
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Plenara

Comitetului federal 0 IMPORTANTĂ HOTĂRlRE
PRIVITOARE LA ACTIVITATEA ANTRENORILOR

Arătam Ieri. în materialul informativ asupra Plenarei Co
mitetului federal, că punctul 
cel mal important, cel mai 

dezbătut, de pe ordinea de zi l-a 
constituit Hotărirea cu privire la îm
bunătățirea activității antrenorilor 
echipelor divizionare și al centrelor 
de copii șl juniori.

O revenire asupra acestei chestunl 
ni se pare oportună, mai aleș că 
Hotărirea A FOST ADOPTATA cu 
precizarea că In unele prevederi de 
detaliu ale acestui document. Bi
roul federal mal trebuie să Inter
vină, aducînd — ta termen de o lună 
și după o largă consultare a tuturor 
factorilor interesați 
sugerate de unii 
tului federal.

Prezentînd un 
temă, tov. Ion 
dinte al F.R.F., 
cei 1790 de antrenori aflați în evi
dența federației, 5 sînt antrenori fe
derali, 61 lucrează în aparatul orga
nizatoric, 14 activează in străinătate, 
608 sînt antrenori activi la cluburi, 
asociații sau centre de juniori, Iar 
1208 nu duc nici un fel de activitate 
legată de această profesie. Și aceas
ta în condițiile existenței a circa 
2 OOfl de secții de fotbal afiliate la 
F.R.F. I Nici sub raportul acoperirii 
reale a procesului de instruire pe te
ritoriul țării, lucrurile nu stau mal 
bine ; e suficient să arătăm că in 
București sînt 537 de antrenori, în 
timp ce în județul Vîlcea slnt 7, în 
Tulcea 2, iar în Botoșani numai 
unul ! Colegiile județene de antre
nori lucrează slab ; mai mult chiar. 
In 22 de județe activitatea colegiilor 
locale este — practic — inexistentă.

Cazurile de instabilitate, cele de 
țdromovări spectaculoase dar nefon- 
uate (de la calitatea de jucător, di
rect la aceea de antrenor principal 
sau secund de Divizia A), de eludare 
a muncii dc calificare, de pregătire 
ncunitară sau de slabă activitate 
profesională, de abateri de la disci-

modificările
membri al Comite-
referat pe această
Șiclovan, vlcepreșe- 
a arătat că din

plină (tocmai din partea celor care 
ar trebui »ă fie un exemplu), de 
numire a unor antrenori cu ultima 
categorie de clasificare la ctrma 
unor formații divizionare A, de ră- 
mînere în urmă — a unor antrenori 
„cu nume" — față de noutățile me
todice, toate acestea stat suficiente 
pentru a justifica reglementările a 
Căror necesitate m făcea acut re
simțită.

Despre ce
Începînd ( _____ _______

vor fl lmpărțițl in următoarele grupe i
GRUPA ANTRENORI FEDERALI) 
GRUPA A (antrenori principali de 

Divizia A) ; GRUPA B (antrenori da 
Divizia B, antrenori secunzi de „A" 
și antrenori la centrele de copii șl ju
niori) ; GRUPA C (antrenori de Di
vizia C).

Pentru atestarea în fiecare din a- 
ceste grupe, Hotărirea impune cri
terii cumulative de : categorie de cla
sificare (de exemplu : pentru antre
nori federali, categoria I ;pentru an
trenori de grupa A, categoria I sau 
a II-a. etc) ; de lucru efectiv la di
verse eșaloane divizionare și — in 
fine — de absolvire a cursurilor cen
trale de perfecționare.

După cum se vede, aceste grupe 
nou create nu modifică regulile de 
clasificare (dimpotrivă chiar, por
nesc de la ele!) ele nefăctad altceva, 
in fond, dedt să precizeze categoriile 
de funcții pe care un antrenor le 
poate ocupa In raport eu nivelul său 
profesional, cu stagiul său in activi
tatea practică șl cu participarea la 
cursurile de reciclare prezente, de 
Bltfel, ta toate sectoarele vieții noas
tre economice și sociale. Ideea de 
bază care a stat deci la baza acestei 
reglementări este aceea că NU SE 
POATE CONFERI DREPTUL DE A 
LUCRA ÎN VIRFUL PIRAMIDEI 
VALORICE A FOTBALULUI NOS
TRU, DECÎT ACELOR CADRE TEH
NICE CARE ÎNDEPLINESC ANUMI
TE CONDIȚII CERTE, CARE LE

i este vorba, in fond 7 
cu acest an, antrenorii

PROBEAZĂ CAPACITATEA PROFE
SIONALA.

O dată alcătuite aceste grupa (care, 
tntr-un fel, itnt rimUara Loturilor pe 
divizii alcătuite ta cazul arbitrilor), 
se vor da publicității listele de dis
ponibilități pentru fiecare grupă iar 
cluburile nu vor putea contacta (și 
angaja) decit antrenori din grapa 
care corespunde eșalonului divizionar 
In care ele activează. Este o modali
tate de lucru pe care o apreciem 
pozitiv, pentru că ea vine să curme 
unele practici (nu de largă întinde
re, dar — cert — existente) ta care 
angajarea antrenorilor devenea ade
sea o ,.tîrguială“ ascunsă, guvernată 
de principii nu din cele mai aproa
pe de etica sportivă.

Nu intrăm in amănuntele fiecărui 
paragraf al hoteririi, care — de alt
fel — va fi dată integral publicită
ții. Reținem însă faptul că unii dta 
membrii Comitetului federal au făcut 
sugestii privind: durata încheierii 
contractelor intre club și antrenor 
(prevăzută la 3 ani), Introducerea 
unor contracte provizorii pe 1 an, 
In cazul antrenorilor noi, introduce
rea rezultatului practic al muncii 
printre criteriile de atestare în gru
pă etc.

în orice caz, Hotărirea a fost a- 
doptată ta TOATE DOMENIILE DE 
FOND (împărțire pe grupe ; modali
tăți de angajare șl funcționare. ta 
scopul stabilității in munca tehnică; 
organizarea cursurilor de reciclare), 
rămintad să mai fie precizate — 
cum spuneam — doar unele elemen
te de detalii (durată, termene).

în Îmbunătățirea activității antre
norilor de fotbal dta țara noastră, 
Rceastă reglementare adoptată de 
Comitetul federal este chemată să 
joace un rol Important Pentru că ea 
pune capăt arbitrarului promovează 
capacitățile tehnice reale și stimu
lează continua ridicare a nive
lului profesional al antrenorului.

Radu URZI CEA NU

PROGRESUL BUCUREȘTI- 
SPARTAC VARNA 3-3 (1-2)

Pe stadionul Energia din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej în prezența 
a peste 2000 de spectatori, a avut 
loc meciul amical internațional din
tre formațiile Progresul București 
și Spartac Varna. Jocul a plăcut, 
iar scorul de egalitate reflectă echili
brul de forțe ce a existat între cele 
două formații.

GH, GRUNZU, coresp.

FARUL CONSTANȚA A JUCAT 
LA BUȘTENI

Formația rarul Constanța, a susținut 
duminică la Bușteni, un meci de veri
ficare ou divizionara C, Caraimanul din 
localitate. Jocul, destul de interesant, 
s-a Încheiat cu victoria oonstănțenilor : 
S—1 (1—1). Scorul a fost deschis de
Stroe, de la localnici, in min. 20, apoi 
Antonescu a egalat cu 10 minute mal 
tirzlu. Tănase (min. 64) șl I. Constant!- 
nescu (min. 72) au majorat numflrul 
golurilor Înscrise de constănțenl.

V. ZBABCEA — coresp.

MULȚUMESC, DINULE!
Am auzit tn ultimele zile, cu putere de obse

sie, că noi n-am cîștigat niciodată un meci 
în compania echipei Ungariei Sînt uimit 

de această afirmație. Eu nu-mi aduc aminte ca NOI 
să fi jucat vreodată tmpotriva «naționaleit ungare. 
Nu văd, deci, cum am fi putut pierde*.

Aceste cuvinte au fost rostite de Comei Dinu, 
acum o săptămînă. Și mi-au rămas în minte ca 
șutul lui Gento în partida cu Dinamo sau ca „tra
sorul" lui Pele, pe Jalisco, la poarta lui Viktor.

De ce a ales Comei Dinu, dintre atîtea și atîtea 
variante posibile, tocmai această frază, care ar 
putea trece drept gestul unui frondeur ?

în primul rînd, el a ales-o pentru simplul fapt 
că la data ultimului joc România — Ungaria (1958) 
avea 10 ani.

Bineînțeles că Dinu n-a vorbii exclusiv în numele 
său. El știe foarte bine că Dumitru avea în ziua 
acelui meci de pomină doar 8 ani. Pînă și „bătrî- 
nul" Dobrin, în ciuda formidabilei sale precocități, 
nu avea încă ghete de fotbal la ora meciului din 
’58, el limitîndu-se doar la nesfîrșitele sale slalomuri 
tip Schranz, printre copacii de pe Marocana... Tri- 
vailor.

Aceste cuvinte de tip gordian mi se par foarte 
firești în aura celui mai temerar fotbalist român. 
Ele sînt, dacă vreți, o directă la adresa scepti
cismului.

Dinu cunoaște bine evoluția din ultimii ani a 
diferitelor curente sceptice care au minat fotbalul 
românesc. El a ascultat, vrînd-nevrînd, bocetele care 
au însotit echipa noastră după Lisabona. El a tra
versat Tamisa cu urechile astupate, pentru a nu 
auzi diatribele care au urmat meciului cu Standard 
Liege. El a strîns pumnii, pe aeroportul Otopeni, 
pentru a-și ascunde reacția în fața unor zîmbete

da compătimire care însoțeau avionul decolînd spre 
Guadalajara sau spre Cardiff.

Dinu l-a petrecut pe Nelu Nunweiller în ziua în 
care acesta a plecat la Istanbul. Cei mai mulți din- 

‘ * pe malul 
un tricou

tre noi vedeam în Nelu un elefant murind 
„cornului de aur". Dar Nelu a revenit cu 
de campion.

Dinu a ascultat răbdător ironiile celor 
deau în Pîrcălab și Voinea — în numele 
mului de rigoare

care ve- 
scepticis- 

i — două rezerve permanente ipe 
banca stadionului Jean Bouin din Nîmes. Dar tot 
el a citit, cu entuziasm, acum cîteva zile, declarajia 
lui Kader Firoud, după victoria lui Nîmes, la An- 
gouleme (3—0) : „Românii mei merg excelent și 
reprezintă un pericol permanent pentru porțile ad
verse".

Pentru aceste cuvinte foarte bine găsite, îți mul
țumesc, Dinule ! Tu știi bine că cel mai puternic 
adversar al nostru în meciurile cu Ungaria ar fi 
prelungirea acestei stări de scepticism. Și tu mai 
știi, la fel de bine, că meciul acela, din 1958, a 
fost, de fapt, o victorie.

Mulțumesc, Dinule !

loan CHIRILA

P.S. Citese în „Franca Foot-ball" declarația lui 
Angelo Niculescu, făcută revistei franceze, la afla
rea tragerii la sorți : „Aș fi preferat să jucăm cu 
Anglia... Trebuie să mărturisesc însă că doresc de 
multă vreme să tntîlnim Ungaria, pentru a dovedi 
progresul și maturitatea echipei noastre. Vom juca 
primul meci la Budapesta. Cu atît mai bine'.

Dinu a fost și este jucătorul visat de antrenorul 
„tricolorilor".

SATMAREANU ll-UNUL DIN CEI PATRU
OAMENI Al „NOULUI VAL

AMBIȚIILE JUCĂTORILOR TIRGOVIȘTENI
nerale, cultivîndu-se în același timp 
șl elementele tehnice prin jocuri pe 
teren redus. Se va trece treptat- 
treptat la un program susținut de 
pregătire tehnică, tactică și de omo
genizare, primul meci de verificare 
fiind planificat la 9 februarie cu 
F. C. Argeș.

De cîteva zile, fotbaliștii de Ia 
Metalul Tîrgoviște au pu3 stăpînire 
pe locurile din jurul modernului hotel 
„Ciucaș", din pitoreasca stațiune 
montană Tușnad-Băi. Oamenii aflați 
aici la odihnă II văd cotidian pe 
jucătorii din Tîrgoviște făcînd curse, 
escaladînd pante sau exersînd dife
rite teme din programul de pregă
tire. In timp ce băieții antrenorului 
Nicolae Tătaru, aflat în aceste zile 
peste hotare, lucrau cu multă poftă 
sub conducerea secundului Eugen 
Popescu, am înfiripat o discuție 
cu el.

— După comportarea avută astă- 
toamnă, am sentimentul că echipa 
noastră e mai puternică decît altele. 
Numai conjunctura nefavorabilă de 
la începutul campionatului, cînd am 

cîștigat pe 
elanul, dar 
încrederea, 
pe locul 5 

Sportului

Interlocutorii ne-au anunțat apoi 
noutățile din lotul metalurgiștilor, 
indictnd numele portarului Gh. Ilin- 
ca, ale lui Dumitru Economu și 
Ion Vintilă, jucători care inspiră 
multă încredere conducerii tehnice. 
Primele antrenamente au ca scop 
îmbunătățirea pregătirii fizice ge-

După un singur sezon în divizia 
A, Alexandru Sătmăreanu, sau Săt
măreanu IL cum e cunoscut in 
lumea fotbalului, a fost chemat îm
preună cu studenții clujeni Ștefan, 
Crețu, Uifăleanu la lotul național, 
pentru turneul de iarnă. Salt neaș 
teptat de rapid și de spectaculos, 
fie numai și ca fază de 
ment. Salt neașteptat chiar 
tru Sătmăreanu II...

— Am citit de două ori 
în ziua cînd am apărut în 
tul" în lotul național. Am citit 
pentru că nu-mi venea să cred...

— N-ai visat niciodată lotul 
național 7

— De visat am visat eu, cine nu 
visează ?1 Dar mă gîndeam că, dacă 
voi munci ca lumea, poate abia 
peste doi ani am să fiu chemat la 
„lotul mare". .De altfel, cred 
antrenorul Angelo Niculescu 
gîndit să mă încerce, să vadă 
pot, iar dacă într-adevăr sînt 
stare de ceva, dacă voi corespunde, 
atunci să mă oprească în lot și

experi- 
și pen-

gazeta, 
„Spor-

că 
s-a
ce 
în

VOra pregătirilor** SECVENȚA PETROLUL...
(Urmare din pag. 1)

la începi_______ ____
pierdut totuși un meci 
teren cu 3—1, ne-a tăiat 
ne-am recăpătat rapid 
La ora actuală ne aflăm 
în clasament, în urma 
studențesc, S. N. Oltenița, Progresul 
București și Politehnica Galați (ia 
egalitate de puncte cu ultimele două 
formații). Cei din jurul echipei noas
tre consideră că cele 6 puncte care 
ne despart de lideră nu constituie 
un handicap de nerecuperat, pentru 
că tinerii I. Stăncescu, Gh. Dumitru. 
B- Grigore, M. Tepeluș și ceilalți au 
dovedit o mare capacitate de luptă 
și de realizare.

— Medicul Gh. Untea ce părere 
are ?

— Toți băieții sînt sănătoși tun. 
Le-am indicat un volum de antre
nament în continuă creștere. După 
fiecare ședință de pregătire, pulsul 
Scătorilor este bun, examenele me- 

cale arată că ei au resurse pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse în 
primăvară.

CO- 
Co- 
Ră- 
din

cea Dridea, plecat în schimb de 
experiență în R.F.G.). s-au lansat 
într-o primă cursă de 5 000 de me
tri. Crîngașu, Bădin, Mihai Ionescu, 
Nae Ionescu, Moraru, Gruber, Din
eu ță, Grozea și mai tinerii lor 
legi Adrian Mînăstire, Iordache, 
zarec, Do bre, Doru Nicolae și 
dulescu — am dat doar o parte
nume — încercau să țină pas cu 
„capul de coloană" (Iuhasz), care 
mai tîrziu avea să fie acuzat că a 
tras prea tare- O spuneau, desigur, 
cei ce încă n-au înțeles că perioada 
aceasta poate fi un adevărat suport 
de pe care Petrolul poate pleca In 
evadarea din subsolul clasamentului. 
Au urmat apoi etape de 1 000—1 500 
metri, pînâ la consumarea .porției 
zilei", pe care antrenorul Ilie 
Oană o și bifase dinainte ca șl 
realizată. Și anticiparea sa n-a fost 
o... aventură. „Cine nu rezistă aici, 
la Sinaia, nu poate prinde echipa". 
O știe toată lumea, așa că raba
turi în program nu se pot face. Pe
troliștii parcurg zi de zi kilometri 
întregi. Asta, pînă în prînz, căci 
după amiază sînt luate în primire 
micile haltere și corzile, ustensilele

aduse de acasă pentru dezvoltarea 
forței.

Și cînd planul, pe care antrenorul 
Ilie Oană ne-a invitat să-l consul
tăm. va fi realizat sută la sută. 
Petrolul va trece la jocuri. Chiar în 
această săptămînă. Joi va înttlni pe 
Carpați Sinaia, sîmbătă, probabil, 
va juca cu Farul, la Ploiești. Nu, 
nu e prea devreme- Nu e vorba de 
nici o grabă. Petrolul, care un tur 
întreg n-a găsit formula ideală 
de echipă, are nevoie de jocuri- 
școală pentru omogenizare. Tinerii, 
în care conducerea tehnică își pune 
atîtea speranțe, trebuie să se inte
greze organic 
ției. A venit 
In cadrul ideii 
tru că moral, 
probleme. Cei 
parcă sînt de cînd lumea împreună 
cu cei mai vechi. De pildă, acest 
Doru Nicolae, venit de curînd de 
la -onoare", din campionatul Capi
talei. Băieții II iubesc, l-au luat 
aproape de ei. Probabil s-a înțeles 
necesitatea coeziunii sufletești, fac
tor important In bătălia care va 
urma.

Ce va fi în retur 7 Nimeni nu 
spune vorbe mari. Dar toată „ta

In ansamblul forma- 
timpui O integrare 
de joc, desigur. Pen- 
sufletește, nu sînt... 

tineri se simt aici de

CAMPIONI ABSOLUȚI - ATLETII DINAMOVISTI » »
bine competența și pasiunea. Spu
nem acestea, gîndindu-ne, în primul 
rînd, la Al. Stoenescu — de 24 de 
ani „sufletul" acestei secții — dar 
și la ceilalți tehnicieni, nu o dată 
elogiați pentru rezultate remar
cabile și contribuții importante la 
dezvoltarea atletismului nostru. Dar, 
au fost, oare, valorificate la ma
ximum calitățile acestor antrenori, 
condițiile pe care le au asigurate 
(printre altele, o bază sportivă ex
celentă, situată în plin centrul Bucu- 
reștiulul, ceea ce înseamnă foarte 
mult...) 1 Credem că nu. Mai ales 
dacă avem în vedere probele de se- 
mifond și fond, în care se așteap
tă de la antrenorii Mihai Tintorescu 
și Zoltan Vamoș — două nume în
scrise, cu cîțiva ani în urmă, la 
cotele valorice maxime ale atletis
mului nostru — să pregătească acel 
performeri de nivel internațional, 
european și olimpic de care ducem 
lipsă de atîta vreme. Știm că nu 
este ușor, îndeosebi la astfel de țfro- 
be, dar ce anume este facil în 
atletism 7

Altele ni se par, însă, a fi PRIN
CIPALELE EXPLICAȚII ALE DE
CALAJULUI de care aminteam ți 
— din păcate — ele au implicații 
mai largi, cu destul de puține porți 
de ieșire.

(Urmare din pag. !)
nulul 1971 — să reținem recordul 
de... recorduri realizat de foarte tt- 
nărul mărșăluitor Iulian Călineață. 
Are 15 ani și în 1971 a stabilit... 15 
recorduri în probele de 3 000 Ia 
10 km marș !

Cum spuneam, însă, cu siguran
ță că au fost și multe alte momen
te care se cereau consemnate.

9
fără succesele de altădată Cu Leo
nida Caraiosifoglu lucrurile s-au pe
trecut așa cum., nu a dorit nici el, 
nici antrenorul Iui. Animat de bune 
intenții — creșterea rapidă a per
formanțelor — Caraiosifoglu a for
țat excesiv pregătirea șl rezultatul 
a fost o pauză de aproape șase 
luni!

Rămasă astfel singură, Argentina 
Menis n-a putut face mai mult... 
Poate, dacă plutonul era complet I

vabara" petrolistă e conștientă că 
fi greu. întrecere dîrză, nu glumă, 
pentru depărtarea de zona aceâa 
care... miroase a retrogradare.

★
O grupă de „mînji- și „speranțe11 

petroliste, cu Țaporea, cu cei doi 
componenți ai lotului UE.F.A. — 
Angelescu și Istrătescu — și niște 
necunoscuți (deocamdată), frații Cră
ciun, Bizinichi, a rămas la Ploiești, 
unde băieții își împart timpul între 
școală sau facultate și._ antrenamen
tele conduse de Gheorghe Pahonțu.

Pe două fronturi. Petrolul trăiește 
în aceste zile febra pregătirilor de 
care se leagă atîtea și atîtea spe
ranțe. Că se vor împlini sau nu, 
vom vedea. Totul depinde de 
acești jucători, care s-au angajat 
să dobîndească reabilitarea. Toți 
sînt conștienți că poartă tricouri ale 
căror culori le-au apărat nume 
prestigioase ale fotbalului nostru, și 
aceasta implică o răspundere și 
mare.

N. R. Sîmbătă, antrenorul 
Oană ne-a anunțat că medicul și 
sorul echipei petroliste sc află, 
preună cu lotul, la Sinaia. Așadar, 
și sub acest aspect, fotbaliștii ploieș- 
teni au asigurate condițiile unei 
bune pregătiri.

să mă rodeze pentru un debut care 
•e va petrece mai tîrziu.

— De ce crezi că acest debut 
se va petrece mai tîrziu 7

— Pentru că vreau să fiu realist. 
Și orice om realist va recunoaște 
un lucru i cei doi fundași centrali 
ai naționalei, Lupescu și Dinu, au 
jucat și joacă foarte bine, ceea ce 
înseamnă că e foarte greu să iei, 
curînd, locul cuiva.

— Vorbind și de Lupescu și 
de Dinu, să înțeleg că îți convi
ne oricare din cele două posturi 
de fundaș central 7

— Am jucat „central" și pe stînga 
și pe dreapta. Dacă se va pune, 
însă, problema să debutez în na
țională, atunci cred că pe partea 
dreaptă îmi pot face intrarea. De
oarece Lupescu, în excelentă for
mă sportivă în ultimii trei ani, nu 
va mai rezista la infinit... E o 
lege firească a vieții. De asta cred 
eu că nea Angelo se gîndește la 
un rodaj.

— Fii sincer, cînd ai venit, in 
vară, de Ia Crișul, nu ți-a fost 
teamă că nu vei prinde echipa 
la Dinamo, că vei aștepta des
tul de mult pe banca rezerve
lor ?

— Dacă îmi era teamă, nu mal 
veneam. Eram conștient de preten
țiile diviziei A, mai ales într-o echi
pă ca Dinamo, dar toate acestea 
m-au stimulat, m-au ambiționat.

— Crezi că numai ambiția te-a 
ajutat să joci 14 etape (cu Cri
șul n-ai vrut tu!) în campionat 
și să debutezi în Cupa campio
nilor europeni 7

— Dacă aș crede așa ceva, ar în
semna să fiu un îngîmfat, să n* 
recunosc, din orgoliu, că integrarea 
unul jucător din divizia B în divi
zia A depinde de foarte mulți fac
tori. Depinde de seriozitatea nou
lui venit, de felul în care e primit 
în noul mediu (eu am fost primit 
foarte bine, fiind ajutat să mă 
acomodez repede), de șansă...

— Care a fost șansa ta 1
— Șansa mea cea mare s-a nu

mit antrenorul Nicușor, care a 
avut multă încredere în mine, și 
Nunweiller III, omul lingă care 
am învățat foarte multe și voi mai 
învăța, sînt sigur cel puțin tot atî
tea.

— După primul tău sezon 
bucureștean, crezi că mulțumiri
le întrec instatisfacțiile, sau in
vers ?

— Acum să vorbim mai bine de 
insatisfacții, pentru ca în viitor să 
vorbim mai mult de mulțumiri. Mă 
nemulțumește, în primul rînd, lo
cul echipei în clasament. Apoi, mai 
am mult de lucrat 
tezei, a execuțiilor 
lăriî jocului meu.

— Sătmăreanu 
ești un jucător

în direcția vi- 
tehnice. a cize-

u. se spune că 
dur. Ce crezi ? 

Dar cit se poate de sincer!
— Nu sînt un jucător duri 

exagerează! Adevărul e că eu 
în forță, că am gabarit mare, 
la noi foarte mulți atacanți sînt 
firavi. Și la contactul cu mine se 
dezechilibrează. Lumea, care, de 
regulă, ține cu cel mai... mic, .mă 
fluieră, arbitrul e influențat și el, 
mai sînt influențați și unii cronicari, 
și de aici o întreagă atmosferă. Dar

Se 
joc 
iar

mai
Ilie 
ma. 
im-

ar juca 
atît de 
nu mă 
trebuie 
trebuie

eu nu joc dur, vă repet! Cînd in
tru, întru la minge, niciodată cu 
jntenția de a faulta. Joc în forță. 
Ați văzut pe Feyenoord cum a ju
cat. în forță, angajament fizic to
tal... Dacă echipele noastre 
așa, atunci eu n-aș mai fi 
mult condamnat. Ceea ce 
oprește, însă, să reafirm că 
să-mi cizelez jocul. îmi
mai mult calm, mai multă finețe 
în execuție. Faptul că am fost 
chemat la lotul național mă obligă 
să muncesc de două ori mai mult 
ca pînă acum, în toate direcțiile, 
și să greșesc de două ori 
țin. Pentru că nu vreau 
această ocazie, oferită cu 
mai devreme decît visam

...Sătămăreanu II, unul 
patru oameni ai noului val din acest 
an n-a împlinit încă 20 de ani. lî 
va împlini în martie, după ce se 
va întoarce cu lotul național din 
turneul de peste Ocean...

■»
mai pu- 
să scap 
doi ani

eu.
din cei

Mircea M. IONESCU

500 DE CANDIDAȚI LA EXAMENUL DE ARBITRI DE CATEGORIA I
Plenara de

leri dimineață. Colegiul central al 
arbitrilăr s-a întrunit, în formație ple
nară, sub președinția tov. Andrei Ra
dulescu, pentru a lua în discuție o 
serie de probleme din activitatea de 
arbitraj- La aceasta ședință au parti
cipat și tov. Mircea Angelescu, preșe
dintele Federației române de fotbal, Ion Balaș, vicepreședinte și Florea 
Tănăsescu, secretar general.

După ce a fost analizat arbitrajul 
din prima parte a campionatului, au 
fost luate în discuție o serie de pro
bleme tehnice și organizatorice, pri
vind viitoarea activitate de arbitraj.

S-a hotârit, astfel, alcătuirea unui

ieri a Colegiului central al arbitrilor
regulament de clasificare a arbitrilor 
din lotul A, în așa fel încît la sfîrși- 
tul campionatului să fie acordat, în 
baza celor mai juste criterii, titlul de 
CEL MAI BUN ARBITRU.

Au fost stabilite măsurile organiza
torice necesare pentru examenul de

arbitru de categoria I, Ia care se vor 
prezenta, în luna februarie, circa 500 
de candidați.

Colegiul central al arbitrilor a mai 
examinat problema haremurilor, a pre
zenței arbitrilor români la meciurile 
Internationale etc.

In turneul din brazilia

PARTEA A DOUA (mai puțin 
strălucitoare) A BILANȚULUI

Ne-am exprimat, fără rezerve, 
prețuirea pentru victoriile catego
rice obținute de reprezentanții clu
bului Dinamo în activitatea atle
tică internă a anului trecut 
însă, absolut necesar — mai 
avînd în vedere potențialul 
tehnic, organizatoric și material al 
acestui club — să încercăm șl o 
evaluare a contribuției adusă de 
sportivii difiamoviști la îndeplinirea 
obiectivelor și la reprezentarea de 
prestigiu a atletismului românesc la 
principalele competiții internațio
nale.

Tot cifrele ne călăuzesc prin labi
rintul de probe, de suișuri șl cobo- 
rîșUri pe care le urmărim din tri
bună, fără a le înțelege întotdea
una, ca acum, cînd se poate judeca 
„la rece" și cînd ambițiile au în
depărtat clipele de profunda amără
ciune, sau de fragile justificări.

întîlnim, din capul locului, un 
decalaj valoric evident, CAMPIONII 
ABSOLUȚI AI ATLETISMULUI NA
ȚIONAL N-AU REUȘIT — în ciu
da unor rezultate (prea puține, însă) 
excelente — SĂ SE IMPUNĂ ȘI PE 
PLAN INTERNAȚIONAL, într-un 
clasament al medaliilor și punctelor 
Dinamo ocupînd doar locul III, după 
cluburile Steaua și Rapid! în bb 
lanțul mondial al 
la fiecare probă) 
numele Argentinei 
pe locul 6.

Cum se explică

atle- 
Este, 
ales 

uman,

anului (primii 25 
nu întîlnim decît 
Menis — clasată
această diferență 

între rezultatele obținute în compe
tițiile interne și cele realizate in 
marile concursuri internaționale ale 
sezonului trecut ?

Sintem tentați, ca întotdeauna, să 
căutăm primele cauze în procesul de 
pregătire, îndeosebi in munca antre
norilor. Le cunoaștem, însă, foarte

PLUTONUL CELOR TREI

Dacă ne referim strict la perfor
manțele de nivel internațional, cre
dem că trebuie pornit de la reali
tatea că atît la Dinamo, cît și la 
Steaua, Rapid sau C.A.U., valoarea 
acestora este determinată de foarte 
mulți ani de prezența șl evoluția 
a cite doi-trei atleți fruntași.

Acum discutăm despre Dinamo...
Secția clubului din Ștefan cel 

Mare cuprinde 80 de seniori, dar 
in lupta pentru afirmarea interna
țională (înțelegem prin aceasta ob
ținerea unor rezulțate de prestigiu) 
Dinamo conta în mod normal doar 
pe plutonul „de vîrf“, compus din 
Argentina Menis, Mihacla Peneș și 
Leonida Caraiosifoglu. După cum se 
știe, Argentina Menis a confirmat 
integral așteptările. Pentru Miha- 
ela Peneș, însă, 1971 a fost — după 
accidentarea sa — un an de tran
ziție, marcat de o îmbucurătoare re
venire de formă, dar — obiectiv —

PERSPECTIVE INTERNATIONALE SI
DE ce nu? — Olimpice'

Am subliniat șansele olimpice ale 
atlețllor Argentina Menis șl Mihaela 
Peneș. Ce se așteaptă, insă, de Ia 
ceilalți componenți al clubului care 
au cucerit titlul de campioni abso- 
luți ai atletismului nostru pe anul 
1971 ?

Pornim de la concluzia că, ta 
Î;eneral, s-a realizat o creștere va- 
oricâ Ia această secție, unii dintre 

atleții dinamoviștl — Dinu Piștalu, 
Elena Vintilă, Adrian Gagea, dar șl 
alții, realizlnd recorduri sau per
formanțe exprimind un progres evi
dent.

Anul olimpic îndeamnă la auto-
depășire și aceasta este accesibilă
multor atletl dinamoviștl, chiar
dacă unii dintre ei nu vor îndeplini 
normele pentru J. O. de la Mun-
chen. Nu numai noi, ci și federația 
de specialitate, alți tehnicieni, esti
mează posibilitatea unor salturi va
lorice care ar ridica foarte mult 
ștacheta atletismului românesc. Se 
apreciază — astfel că Elena Vintilă 
ar putea sări peste 6,50 m, că măr
șăluitorii au reale șanse pentru în
deplinirea normei olimpice (4 h 22:00 
pe 50 km), că Gheorghe Dulgheru ar 
putea coborî la 20,7 pe 200 m, iar 
Șerban loan (din acest an ia Dina
mo) urca la 2,20 m, că Dinu Piștalu 
are rezerve pentru acel 5,20 m cit 
reprezintă norma olimpică.

Evident, sînt de așteptat perfor
manțe îmbunătățite și de la alți 
atleți, care au acumulat, în ultimul 
timp, suficiente posibilități , de afir
mare : Nicolae Nicolae, Vasile Paul, 
Ștefania Lesenciuc, Vasile Dumitres
cu, Nicolae Mustață...

Pentru că — să nu uităm — a în
ceput șl noul sezon competițional al 
atletismului internațional.

Dinu Piștalu, așa cum nu prea sintem obișnuiți să-l vedem...
/ / Foto ; V. BAGEAC

SAO PAULO. 23 (prin telefon). 
Sîmbătă, pe stadionul Palmei: 'îs din 
localitate, Steaua a întîlnit, 'n al 
doilea meci susținut în Brazilia, cu
noscuta formație Palmeiras, în fața 
căreiâ a suferit o grea înfrîngere 
cu scorul de 0—7 (0—3).

Oaspeții au avut o evoluție sub 
orice critică, aș putea spune, catas- 
troială. Palmeiras și~a continuat dru- 
mul ascendent. După ce săptămînă 
trecută a învins cu 4—0 pe Santos 
și cu 3—0 pe Zelesnicear, Palmeiras 
a repurtat de data aceasta o 
victorie la un scor neașteptat. Succe
sul gazdelor se datorește evolu
ției foarte bune a liniei de atac, dar, 
nu-1 mai puțin adevărat, Steaua a 
dat o replică surprinzător de slabă. 
Din punct de vedere fizic, bucureș- 
tenii au dovedit o pregătire sufici
entă. Sub aspect tehnic, însă, ei au 
decepționat, îndeosebi la pasele lungi. 
Românii au fost, de fiecare dată, 
„bătuți" la mingile pe sus și la ca
pitolul ofensiv. Echipa bucureșteană 
a dovedit lipsă de coeziune între 
compartimente. Ea a manifestat o 
adevărată debandadă pe teren, care 
a culminat cu autogolurile lui Sma
randache și Cristache. (Golurile au 
fost marcate de Smarandache (min. 
4. ta propria poartă), Cesar (min. 16),

Nei (min. 40), Fedatu (min. 50 și 83), 
la ultimul gol o contribuție deosebi
tă avînd și fundașul Cristache, Lei- 
vmha (min. 85) și Cristache (min. 90, din nou autogol).

Partida de pe stadie iul Palmeiras 
desfășurată pe un timp ploios — a 
fost urmărită de 2 500 de spectatori, 
printre care s-a aflat și antrenorul 
echipei Ungariei, Ilovzski, care a 
venit să-i urmărească la lucru (n.n. 
ce lucru) pe Sătmăreanu și Tătaru.

Azi (n.r. duminică) Steaua va juca 
la Rio de Janeiro cu Vasco da Gama. 
In vederea continuării turneului fot
baliștilor români în Brazilia, se duc 
tratative pentru încă patru meciuri, 
cu America, cu formația din orășelul 
San Pedro, cu Curitiba și cu Guara
ni, din Campinas. ®

Arbitrul Nilson Cartosu Billia a 
condus următoarele formații :

PALMEIRAS : Leon — Zecea, Pe
rera, Polaco, Celsin, Dudu (min. 48 
Alfredu), Ademir, Edu, Lclvinha, Ce
sar, Nei (min. 46 Fedatu).

STEAUA : Haidu (min. 40 Coman) 
— Sătmăreanu, Smarandache, Ne
grea, Cristache, Vigu, 
Pantea (min. 46 
Năstase, Marcu.

_ . Ștefănescu, 
Aelenei), Tătaru,

Pedro VILLA

in „Cupa speranțelor** la mini-fotbal

SPECTACOL ATRACTIV
Iubitorii fotbalului din Capitală au 

avut posibilitatea să urmărească timp 
de două tile (simbătăi șl duminică), în 
sala din șos. Ștefan cel Mare, o inte
resantă competiție de mlnl-fotbal, or
ganizată de Clubul Dlnamo, dotată cu 
„Cupa speranțelor". La startul acestei 
competiții s-au aliniat patru formații 
bucureștene : două divizionare C — 
Electronica și Tehnometal — șl echipele 
de tineret Dinamo șl Steaua. Jocurile 
au fost in general atractive. Iată, pe 
scurt, filmul Întrecerii : Steaua (tineret) 
— Electronica 7—2 (2—1). Jocul a fost 
in general la discreția steliștllor în care 
Iordănescu a făout deliciul publicului. 
Autorii punctelor : Iordănescu 3, Rădu- 
canu 2, Șumulanschli și Pîslaru, pentru 
învingători, respectiv, Marin și Nichi- 
for. Dinamo (tineret) — Tehnometal 
6—2 (2—1). Cadeții dinamovlști avîndin 
trlo-ul Popescu (2) — Roșu (2) —

Batacllu (2), trei buni realizatori, au 
obținut o victorie comodă. Pentru în
vinși au marcat Mitroi și Vanea. Pentru 
locurile 3—4 : Electronica — Tehnome
tal 6—3 (3—1). Meci cu mult angajament 
fizic, în forță, fără prea multă tehnic?-. 
Autorii golurilor : Ionescu (2), Nicolau 
(2), Ciuleanu șl Udroaică pentru învin
gători, respectiv Bogdan, Șerban și 
Vanea, pentru învinși.

Pentru locurile 1—2 : Steaua (tineret) 
— Dinamo (tineret) 3—0 (1—0). Finala 
competiției a opus două bune echipe 
de cădeți șl la capătul unul frumos 
spectacol fotbalistic, în care din nou a 
înaintat acest excelent jucător care este 
Icrdănescu, victoria a revenit pe merit 
echipei Steaua (antrenor Emetich Jenei) 
cu un scor de forfait (3—0) prin punc
tele înscrise de Pîslaru, iovănescu si 
Mlcloș.

AUREL PĂPĂDIE



NORMAL
RALIUL MONTE CARLO

DECURGE
maghiari in primul tur

PENTRU SALVAREA
J.O. DE LA SAPPORO

PROGRAMUL CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI

® Mihalca-Vlaicov, cap de serie la simplu-feminin 

® Echipa masculină a României Intilnește pe sportivii

;h'r între 29 și . 31 ianuarie se vor 
'desfășura la Bratislava campiona
tele internaționale de tenis de masă 

; ale Cehoslovaciei. în vederea aces- 
j tui eveniment, au avut loc, laPra- 
i ga, tragerile la sorți pentru pro- 
' gram area. întîlni rilor pe echipe și 
^stabilirea „capilor de serii" la în
trecerile individuale.

In primul fur al întrecerilor pe 
echipe băieți se vor întîlni : Iugo
slavia — Cuba ; Bulgaria — An- 
'glia ; R. D. Germană — Cehoslova
cia A ; Polonia — P. F. a Germa
niei ; Ungaria — F ’‘I. ANIA ; Ce
hoslovacia B — Franța ; Danemar
ca — Austria; Belgia — Suedia. 
Capi de serie în sferturi de finală 
sînt: Iugoslavia, R. F. a Germa
niei, Ungaria și Suedia.

în întrecerea echipelor feminine, 
reprezentativele ROMÂNIEI și Ce-

hoslovaciei vor juca în turul II. în 
primul tur se vor întîlni : Bulgarin
— Austria ; Suedia — Polonia ; Iu
goslavia — Anglia ; R. F. a Ger
maniei — Cehoslovacia B ; Franța
— R.D.G. ; Ungaria — Cuba. în tu
rul doi, cîștigătoarea partidei Bul
garia — Austria întâlnește Cehoslo
vacia A. iar învingătoarea din me
ciul Ungaria — Cuba, echipa RO
MÂNIEI.

La proba de simplu bărbați s-au 
înscris 72 >de jucători. în „șaispre- 
zecimi", capi de serie sînt : 
ston, Borzsei, Kollarovits, 
cici. Scholler, Kunz, Weber, 
Surbek,

Bengs- 
Stipan- 
Jonyer, 

, Orlowski, Persson, Secre
tin, Johansson, T. Taylor, Klampar. 

La simplu femei, s-au înscris 43 
de concurente. în optimile de fi
nală, capi de serie sînt : Vostova, 
Mihalca, Hovestădt, Schdller, Gro- 
fova. Resler. Simon, Kishadzi.

PARIS, 23 (Agerpres). — După 
primele 24 de ore de cursă, în cel 
de-al 41-lea raliu automobilistic 
Monte Carlo. 250 de echipaje conti
nuă să parcurgă diferitele trasee, 
pînă acum înregistrîndu-se numai 
8 abandonuri. în general, starea 
șoselelor este bună și chiar pe iti
nerarul reputat ca fiind cel mai 
dificil, cele 30 de echipaje plecate 
din Atena au ajuns cu bine la 
Belgrad, unde temperatura este 
cu 5 grade deasupra lui zero. 
Cele mai proaste condiții atmo
sferice le-au întîmpinat concurenții 
plecați din Monte Carlo, care în 
regiunea Lozere au fost surprinși 
de o furtună de zăpadă și au avut 
de înfruntat dificultățile poleiului, 
în tot cursul nopții, mașini spe
ciale de curățat zăpada au lucrat 
pentru a permite echipajelor să 
treacă mai departe. Pe traseul

Frankfurt pe Main a fost înregis
trat abandonul italienilor Perazio— 
Falletti (Lancia).

Interviul președintelui C.O,
al U.R.S.S., K. Andrianov

Victorie grea a hocheiștilor juniori in al doilea meci

WWM - IUGOSLAVIA 4-3 (0-1, 1-0, 3-2)

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — Pre- 
ședințele Federației de schi a U.R.S.S. 
Viktor Andreev, care este și vice
președinte al federației internațio
nale. a declarat că J. O. de iarnă 
de la Sapporo fără probele de schi 
nu ar avea nici un sens și trebuie 
luate toate măsurile ca schiul să 
rămînă in programul olimpic.

La rîndul său, Konstantin Andria
nov, președintele Comitetului olim
pic al U.R.S.S. și vicepreședinte al 
C.I.O., a acordat un interviu în care 
a spus, printre altele : „Olimpiada 
de iarnă fără schi ar fi ca și Olim
piada de vară fără atletism. Toți cei 
cărora le sînt scumpe idealurile 
olimpice, de prietenie, colaborare și 
progres in domeniul sportului, tre
buie să se unească pentru a salva 
jocurile de Ia Sapporo. Amatorii de 
sport sovietici sînt îngrijorați de 
conflictul existent înfre mai multe 
federații naționale și Comitetul in
ternațional olimpic. La originea a- 
cestui conflict se află relațiile extra- 
sportive ale unor federații cu fa
bricanții de schiuri. Popularitatea 
probelor de schi alpin a fost utili
zată în interese pur comerciale și 
nu puțini campioni au fost transfor
mați în purtători de reclamă. Con
siliul federației internaționale de 
schi a luat o poziție destul de echi
vocă în acest conflict, deși 
posibilitatea să se găsească 
luție. Există unele cercuri 
sate să creeze o atmosferă 
rabilă în actualul climat olimpic, 
să creeze sciziune în mișcarea spor
tivă internațională. Dar noi sperăm 
că forurile sportive internaționale, 
Comitetele olimpice naționale vor 
ști să ia cele mai potrivite măsuri 
pentru ca Olimpiada de Ia Sapporo 
să se desfășoare în condiții norma-

I

La Davos, „olandezul zburător" Ard Schenk, campion european absolut 
tribunelor, alături de compatrioții săi Kees Verkerk și Jan Bols

PE GHEAȚA ȘI PE
ARD SCHENK

Campionatele europene de patinaj vi
teză, încheiate ieri pe inelul de gheață 
de la Davos (Elveția), au confirmat 
triumful patinatorului olandez Ard 
Schenk. Acesta își asigurase titlul de 
campion absolut al Europei chiar după 
a treia probă a întrecerilor — 1 500 m — 
pe care a cîștigat-o detașat, înregistrîn- 
du-și astfel un triptic de victorii. început 
in ajun. Schenk a fost cronometrat în 
2:00,57, lăsînd în urmă pe norvegianul 
Ron Groenwold — 2:01,45 și pe olandezul 
Jan Bols — 2:01,60.

Campionul european nu s-a menajat, 
totuși, nici în ultima probă, cea pe 
10 000 m. El s-a situat în plutonul frun
taș de competitori, ocupînd locul 5. Vic
toria a revenit însă compatriotului 
marele specialist al distanței, Kees Ver- 
kerk, în 15:08.41. Pe următoarele două 
locuri : Jan Bols — 15:10,41 și Stan Stien- 
sen (Norvegia) — 15:15,24. Timpul 
Schenk — 15:16,55.

în clasamentul poliatlonului, 
Schenk ocupă primul loc cu un 
de 169,702 puncte, urmat de Ron Groen
wold — 170,717 p și Jan Bols — 170,771 p.

Campion mondial absolut, la ultima 
ediție a întrecerii supreme, olandezul Ard 
Schenk se recomandă ca un principal 
candidai la medalii, în întrecerile olim
pice de patinaj viteză de la Sapporo.

său,

t

PORTISCH CONDUCE LA WIJK AAN ZEE

Ard 
total

JEAN NOEL AUGERT S-A APROPIAT 
LA 3 PUNCTE DE DUVILLARD ÎN 

CUPA MONDIALA

exista 
o so- 
intcre- 
irespi-

lui

Atac al

Competiția de schi, Cupa Mondială, a 
programat la sfîrșitul săptămînii două 
probe masculine (slalom special și cobo- 
rîre). Concursul nu s-a mai desfășurat 
la Wengen, ci la Lauberhorn, dar nici 
aici nu au existat condiții pentru dispu
tarea „coborîrii“.

In proba de slalom a terminat învin-

Aflați, probabil, sub impresia sco
rului categoric cu care au câștigat 
primul meci (12—2). juniorii noș
tri au intrat pe gheață mult prea 
siguri de victorie în cel de-al doi
lea. Ieri, însă, raportul de forțe a 
fost mult mai echilibrat, jucîndu-se 
multă vreme de la egal la egal. 
Nemaifiind marcați de oboseala 
drumului, tinerii hocheiști iugoslavi 
au făcut o partidă mult mai bună, 
au luptat cu toată decizia și au 
ținut conducerea aproape 50 
minute din întîlnire.

Partida a fost vie, rapidă, 
faze frumoase la ambele porți, 
cîndu-se în special, de o parte și

de- 
de

cu 
ju-

juniorilor romani la poarta echipei Iu 
de alta, pe contraatac. De altfel, 
cinci din cele șapte goluri ale me
ciului s-au înscris astfeL

In ultima repriză formația noas
tră (condusă inițial cu 1—0 și 2—1) 
a reușit să egaleze și să se des
prindă apoi de un adversar extrem 
de tenace, care a arătat ieri va
loarea lui reală.

Au marcat: Csedo (2). Nistor și 
Moroșan, pentru echipa României. 
Kovac, Kavec și Jokic pentru cea 
a Iugoslaviei.

Arbitrii Gh. Mureșan și O Bar
bu (România) au condus cu autori
tate un joc destul de nervos in 
care s-au dictat 30 de minute de 
penalizare. (V. Ch.)

După 10 runde, în turneul de 
șah de la Wijk Aan Zee conduce 
Lajos Portisch (L'rigaria) cu 8 p, 
urmat de Browne (Australia). Hort 
(Cehoslovacia), Pomar (Spania) cu 
cite 51 > p. în runda a 10-a s-au 

înregistrat următoarele rezultate :

Adorian — Portisch 0—1; Donner— 
Smîslov 0—1 ; Hort — Pomar 1—0 ; 
Browne—Smejkal 0—1; Liuboje- 
vici — Hartoch 1—0 ; Savon - 
remiză; Benko Langeweg 
miză.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
ANGLIA: MANCHESTER UNITED 

PE LOCUL 3!
ITALIA : JUVENTUS — CAMPIOANA 

DE IARNA

de patinaj viteză, primește ovațiile 
Telefoto : A P.-AGERPRES

ZĂPADĂ

din rpasa 
de ci te va 
United a

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASA

(Urmare din pag. 1)

zultate greu de anticipat. Ne gîn- 
dim, de pildă, la scorurile strînse 
cu care au cîștigat echipele R. P. 
Chineze, și numai după ce Li 
Cin-kuan a pierdut la maghiarul 
Beleznai, iar Lian Ko-lian și Si 
En-tin au fost nevoiți să se încline 
în fața lui Bernd Raue (R.D.G.).

Dintre jucătorii români, cei mai 
bine s-au prezentat — firesc — 
componenții primei formații, Șer- 
ban Doboși și Sergiu Luchian, 
dar numai cu prețul unor eforturi 
deosebite-

FETE, optimi de finală S
România III 3—0 : Noworyta

2—0, Calinska — Sinteoan 
, Calinska — Sinteoan, 
; R. D. Germană — Iu- 

România II — Anglia 
Mathews 2—0. Lessay — 

Mat- 
Cuba

ECHIPE
Polonia —
— FUimon
2— 1. Noworyta, 
Condicaru 2—0 
goslavia ; 3—0 ;
3— 0 ! : Ilie — _ 
Howard 2—0, Lessay, Hariga' 
hews, Howard 2—0 ; Ungaria
3—1 ; R. P. Chineză II — Bulgaria 3—0 ; 
Cehoslovacia — România TV 3—o : Silha- 
ndCa — Lunțeanu 2—0 ; Polackova — 
Lupu 2—0 Silhanova, Polakova — Lun
țeanu, Lupți 2-0 ; Sferturi de finală : 
y - Chineză I — Polonia 3—0 : Ro
mânia II — R. D. Germană 3—0 ! : 
Lessay — Stephan 2—1, Iile — Hovestădt 
2—0 ; Lessay, Hie — Stephan, Hovestădt 
2—0 ; R P. Chineză! H — Ungaria 3—1 : 
România I — Cehoslovacia 3—1 : Ale
xandru — Silhanova 2—0, Crișan — Po
lackova 2—0, Alexandru, Mihalca (Vlai- 
C0V) _ silhanova, Polackova 1—2, Ale
xandru — Polackova 2—L

R. P.

Neizbutind să iasă 
neagră* in care se află 
săptămlni, Manchester 
pierdut și meciul cu Chelsea (0—1). 
pe teren propriu, cedînd astfel șefia 
clasamentului pe care o deținea 
de la 9 octombrie, din etapa a 
12-a. Tottenham Hotspur — viitoa
rea adversară a U. T. A.-ei — a 
pierdut In deplasare, la Newcastle, 
cu 3—1. Golul oaspeților a fost 
inscris de Alan Gilzean.

Iată alte rezultate din etapa de 
sîmbătă: Arsenal — Huddersfield 
1—0. Leeds — Sheffield 1—0, 
tingham — Leicester 1—2, 
verhampton — Liverpool 
Everton — West Bromwich 
Crystal Palace — Manchester 
1—2. In clasament — după 26
etape — conduce acum Leeds Uni
ted cu 36 p, urmată de Manchester 
City cu același număr de puncte 
și Manchester United cu 35 p.

Tottenham ocupă locul 8 cu 31 p.

Si

gător francezul Jean Noel Augert In 
timpul de 97,92, fiind urmat de G, Thoeni 
(Italia) — 98,04; B. Cochran (S.u.A.) 98,69: 
A. Bachleda (Polonia) 99,05 ; Thoeni 
(Italia) 99,12 ; A. Garcia (Spania) 99,71.
în clasamentul Cupei mondiale conclu- 

tot ~ —
N.
p ; 
p ;

H. Duvillard cu 97 p, urmat de 
Augert — 94 p ; K. Schranz — 
Bachleda — 63 p ; H. Messner — 
B. Russi — 55 P.

SCHIORII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI IN BAVARIA

Tn cadrul concursului internațional 
schi de la Reit-im-winkl (Bavaria), pro
ba de ștafetă 3x10 km a revenit echipei 
U.R.S.S. (Kurenkov, Vrotev, Akentiev) 
care a realizat timpul de lh 54:48,5. Pe 
locul doi s-a clasat formația R. F. a Ger
maniei — lh 55:59,9, urmată de selecțio
nata secundă a R. F. a Germaniei — " 
57:38,9 și Austria — lh 58:47.1.

CAMPIONATUL DE 
AL U.R.S.S.

în cadrul campionatului 
gheață al U.R.S.S., echipa

Ce 
J.
83
55

de

lh

HOCHEI

de hochei 
Aripile

pe 
so-

vletelor a pierdut pe teren propriu cu 
scorul de 7—1 (0—0, 1—4, o—3) în fata 
formației Himlk Voskresensk. într-un 
alt joc, formațiile Torpedo Gorki și 
Dinamo Moscova au terminat la egalita
te : 5—5 (0—0, 2—2. 3—3).

tn clasament continuă să conducă 
T.S.K.A. Moscova cu 35 p (din 20 de me
ciuri), urmată de Dinamo Moscova — 
54 p (din 23 jocuri), Spartak Moscova — 
28 p (din 21 meciuri) etc.

tn clasamentul golgeterilor conduce Vla
dimir Vikulov (T.S.K.A. Moscova) cu 
30 p.

SLALOMISTELE DIN ITALIA 
S-AU IMPUS LA STARY SMOKOVEC

A început concursul internațional de 
schi de la Stary Smokovec (Tatra). Pro
ba feminină de slalom uriaș a revenit 
Patriciei Slorpaes (Ralia) cronometrată 
in 1:26,23. Au urmat în clasament, Da
niela Viberli (Italia) — 1:27,12 și Ana 
Popova (Cehoslovacia) — 1:27,14. Con
cursul se desfășoară în cadrul „Cupei Eu
ropei”.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN LONDRA ,

EPILOG SURPRINZĂTOR
• ••

ECHIPE BĂIEȚI, optimi de finală 5 
R. P. Chineză I — Iugoslavia II 3—1 ț 
R. D. Germană — România LV 3—0 ț 
Raue i— Firănescu 2—0, Golltrugh — 
Naftali 2—0, Raue, Golltrugh — 
Naftali, Popovici 2—11 România I — 
Bulgaria 3—0 ; Luchian — Mitev .2—0, 
Doboși — Kltov 
Doboși — Mitev, 
lonia — Anglia
— România IU 3—0 :
giucă 2—1, Roszas — Nlcolae 2—0, Be
leznai, Roszas — Giurgiucă, Nlcolae 2—1; 
R. P. Chineză TI — Cuba 3—1 ; Ceho
slovacia — România II 3—2 : Mucka —• 
Gheorghe 0—2, Ovcarik — Ovarez 2—0f 
Mucka. Ovcarik
2—0, Ovcarik —
— Ovanez 
finală : R. P. 
Germană 3—2 ; 
lonia 3—2 ;
0—2, Doboși
Doboși — Woznika, Fraczik 1—2, Doboși
— Woznika 2—0, Luchian — Fraczik
2—1 ; R. P. Chineză n — Ungaria 3—1, 
Iugoslavia I — Cehoslovacia 3—0.

2—0,
Kltov

3—0 ;
: Beleznai

Mitev ,2—0, 
Luchian, 

2—1 ; Po- 
; Ungaria 

Giur-

— Gheorghe, Ovanez 
Gheorghe 1—2, Mucka 
2—0 ; sferturi de 
Chineză I — R. D.

România I — Po- 
Luchian — Wornika 

Fraczik 2—1, Luchian,

In semifinalele feminine pe echi
pe au fost consemnate următoarele 
rezultate; R. P. Chineză I — Ro
mânia II 3—0; Li Li — Lessay 
2—0, Cian Huai-yn — H:e 2—0, 
Li Li, Cian Huai-yn — Lessay, 
Ilie 2—0 ; România I — R. P. Chi
neză II 3—0 ; Alexandru — Huan 
Si-pin 2—1, Crișan — Hu Yu-lan 
2—O-, Alexandru. Crișan — Huna 
Sf-pin, Hu Yu-lan 2—1.

Mai dezinvolte decît în partida 
inițială. Maria Alexandru ți Car
men Crișan s-au impus printr-un 
joc mai sigur cu mingi foarte bine 
dirijate. Formația secundă însă, 
după două victorii reconfortante 
în partidele anterioare, n-a putut 
împiedica reprezentativa R. P. Chi
neze să se califice în finală. Oas
petele s-au dovedit superioare pe 
tot parcursul întilnirii, demonstrînd 
lovituri ofensive eficace și de mare 
spectacol.

Iată și rezultatele semfinalelor 
masculine 1 R. P. Chineză ÎI — 
Iugoslavia I 3—2; România I — 
R. P. Chineză I 3—2: Luchian — 
Lian Kc-lian 0—2, Doboși — 
En-tin 1—2, Luchian, Doboși
Lian Ko*lian, Si En-tin 2—1. Do- 
bosi — Lian Ko-lian 2—1, Luchian
— Si En-tin 2—1.

Ambele meciuri ale semifinale
lor au fost extrem de disputate. 
De menționat victoria surprinzătoa
re a formației române asupra pu
ternicei selecționate chineze, după 
ce jucătorii noștri au fost conduși 
cu 2—0. Printr-o mobilizare supe
rioară în următoarele întîlniri, ei 
au izbutit să refacă spectaculos te
renul pierdut și să încheie victo
rioși confruntarea, obținînd califi
carea în finală, firește în urma unor 
eforturi serioase.

Meciurile finale s-au încheiat cu 
următoarele rezultate. Femei : R.P. 
Chineză I — România I 3—1 : Cian 
Huai-yn — Alexandru 2—0, Li Li — 
Crișan 0—2, Cian Huai-yn, Li Li — 
Alexandru, Crișan 2—0, Cian Huai- 
yn—Crișan 2—0 Bărbați : R.P. Chi
neză II — România I 3—1 : Li Cin- 
kuan — Doboși 2—0, Tiao Ven-yuan
— Luchian 2—0, Li Cin-kuan — Tiao 
Ven-yuan — Doboși—Luchian 0—2. 
Tiao Ven-yuan — Doboși 2—1.

Luni încep probele Individuale.

a anun-Au fost multe comentarii. în ulti
mele 48 de ore, privind retragerea 
lui Ilie Năstase din semifinalele tur
neului de la Royal Albert Hall. Co
tidienele apărute sîmbătă Ia Londra, 
ca și săptămînalele în ediția lor de 
duminică, acordă acestui subiect un 
spațiu considerabil în rubricile 
de sport.

In mai multe ziare poate fi vă
zută o fotografie sugestivă, în care 
Clark Graebner ridică un deget a- 
menințător în fața lui Ilie Năstase, 
în timp ce acesta își strînge rache
tele, pregătindu-se să iasă de pe te
ren. „Năstase, palid și vădit indispus, 
a ieșit din sală, anunțînd că nu mai 
reia jocul..." — se spune în expli
cația acestei poze, transmisă de a- 
genția „Associated Press".

Incidentul a survenit la sfîrșitul 
setului întîi, care avusese o evoluție 
curioasă. Năstase luase conducerea 
cu 3—0. dar Graebner. profitind de 
greșelile acestuia si știind să-și va
lorifice forța loviturilor pe terenul 
foarte rapid de „Uniturf", remontase 
tot handicapul. Au fost cîteva erori 
de arbitraj. în toată această succe
siune a jocului, reclamate pe rînd 
de cei doi jucători. Așa cum remarca 
în ziarul „Times" și cunoscutul cro
nicar de tenis Rex Bellamy „...româ
nul a avut tot timpul o atitudine co
rectă, cu excepția unei singure faze, 
în care a cerut schimbarea arbitrului 
de linie." Cîștigarea primului set pare 
să-l fi încălzit în mod deosebit pe 
Clark Graebner.

El a sărit fileul, trecînd îri tere
nul adversarului său. pe care l-a â- 
pucat de tricou, spunîndu-i citeva 
cuvinte răstite... Acesta a fost mo-

acuză pe 
care —— -a

lor

LÂ „ROYAL ALBERT HALL
Participarea primului nostru tenisman Ilie Năstase la turneul 

„Rothmans” de la Londra a avut, fără îndoială, un epilog surprinzător. 
După cum se știe, în seara zilei de vineri, el a abandonat semifinala cu 
Clark Graebner, după numai un set disputat, care revenise americanului 

. (6—3). Pentru a afla o explicație amănunțită a cauzelor care au determi
nat neașteptata decizie a tenismanului român, ne-am adresat corespon^ 
dentului din Londra al ziarului nostru, gazetarul britanic Stan Levenson. 
Iată, în rîndurile de mai jos, relatările primite prin telefon.

mentul în care Ilie Năstase 
țat că abandonează partida.

Majoritatea comentatorilor 
arbitrul partidei. J. Barker, 
cum scrie „Sunday Times"
pierdut autoritatea asupra celor doi 
jucători, tolerînd o scrie de greșeli 
alo arbitrilor de linie". Aceeași pă
rere este exprimată, în ziarul ,-Ob
server", de către Shirley Brasher, 
fosta componentă a reprezentativei 
britanice de tenis. Ea regretă faptul 
că Ilie Năstase nu și-a continuat 
partida, subliniind: „Românul, chiar 
dacă nu este încă cel mai bun te
nisman din lume, rămîne unul din 
cei mai spectaculari".

Intr-un amplu comentariu, „Morning 
Star" atrage atenția asupra respon
sabilității care revine arbitrului prin
cipal al competiției, care nu l-a sanc
ționat pe Graebner, pentru trecerea 
în terenul advers și bruscarea parte
nerului de joc. „Ce a făcut arbitrul 
cînd Graebner l-a apucat de tricou 
pe român? In orice alt sport, un ase
menea gest ar fi fost pedepsit. Dar 
în tenis, nu ?...“

Iată de ce, fără îndoială, a fost o 
veritabilă reconfortare pentru spec
tatorii londonezi, reapariția lui Ilie 
Năstase, sîmbătă seara, cînd a dispus 
în stil de mare campion de ultimul 
său adversar, australianul Hoad. ceea 
ce i-a adus, totuși. locul trei în tur
neu.

tanzaro — Milan 0—0, Fiorentina
— Sampdoria 0—0, Internazio- 
nale — Varese 2—0 (Boninsegna și 
Mazzola), Lanerossi Vicenza — Ju
ventus 1—3 (Maraschi, respectiv 
Causio, Capello și Anastasi), Napoli
— Atalanta 2—1 (Sormani și Alta- 
fini, respectiv Magistrelli. Altafini 
a marcat al 189-lea gol al său în 
campionatul italian), Torino — Bo
logna 1—0 (Agroppi) Verona — 
Roma 1—1 (Orazi. respectiv Ligu- 
ori).

In clasament conduce Juventus 
cu 24 p, urmată de Milan 22, 
Inter 21, Cagliari 20 etc. în clasa
mentul golgeterilor în frunte se 
află Boninsegna (Inter) cu 15 go
luri, secundat de Bettega (Juven
tus) cu 10, Bigon (Milan) șj Riva 
(Cagliari) cu cîte 8 goluri.

Cîștigind în deplasare la Vicenza 
(3—1 cu Lanerossi) meciul din ca
drul etapei a 15-a. Juventus, „bă- 
trîna doamnă-* din Torino, ♦ este 
campioana de iarnă a Italiei. Ulti
ma săptâmînă a turului a fost to
tuși mai curînd tristă pentru „alb* 
negri", întrucît Bettega, tînărul 
atacant central al echipei torineze, 
revelația campionatului, a fost in
ternat în spital, suferind de o 
afecțiune pulmonară destul de 
gravă. El nu va mai putea juca 
în acest campionat și întreaga sa 
carieră fotbalistică este pusă 
semnul îndoielii. Rezultatele de 
minică și autorii golurilor: 
gliari — Mantova 1—0 (Vitali).

STAN LEVENSON
Not- 
Wol- 
0—0, 
2—1. 
City

R.F.G.: BAYERN MUNCHEN 
A CÎȘTIGAT IN DEPLASARE

Campionatul vest-german 
fotbal a fost reluat cu etapa 
18-a (prima a returului), fruntașele 
clasamentului terminînd toate în
vingătoare. De remarcat că Bayern 
Munchen (viitoarea adversară a 
echipei Steaua în Cupa Campioni
lor) a cîștigat în deplasare la 
Dusseldorf i 1—0 cu Fortuna (gol 
înscris de Muller în min. 70). Li
derul, Schalke 04, a întrecut la 
scor (5—0) pe Hannover, iar Borus
sia Moenchengladbach a obținut o 
victorie la. limită (2—1) cu F- C. 
Ka iserslautern.

Alte rezultate i Rotweiss Ober
hausen — Arminia Bielefeld 2—0 ; 
Werder — F. C. Koln 2—2 ; Ein
tracht Frankfurt — S. V. Hamburg 
4—0 ; V.f.L. Bochum — Eintracht 
Braunschweig 2—0 ; Hertha — 
V.f.B. Stuttgart 2—1 ; M.S.V. Duiss- 
burg — Borussia Dortmund 3—2.

Clasament i 1. Schalke 04 30 p ; 
2. Bayern Munchen 27 p; 3. Bo
russia Moenchengladbach 25 p-

ȘTIRI 9 REZULTATE
• Reprezentativa de fotbal a Braziliei, 

campioană mondială, a acceptat să par
ticipe anul viitor la turneul Internațional 
ce se va desfășura la Glasgow. Acest 
tumeu este organizat cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de la înființarea fede
rației scoțiene de fotbal.
• Echipa selecționată a Uruguayului 

va întreprinde un tumeu In Europa. 
Fotbaliștii uruauayenl vor juca între 27 
și 31 mai două meciuri in compania e- 
chipei R. F. a Germaniei, tn continuarea 
turneului. echipa Uruguayans va întîlni 
Spania la Madrid sau Barcelona (7—10 
iunie) și echipa Italiei la Milano sau Ro
ma (14—18 iunie).
• Echipa braziliană de fotbal Botafogo 

și-a Început turneul in Africa, jucînd 
la Bamako cu selecționata Mali. La ca
pătul unui joc spectaculos, fotbaliștii din 
Mali au obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1) De remarcat că in formația bra
ziliană au evoluat șase dintre compo- 
nenții lotului care a cucerit titlul de 
campioană mondială. în continuare, e- 
chipa Botafogo va evolua in Repuolica 
Zair și Camerun.

CESARE TRENTINI

Turneul „Rothmans"

RICHEY
NĂSTASE

LONDRA, 23

ÎNVINGĂTOR
pe locul III

LONDRA. 23 (Agerpres). - - Proba 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Londra a fost cîștigată de america
nul Cliff Richey, care l-a învins în 
finală cu 7—5, 6—7, 7—5, 6—0 pe
compatriotul său Clark Graebner. în 
partida pentru locul trei, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins cu C 
6—2 pe australianul Lew Hoad.

6—1,

In ziua a doua a concursului atletic^ de 
sală de la Philadelphia, jamaicanul By
ron Dyce a terminat învingător în proba 
de o milă cu timpul de 4:01.8. Tommie 
Turner (S.U.A.) a cîștigat cursa de 600 
yarzj în 1:09.9. iar echipa de ștafetă 
a Colegiului din New York a fost cro
nometrată în proba de 4x440 yarzl ca 
rezultatul de 3:12.2. Proba feminină de 
440 yarzi a revenit sprinterei. americane 
Gale Fitzgerald, cronometrată în 55,1.

acestui 
O’Brien. 

: 3 000 m
Întrerupă

Wil-
5—7, 

6—2, 7—5 °pe Winnie Shaw (Anglia). 
La ultimele partide ale turneului au 
asistat peste 6 000 de spectatori.

In finala probei feminine, Gali 
liams (Anglia) a întrecut-o cu

BEAMON NU SE
REGĂSEȘTE!...

Pentru Jan Capkovic (stingă, tricou de culoare albă) și colegul său de 
națională, Dobias, noul sezon se arată sub semnul calificărilor competiției 
supreme. Echipa Cehoslovaciei se va lansa, in acest an, in lupta prelimi

nariilor campionatului mondial. Formațiile cehoslovace de prima divizie 
au reluat din plin antrenamentele și primele partide amicale s-au 

anunțat ’
fi

MINISTRUL ITALIAN AL FINANȚELOR
IA ATITUDINE

Ministrul italian al finanțelor, 
Preti, a sugerat conducătorilor 
burilor profesioniste de fotbal să 
tuiască mai puțin și să nu se prete
ze la evaziuni fiscale. „Echipele pro
fesioniste — a declarat ministrul ita
lian — sîut „întreprinderi care ope
rează în domeniul spectacolului și 
trebuie să-și planifice mai bine bu-

Luigi 
clu- 

chel-
de 
le

getul, fără a solicita degrevări 
impozite, pe care noi, de altfel, nu 
vom accepta. Antrenorul Helenio He
rrera a ajuns să primească intr-un 
an sume exagerat de mari și vina 
nu este, în definitiv, a Iui ei a ce
lor care, pentru reclamă, jonglează 
cu milioanele de lire, iar acum se 
plîng că echipele lor trec prin mari 
dificultăți financiare".

Cîteva performanțe de valoare au 
fost înregistrate cu ocazia con
cursului de atletism desfășurat pe 
teren acoperit la San Francisco. 
Cunoscutul atlet american Al. 
Feuerbach l-a învins din nou pe 
Randy Matson (S.U.A.) în proba 
de aruncarea greutății. El a reali
zat 20,78 m, mai mult cu 27 cm 
decît Matson. Keino Kipchoge (Ke- 
nia) a cîștigat ușor proba de 1 milă 
realizînd timpul de 4:01,2. Pe lo
cul doi s-a clasat Tom Van Ruden 
(S.U.A.) — 4:01,5. Suedezul Isak- 
son a demonstrat o superioritate e- 
videntă în proba de săritură cu 
prăjina, obținînd primul loc cu 5,22 
m. Campionul olimpic în proba de 
săritură în lungime Bob Beamon 
(S.U.A.) a evoluat foarte modest. 
El a participat mai întîi la proba 
de triplusalt unde s-a clasat pe lo
cul 5 cu 15,05 m. în proba de să
ritură în lungime Beamon a sărit 
doar 6.60 m. Proba a fost cîștigată 
de Arnie Robinson cu 7,80 m.

Pentru a doua oară în cursul 
sezon, atletul australian Kerry 
recordman al lumii în proba de 
obstacole, este obligat șă-șl 1 
antrenamentele. Internat acum o lună la 
spital deoarece suferise de dureri abdo
minale, un abces și i întindere muscu
lară, O’Brien își vede compromis pro
gramul de pregătire pentru Jocurile 
Olimpice de la Milnchen. El a declarat 
ziariștilor că dacă se va restabili își va 
relua antrenamentele și va participa la 
cîteva concursuri în Europa, înaintea 
marii confruntări olimpice■
tn cursul unui Interviu televizat. schio
rul austriac Karl Schranz a declarat 

retrage din activitatea compe
ls sfîrșitul
care este în vîrstă de 
mai anunțat retragerea cu ani 
revenind asupra acestei deci- 

anunțat de data aceasta, cu

că se va 
tițională, 
Schranz, 
ani, șî-a 
în urmă, 
zii. El a ____  . ___  _______, „
toată seriozitatea, că renunță la com
petiții. Campionul austriac a precizat că 
anul viitor va fi doar... spectator la 
concursurile de schi

acestui sezon.
33 de

Președintele Federației Japoneze de tenis 
de masă, Koji Goto, care a fost și vice
președinte al Federației internaționale a 
decedat tn vîrstă de 65 de ani la Tokio, 
în ultimii ani aj vieții, Koii Goto a avut 
o contribuție importantă în promovarea 
prietenie] dintre sportivii din Japoma 
și R. P. Chineză.

Boxerul francez de cat. mijlocie. Grat.<n
Tonna, care a trecut la o-. r. 
a repurtat o nouă victorie interi
Tn gala disnutată la Marsilia e’. -a • - 
vins prin descalificare în repriza a 5-a 
pe spaniolul Jose Madrazo.

Campionul de box al Franței la cal. 
mijlocie mică, Jacques Kech n 
întîlnit la Paris intr-un meci amica’ 
spanlolui Epifanio Collado. Net 
rior, pugillstul francez a repurtat 
toria prin abandon în

CU 
su ne

vi c- 
repriza a 9-a.

Tenismanul australian 
a absentat mai multă 
sportivă, fiind operat 
și-a reluat antrenamentele. Tnny Kw 
a declarat ziariștilor că W va 
Intrarea în primăvara anu’m 
cazul că operația nu a reușit oe 
— a spus Roche — atunci voi 
la turneele profesioniste șt vo: ' •-a — 
mai In echipa Australiei In .Cupa D- 
vls“. tn continuare. Roche a spus : _r< 
nismenil australieni trebuie să fa-ă 
figură frumoasă In Cupa Darts ?l s 
revină pe primul plan al acesu: 
tante competiții".

Tony Roche, ca-e 
vreme din 
la m’na sti.nsi.iC

n
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