
CRISTIAN NICOLAU-CAMPION INTERNATIONAL 
DE JUDO AL ROMÂNIEI

# Cuba, România, R.D. Germană și Polonia și-au împărțit medaliile de aur 
•I Dumitru Alexandru — medalie de argint, Ion Buzic de bronz

Festivitate^ de premiere la cat. -1-93 kg. Pe podium, de la stingă: Tamas Csak (Ungaria) locul 11, CRISTIAN 
NICOLAU (România) locul I. Ion Buzic (România) și Gernot Tanert (R. F. a Germaniei) locul III
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FURTUNĂ DE ZĂPADĂ PE PÎRTIILE OLIMPICE
• La Sapporo viscolește neîntrerupt • Antrenamentele schiorilor și hoherilor 

se desfășoară cu dificultate • Deschiderea sesiunii C. 1.0.

Cea. de a III-a ediție a campio
natelor internaționale de judo ale 
României rezervate tineretului, s-a 
încheiat ieri la prinz în sala Flo- 
reasca din Capitală.

Competiția nu a fost dominată 
așa cum se anticipa, de către spor
tivii polonezi, clasați anul trecut pe 
locul secund — după Japonia — la 
campionatele mondiale de juniori 
pe echipe. în schimb, concu- 
renții cubanezi au obținut cel 
mai mare succes, doi dintre ei ur- 
cînd pe prima treaptă a podiumu
lui de onoare: Hector Rodriguez 
Tores (cat. 63 kg) și Roberto Batista 
Coba (cat. 93 kg). Astfel, Cuba a 
ocupat primul loc în clasamentul 
neoficial pe națiuni.

Reprezentanții țării noastre au 
concurat meritoriu în prima zi. iar 
feri, cei prezenți în semifinale și 
finale au depășit așteptările.

Dar. iată cîteva amănunte de Ia 
gala finală. Dintre cei 3 concurenți 
români intrați în semifinale, doar 
Cristian Nicolau (cat +93 kg) s-a 
calificat direct, învingîndu-și toți 
adversarii, ceilalți doi, Dumitru 
Alexandru (cat. 93 kg) și Ion Bu
zic (cat. +93 kg), au pierdut cîte 
un meci in tururile preliminare, 
fiind nevoiți să treacă prin faza 
recalificărilor.

Ieri dimineață,, a intrat pe sal
teaua de concurs mai întîi Dumitru 
Alexandru în semifinala cu Gabor 
Radnav (Ungaria). Sportivul român

Alexandru obți- 
pentru finala ca

categorie ( + 93 kg),

MATINEUL JUDOKA
Și încă n-am spus totul desr 

pre judo, cum nu poți măr
turisi totul 

despre un lucru 
fugare impresii.

Luptătorul Ion 
Datul atitor competiții 
ționafe, șoptea vecinului său de 
tribună, in sala Floreasca, ani
mată ca la o finală de handbal 
sau box, că luptele greco-romane 
implică un contact fizic mult mai 
dur și mai indclungat, conside
red rezolvat acest dezavantaj, 
in judo, prin folosirea costume
lor și curmarea promptă a hir- 
joauci corporale.

S-ar putea să fie așa, dar vi
itorul judoului, ca sport, nu 
poate sta decît în activizarea 
lui. Asistăm prea adesea la tra
gerea insistentă de kimonoul 
adversarului înspre marginea sal
telei, ca spre un invizibil zid de 
sprijin, manifestare evidentă a fri
cii de ceea ce ar putea urma. Re
ducerea acestui sport la elementul 
primar de „autoapărare" pe sal
tea nu-i poate aduce decît pieirea. 
Asistăm prea adesea la scena ce
lui care nu face altceva decît aș-

dintr-o 
nou, ci
Ța ran u.

dată 
doar

mcda- 
interna-

teaptă acțiunea adversarului, pen
tru a pune în aplicare lecția 
„răspunsului"; vă imaginați, ce 
se intiniplă dacă și adversarul 
procedează la fel! Situația este 
oarecum identică cu cea de la 
scrimă : riposta cere paradă. Fără 
acțiuni dc atac, deci implicit fără 
risc nu se poate propăși in ge- 

- chiar ob-
. __ nu
pot fi decît întîmplătoare și deloc 
durabile.

Tinerii judoka români au por
nit pe calea afirmării internațio
nale și faptul a fost mai convin
gător demonstrat — nu de suma 
medaliilor obținute, cit de splen
dida exhibiție a copiilor școlari 
încinși peste kinionourile lor albe 
cu atîtea felurite panglici cobo
râte cite trepte au visele și as
pirațiile lor sportive. O coinci
dentă simbolică a făcut ca in a- 
celași timp cu manifestația vie 
de duminică dimineața din sala 
Floreasca. televiziunea să trans
mită o foarte bună înregistrare 
pe aceeași temă. Judoul merită 
această campanie (involutar) con
certată,

a intrat decis la începutul sbiai- 
ului (luptei), hărțuindu-și adversa
rul. După două minute, însă, a bă
tut în retragere, căutînd marginea 
spațiului de luptă. Dintr-un mo
ment intr-altul așteptam ca arbitrul 
din centrul saltelei să-i dea un chiui 
(avertisment). în continuare însă, 
Alexandru a inițiat cîteva atacuri 
și în final a fost declarat învin
gător prin yusei-gachi (superiori
tate tehnică), decizie unanimă a ar
bitrilor. Așadar, 
nuse calificarea 
tegoriei.

La urmâtoarea
cu toate că s-au întîlnit doi spor
tivi români — Cristian Nicolau și 
Ion Buzic — duelul a fost aprig. 
De altfel, cînd a fost declarat în
vingător prin yusei-gaclii, Nicolau 
a sărit în sus de bucurie. Deci și 
la „grea“, un finalist-român.

Finalele, firește, au prilejuit con
fruntări pasionante. La prima ca
tegorie, 63 kg. cubanezul Hector 
Rodriguez Tores a dispus prin 
yusei-gachi de italianul Umberto 
d’Auria. Cea mai frumoasă și în 
același timp cea mai rapidă finală 
a fost aceea de la cat. 70 kg, în 
cadrul căreia s-au întîlnit Gunter

SAPPORO, 30 (prin telex de Io 
trimisul nostru special)

Evenimentul central al zilei de 
duminică, în Orașul „Olimpiadei 
albe", a fost fără îndoială deschide
rea solemnă a sesiunii Comitetului 
Internațional Olimpic. La ora 1.5 
(era locală), de la. tribuna instalată 
în sala de festivități a hotelului 
Park, președintele C.I.O., Avery 
Brundage, a declarat deschise lu
crările înaltului for, adăugind tot
odată urări de succes celei de a 
Xî-a ediții a Jcfcurilor Olimpice de 
iarnă, de ale căror prime startur/ 
ne despart doar trei zile.

Un al doilea act solemn, în pro
gramul zilei, a fost festivitatea de 
primire a flăcării olimpice de că
tre primarul orașului Sapporo, M. 
Itagaki. în fața primăriei au fost 
aprinse trei mari cupe, păstrătoare 
ale focului olimpic, purtat de cele 
trei ștafete care au străbătut Japo
nia. In sunetele imnului olimpic 
s-au înălțat drapelele Japoniei și 
ale insulei Hokkaido. Flacăra o- 
limpică va arde aci pînă în ziua 
deschiderii Jocurilor, cînd va ff 
transportată pe stadionul Makoma- 
nai.

Apropierea întrecerilor se simte 
pretutindeni, deși pregătirile „o-

limpicilor" au fost serios handica
pat de situația atmosferică. La 
Sapporo continuă să viscolească, 
astfel că — de pildă — săritorii nu 
au putut efectua antrenamentele 
prevăzute pentru duminică pe 
trambulina de Ia poalele muntelui 
Okura. Și pe muntele Eniwa, vîntul 
a suflat puternic, specialiștii probei 
de coborîre trebuind să amine a 
doua lor probă de control, deoa
rece pîrtia se deteriorase complet. 
Biatloniștii nici n-au ieșit la antre
nament. Din pricina ninsorii abun
dente, un autobuz care transporta 
schiori francezi a fost blocat pe 
șosea, fiind nevoie de intervenția 
mașinilor speciale de deszăpezire.

Pe muntele Teine, unde se află 
pîrtiile de -bob și săniuțe, stratul 
de zăpadă a atins aproape 2 metri. 
Și în timp ce unități ale armatei 
japoneze lucrau intens pentru dega
jarea pîrtiilor, boberii au făcut cî- 
teva coborîri. Echipajul românesc, 
condus de Ion Panțuru, a încercat 
patine noi, insistînd la anumite 
viraje de pe parcurs, fără să urmă
rească rezultatul. De aceea, clasa
mentul său este, de data aceasta,

Aurel NEAGU

■(Continuare în pag. a 4-a)

neral, iar victoriile 
ținute in aceste condiții Costin CHIRIAC

(Continuare in pao. a 2-a)

ECHIPA DE f EJTBAI OLIMPICĂ A ROMÂNEI Â ÎNVIRS 
IERI CU 4-2 (2-0) REPREZENTATIVA MAROCULUI

Aseară, la Casablanca, echipa olimpică de fotbal a României a 
învins reprezentativa Marocului cu scorul de 4—2 (2—0).

Citiji în pagina a 3-a relatarea trimisului nostru special, Mircea 
M. lonescu.

Președintele Avery Brundage declară deschise lucrările sesiunii CI O

PETROLUL-FARUL 0-0

Campionatul feminin de handbal, divizia A

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
LIDER DE NECONTESTAT

Ni se pare absolut firesc ca, în
ceput la clubul Dinamo, itinerarul 
atletic bucureștean să continue (se 
putea și invers)' la Steaua. în mijlo
cul altor specialiști reputați, al altor 
sportivi deținători de titluri, meda
lii, sau recorduri, de performanțe 
autentice, pe plan național și — în 
destule cazuri — de .nivel interna
țional.

Ne-am propus, inițial, doar retros
pectiva anului atletic 1971, cu satis
facțiile lui,. cu împliniri totale, ori 
proiecte amînate pentru noul sezon, 
înțelegerea drumului pe care s-au 
angajat atleții clubului Steaua ne-a 
cerut, însă, să parcurgem (am făcut-o 
cu o mare plăcere) cîteva file din 
mai vechea istorie a acestei secții. 
Oare, ea n-a fost dată uitării de cei 
care apreciază astăzi ce este bine și 
ce nu ?

Fără pretenția de a puncta toate 
momentele de „examen", să pornim 
de la faptul că...

• De aproape două decenii — me
dalii Ia campionatele europene î • 
Trei titluri olimpice • 15 recorduri 
continentale —■ alte 19 mondiale 
« Contribuția „nr. 1“ la reprezenta
rea atletismului românesc pe plan 
internațional.

îl avem interlocutor pe. antrenorul 
emerit Ion Soter și astfel istoria atle
tismului de la Steaua ne este comu
nicată fără erori, pasionant, cu auto
ritatea celui pe care nici - nu-1 putem 
închipui altfel decît așa cum îl cu
noaștem de foarte mulți ani — spor
tiv gau antrenor — prezent aproape 
tot timpul pe stadion, cu gindul și 
sufletul Ia atletism...

Așadar, un bilanț oarecum inedit. 
Atleții clubulir Steaua au cucerit 

TREI MEDALII DE AUR LA ULTI
MELE F.DITII ALE JOCURILOR O- 
LIMPICE (Roma, Tokio, Ciudad de 
Mexico).

Din anul 1954. reprezentanții clu
bului au fost PREZENȚI PE TABE
LUL MEDALIAȚILOR LA TOATE 
CAMPIONATELE EUROPENE de 
sală sau in aer liber, trei dintre 
atleți cucerind titlurile continentale.

în palmaresul atlețSor de 
Steaua figurează, de asemenea, CO. 
RECTAREA A 15 
ROPENE ȘI A 
MONDIALE.

Sînt succese prin care secția clu
bului Steaua și-a adus, de ani iie 
sie, principalele contribuții la re
prezentarea atletismului nostru 
plan internațional.

lată. de fapt, și obiectivele funda
mentale ale activității desfășurate In 
anul 1971. Le reunim într-un capi
tol al „performanței internaționale".

• TALENTUL SI MUNCA SE 
MĂSOARĂ ADESEA ÎN... CEN
TIMETRI • PREZENTE ÎN 
CLASAMENTELE 
9 TINERETUL 
PERFORMANTELE 
CONSACRAT! • 
Șl... PREMIERE • 
DURI DESPRE O

CUTĂ

PREZENTE
MONDIALE 

„AMENINȚĂ" 
ATLETILOR 

RECORDURI 
CÎTEVA RTN- 
„NECUNOS- 

//

Să spunem, chiar la începutul 
acestui capitol, că SECȚIA DE ATLE
TISM ESTE FRUNTAȘA PE 1971

Mai grăbite decît celelalte com
petitoare din prima divizie, echi
pele Petrolul și Farul s-au întîlnit 
ieri la Ploiești într-un joc amical, 
inaugurînd astfel sezonul fotbalistic 
neoficial din acest an. Partida și-a 
atins scopul propus, așa după cum 
remarcau și cei doi antrenori, Ilie 
Oană și Robert Cosmoc, cel al ve
rificării potențialului fizic acumulat 
de jucători în prima etapă pregăti
toare, cea efectuată la munte.

După o pauză îndelungată, dor
nici de fotbal, circa 4000 de spec
tatori au ținut să fie prezenți în 
tribunele stadionului Petrolul.

Au fost rulați, pe rînd, toți com- 
ponenții loturilor, încercîndu-se di
verse variante de cupluri sau chiar

RECORDURI EU-
15 RECORDURI

Doi sprinteri, Gh. Zamfirescu ți 
Aura MărășesCu, la unul din ze
cile de startdri luate într-o singură 
îecîtg antrenament-

(Continuare în pag. a 2-a)

ia

Dan GARLEȘTEANU

de compartimente, cum a fost ca
zul liniei mediane la Petrolul. Gaz
dele au apărut pe teren eu o for
mație în care erau incluși mulți 
jucători tineri, abia după pauză 
fiind preferați consacrații (Dincuță, 
Grozea, Oprișan), iar oaspeții au 
început jocul cu „ll*-le de bază, 
supus și el unor radicale modificări 
în repriza a dou;

Chiar dacă nu s-a înscris nici 
lin gol, această „premieră” a co
respuns intențiilor antrenorilor, e- 
vidențiind. gradul satisfăcător de 
pregătire fizică, majoritatea jucă
torilor angajîndu-se fără menaja
mente într-un efort susținut pe în
treaga durată a partidei. O men
țiune specială constănțenilor Nis- 
tor, Antonescu, Goleac, Oprea și

Petrolul atacă, dar apărătorii 
stănțeni, în frunte cu Mareș, 
ping pericolul de la poarta 
Secvență din meciul disputat 

la Ploiești

Foto i Dragoș NEAGU

CLUJ. 30 (prin telefon, dc Ia tri
misul nostru). în Sala Sporturilor 
din localitate s-au disputat azi 
(n.r. ieri) partidele din cadrul ul
timei etape a turului III de sală 
din campionatul 
bal, divizia A. 
jocurilor :

CONFECȚIA 
MUREȘUL TG. 
(8—4). Confecția a făcut de această 
dată un joc frumos, eficace. Au în
scris : Seredittc (4), Anghel (4), 
Ilie (3), Zamfirache (2) și Adochi- 
țci — Confecția, respectiv, Șoș (5), 
Szoloși, Șitnon și Bartha. Au arbi
trat Gh. Lungu (Brașov) și C- 
Cristea (Constanța).

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 12—-9 (7—7). 
Au marcat: Stănișel (4), Constan
tin (3), Florea (3), Crișu și Oancea
— Rapid, respectiv, Naco (Ă), Prun- 
daru (2), Boyte (2), Oancea. Au ar
bitrat D. Gherghișan și C. Drăgan.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— I.E.F.S. 18—11 (13—4). U.niver-

• sitetea Timișoara a făcut o repriză

feminin de hand- 
Iată prezentarea

BUCUREȘTI —
MUREȘ 14—8

magistrală-(prima) în repriza secun
dă jucînd cu rezervele. Au marcat : 
Onofraș (4), Neghină (3), Rigo (3), 
Hrivniak (3), Sauer (2), Ibadula (2) 
și Gavrilov — „U‘‘ Timișoara, res

pectiv, Băicoianu (10) și Mohanu. 
Au arbitrat C. Căpățînă și P. Do
rian.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 16—10 (8—6). 
La capătul unui meci bun. cam
pioanele s-au impus, cîștigînd net. 
Au înscris: Arghir (8), Schramko 
(2), Scorțescu (2), Dobîrceanu (2), 

Universitatea, 
, Munteanu

Furcoi și Papa — 
respectiv, Șerban (5).
(2), Agoroaie (2) și Stoleru. Au ar
bitrat VI. Cojocarii și I. Mihăilescu 
ambii din Craiova .
„U“ CLUJ — VOINȚA ODORHEI 
13—8 (4—5). Au marcat: Vidu (6), 
Bearz (5), Bardaș și Butan — „U“ 
respectiv Teglaș (6) și Mikloș (2). 
Au arbitrat C. Burcă și Șt. Geor
gescu.

Hrisfache NAUM
Citiți amănunte despre partidele 

din runda precedentă în pag. IV.

Partide spectaculoase in cuplajul hocheistic de ieri

Ic*. SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DIN NOU ÎNVINSĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

Gheorghe NERTEA

MARIAN SLAVIC

Rezultate foarte bune primul 
concurs al anului pentru înotătorii 
fruntași, care a avut loc sîmbătă 
la Brăila. în bazinul de 25 m, s-a 
desfășurat cea mai rapidă cursă de 
100 m liber din istoria înotului ro
mânesc. Primul a sosit, conform aș
teptărilor, Marian Slavic, după 54.0, 
cifră ce corectează cu 0,4 sec. ve
chiul record al țării în bazin scurt, 
înregistrat tot de Slavic, la 7 mar
tie 1971, în piscina din Bremen 
(R.F.G.). în urma sa. după o luptă 
spectaculoasă, s-au clasat în ordine 
Vladimir Moraru 56,2 (rec. personal), 
Ion Mlclăuș 56,3, Zeno Oprițescu 56,5 
și Adrian Adam 57,0 (r.p.).

Alte rezultate meritorii! Gheor. 
ghe Lupu 62,0 pe 100 m spate (re
zultat superior cu 0,2 sec recordului 
național în bazin scurt, stabilit de 
M. Hohoiu la Reșița în 20 martie 
1971) și Octavian Resler 1:10,1 (r.p.) 
pe 100 m bras. Proba de 100 m del
fin fete a revenit Agnetei Sterner 
1:11,5, urmată da Georgeta Cerbeanu

sovietici)

diferența se reflectă în... golurile pe 
caro le-am primit.

în reprizele a doua și a treia, in 
care selecționata divizionară a do
minat, uneori chiar copios, au tost 
ratate ocazii de gol cu duiumul. în 
schimb, juniorii sovietici le-au fruc ■ 
tificat aproape pe toate pe cate 
le-au avut, profitînd și de forma 
slabă a portarului Dumitraș.

Din formația română s-a detașat 
Tureanu, ieri cu o clasă peste coechi
pierii săi. O remarcă ' pentru linia 
noastră a treia (Bandaș, Axiale, 

care a dtis greul meciului, 
socotim 

echipa noastră nu a

noastră
Costea), _____

Și o ultimă observație, 
concludentă: ’___ ;_
marcat niciodată în superioritate nu- 
meri că, deși arbitrii C. Sgîncă și O, 
Barbu s-au străduit să-i ofere de
seori avantajul de a juca cu un om 

mai mult

Cui ii va reveni pucul ? (meciul dintre selecționata română ți ju
niorii

După înfrîngerea severă de sîm- 
bătă și fiind lipsită de aportul a 
cinci titulari (Varga, Ioniță, Gheor- 
ghiu, Huțanu. și G. Szabo), selecțio
nata divizionară nu prea avea mo
tive de Optimism în cel de-al doilea 
med eu reprezentativa de juniori a 
Uniunii Sovietice. Și, totuși, ieri, în 
ciuda unui handicap evident, echipa 
noastră, a făcut o. partidă mult mai 
bună, jucînd deseori de la egal la

*i dominind, cu un

adversar deosebit de valoros. Elevii 
lui Maiorov alcătuieso un mecanism 
pus perfect la punct, care dispune 
în plus de cîteva individualități eu 
totul remarcabile (Kapustin, Iakov
lev, Smirnov, Popov).

Tactic, nu s-ar putea spune eS 
echipa noastră ar fi cu mult inferioară 
partenerei sale de sîmbătă și dumi
nică. Dar, la capitolul execuției teh-

sau chiar cu doi 
gheață !.„

Scorul de 6—2 (2—0. 3—2 1—0) a 
fost realizat de : Popov <3),. Iakovlev, 
Smirnov și Selivanov, respectiv. 
Coste-a și Bașa.
O VICTORIE GREA A JUNIORflOR 

NOȘTRI
în deschiderea cuplajului de Iert, 

echipa noastră de juniori a tnvins-o 
cu dificultate pe cea a Bulgariei. 
Oaspeții au, jucat mult mai bine de
cît sîmbătă, dar și reprezentativa 
romană a intrat pe gheață prea sigură 
de victo-rie. Ea a condus cu 3—0 (re- 
priza a doua) moment în care a so- 
cotit... conturile încheiate. Dar, tine
rii jucători bulgari nu depuseseră 
armele. Cu o revenire puternică, ei 
au țeușit să egaleze, dominând ’net 
repriza a treia. Victoria eehipei noas
tre a fost realizată cu cîteva minute 
înainte de sfîrșîtuj partidei.

Au marcat! Pisaru, Nistor, Csedd 
și V. Huțanu, respectiv, Nenov, Ata. 
nasoy și Traikov. Au arbitrat cu exi. 
gență; M. Tomov (Bulgaria) și fi. 
Gubernu (Româi^a);
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0 INIȚIATIVA
DEMNĂ DE URMAT
CÎMPULUNG MOLDOVENESC, 30 

(prin telefon, de Io trimisul nos
tru).

Vă mărturisesc sincer că nu știu 
cu ce să încep... Să vă descriu mai 
întîi atmosfera sărbătorească asi
gurată primului festival al sportu
rilor de iarnă organizat de 
C.J.E.F.S. Suceava, într-o perfectă 
colaborare cu toate celelalte organe 

' și organizații locale cu atribuții în 
domeniul eduoației fizice și spor
tului ? Să vă înfățișez impresio
nanta paradă a celor 4 500 de 
sportivi care au defilat pe. străzile 
orașului pînă la stadionul Tinere
tului ? Să vă redau momente din 
festivalul propriu-zis, o acțiune 
inedită la nivelul tuturor județelor 
țării ? Să vă împărtășesc impre
siile miilor de spectatori care au 
dublat lista participanților ?

Realmente, totul a fost minunat, 
depășind în entuziasm și proporții 
așteptările cele mai optimiste. Iată 
un județ cum este Suceava care 
reușește, primul în țară, să organi
zeze. fără atributul tradiției, fără 
condiții speciale, o acțiune de an
vergură. o manifestație sportivă 
de masă, ancorînd statornic în pe
rimetrul sportului pionieri și șco
lari, tineri din diferite sectoare ale 
producției.

La ora 11,45. patru buciumași 
îmbrăcați în pitorești costume na
ționale anunță deschiderea festiva
lului. In acordurile fanfarei, în 
incinta stadionului Tineretului, 
care are ca fundal ultimele culmi 
ale Rarăului. își fac apariția cei 
4 500 de participanți. tineri repre- 
zentînd întregul județ. Sin1 patina
tori. schiori, hocheiști, iubitori a> 
săniușului. O scurtă alocuțiune ți
nută de tov. Ton Tîrnîceru. secre
tarul Comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului Cîmpu- 
lung Moldovenesc, și apoi partici- 
panții se prezintă la startul pro
belor.

De la început iese în evidență 
grupul masiv al reprezentanți'oi 
Școlii generale nr. 4 din locactate. 
condus de prof. Gheorghe Bratu. 
Sînt cîteva sute de pionieri și șco
lari, toți echipați cu schiuri con
fecționate în atelierul școlii. Este

o inițiativă lăudabilă, care va re
zolva treptat toate cerințele. In
tr-un an-doi, se- apreciază, întregul 
efectiv al școlii (peste 650 de elevi), 
va beneficia de cîte o pereche de 
schiuri proprii. Intuiți, desigur, ce 
vrea să însemne materializarea 
acestei inițiative, acțiune care se 
bucură nemijlocit de sprijinul di
recției școlii.

Școala generală nr. 4 din Cîmpu- 
lung n-a avut, e drept, Ia această 
primă ediție a festivalului, schiori 
de rezonanță, dar Cătălin Piciolcă 
și Ion Voicu reprezintă totuși o 
promisiune. Aflîndu-ne în dome
niul schiului, să nu omitem de
monstrația de adevărată măiestrie 
a Corneliei Militeiu de la Liceul 
dî.n Vatra Do mei și a lui Petre 
Ciobanu de la Grupul școlar de 
construcții din Cîmpulung Moldo
venesc.

Probele de patinaj ne-au oferit 
prilejul de a consemna numele 
Doinei Piticaru din Cîmpulung și 
Brîndușei Dîrza din Rădăuți. Sînt 
două foarte tinere sportive câre pot 
evolua oricînd în probele de pati
naj viteză ale întrecerilor de ju
nioare. Ce păcat însă că reprezen
tanții federației de resort nu-și 
rezervă timp și pentru a ajunge 
pe aceste meleaguri, limitîndu-și 
aria de activitate în zonele super - 
bătătorite din județele Brașov șl 
Harghita !

Conducătorii de săniuțe ne-au 
rezerva t multe surprize, printre 
care și prezența în prim plan a 
elevului Bogdan Khalac de la Li
ceul din Vatra Dornei. un vrednic 
urmaș al lui Panțuru.

Cîteva cuvinte și despre hochei. 
Cu tradiție pe aceste meleaguri, cu 
zeci de echipe de copii și juniori, 
jocul cu crosa și pucul a eviden
țiat două talente autentice, pe 
Traian Artenic și Radu Sfichi.

Festivalul sporturilor de iarnă 
sucevene n-a fost o treabă prea 
ușoară. Reușita lui a însemnat 
muncă, pasiune, pricepere- Trei 
atribute care au caracterizat acti
vitatea profesorilor de educație fi
zică din această zonă a țării.

Tiberiu STAMA

Sîmbătă și duminică, au avut loc 
noi întîlniri de volei, contind pen
tru competiția „Cupa Progresul11. 
Cu toate că mai sint de disputai 
cîteva meciuri, putem afirma că 
scopul acestui turneu, verificarea 
gradului de pregătire a echipelor 
divizionare înaintea începerii cam
pionatului, a fost în bună parte 
atins. Echipele aflate în competiție, 
au arătat de la o etapă la alta, un 
mai mare grad de omogenizare 
de finisare a procedeelor tehnico- 
tactiee. Astfel. antrenorul Gh.

Ccnstantinescu a folosit pină acum 
in sextetul de bază pe tinerele Ma- 
rilena Nicolescu. Petruța Tache și 
Constanța Dinculiță. care au înre
gistrat o substanțială creștere va
lorică față de sezonul trecut. Am 
mai remarcat in acest turneu evo
luția constant bună a jucătoarelor 
Rodica Cilibiu. Ioana Purcel, Ma- 
rilena Lazăr (Progresul). Cornelia 
Porumb. Alexandrina Chezan 
(I.T.B. Informația), Margareta $or- 
băn. ’ Mariana Popescu (Dinamo). 
Marga Cristiani (Spartac*, Cătălina

I.ialliescu (Dinamo) intr-o fază de atac, în care a depășit bircrpA.
' retor Fază din meciul Dinamo — Flacăra roșie, tn cadrul „Cupei Progresa." 
L. I Foto » S. BAKCSY

| TOT PE TEMA SUPRASOLICITĂRII UNOR CAI

Ploaia a contramandat
o etapă a „SĂNIUȚEI DE ARGINT"

SINAIA, 30 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Ieri, dis-de-dimlneață, pe șoseaua 
București — Brașov, coloana in
terminabilă de autoturisme (pe. ale 
căror capote se aflau așezate schiuri) 
era completată de 9 autocare 
ale O.N.T.-uluî, încărcate cu pio
nieri. Iar dacă automobiliștii lega
seră meșteșugit schiurile pe capota 
mașinii (pentru a arăta că pleacă 
într-un invidiat week-end la mun
te), pionierii — nu mai puțin... fă- 
loși ! — își puseseră și ei săniuțele 
la vedere, sus, pe acoperișul auto
carelor 1 Indiscutabil, toată lumea 
înțelegea că elevii bucureșteni merg 
tot în week-end la munte ! De fapt, 
trebuie s-o spunem de la început, 
„cravatele roșii" aveau ca destina
ție precisă Sinaia — muntele Fur
nica, unde urma să se desfășoare 
etapa pe sectoare și pe municipiul 
București din cadrul tradiționalei 
competiții „Săniuța de argint".

Organizată de CMOP București, 
întrecerea se anunța deosebit de 
atractivă, fapt pentru care ziariști, 
trimiși ai Radioului și Televiziunii 
porniseră la drum o dată cu copiii. 
Și toată lumea se gîndea că din cei 
peste 400 de concurenți vor fi aleși 
doar doi : o fată și un băiat... 
Care vor fi fericiți! cîștigători ? !... 
Mister... Dar pînă la ora concursu
lui mai era încă destul timp. Cea
sul arăta de-abia 7,30.

★
Profitînd de oprirea coloanei la 

o barieră, am coborit din micro
buzul rezervat organizatorilor și am 
ales ca tovarăși de călătorie pe pio
nierii din sectorul IV, al căror auto
car era împodobit cu numeroase 
afișe și lozinci. Am urcat, deci, ală
turi de 45 de pionieri și de profe
sorul de educație fizică Dan Spă- 
taru. Atmosfera era caldă și plăcu
tă. Cu tot cerul plumburiu și cu 
stropii de ploaie care loveau gea
murile. pionierii cîntau veseli, me
lodie după melodie. îl interpelez. înz

— Cum crezi că va fi concursul ? 
Speri să cîștigi ?

— O să fie o luptă mare, tova
rășe. .. profesor (!), dar mi-am pre
gătit sania trei zile pentru con
cursul ăsta ! Să vedeți ce „tălpici" 
lucioase am Nimeni nu mă va în
trece !

.. .începe să cînte din nou îm
preună cu colegii lui. îmi scot bloc
notesul să notez ceva și mă vede...

— Sînteți de la ziar ? !... Atunci 
vă rog să scrieți că noi, elevii de 
la școlile din sectorul IV, ne-am 
pregătit serios pentru „Săniuța de 
argint". Trebuie neapărat să cîști- 
găm... Avem, valoare !

★
Dincolo de Cîmpina șoseaua lu

cește sub picăturile grele de ploaie, 
în autocar se aude o voce: „Dacă 
plouă și la Sinaia, se amină con
cursul ? !“... Nu răspunde nimeni. 
Prietenul meu Cristian scoate din 
buzunar o bucățică de... șmirghel 
(!) și-și spune cu voce joasă: 
„Știam eu că o să plouă, dar îmi 
curăț la timp tălpicile". Ploaia se 
întețește. La 10,45 intrăm în Sinaia 
cu 20 km pe oră. Mașinile dera
pează. Ploaia e și mai puternică. 
Coloana se oprește și conducătorul 
excursiei, prof. Eugen Danciu — 
șeful secției sport-turism din CMOP 
București — anunță că în locul con
cursului. imposibil de desfășurat, se 
va efectua o excursie la Predeal. 
Mașinile se urnesc cu greu. în auto
carul sectorului IV, Cristian Calan- 
cea îmi spune: „La buletinul me
teo de la radio se spunea că va fi. 
soare și zăpadă.

Horia ALEXANDRESCU

șoaptă, pe unul dintre ei — Cris
tian Calancea (clasa a Vl-a, Șc. 
gen. 21):

Celmare (Șc. sp. 2). Revenind la 
întreceri, trebuie arătat că. întîlni- 
rea cea mai echilibrată a fost cea 
dintre divizionarele B. Spartac și 
I.T.B. Informația. Au cîștigat jucâ- 
»»>arele de la Spartac după aproape 
două ore de joc în cinci seturi, 
aducînd astfel prima înfrîngere în 
turneu echipei I.T.B. Informația. 
Rezultate tehnice : I.T.B. Informa
ția — Flacăra roșie 3—0 (3. 8, 9) ; 
Progresul — Spartac 3—0 (8, 8, 12)! 
Dinamo — Școala sportivă 2 3—0 
(7. 13, 7) : Progresul — Progresul 
(junioare) 3—0 (7, 5. 9) : Dinamo 
— Flacăra roșie 3—0 (3. 7, 2) : 
Spartac — I.T.B. Informația 3—2 
(13. -7. 13. -11. 13): Dinamo — 
Progresul (junioare) 3—0 (3. 6. 5) ; 
Școala sportivă 2 — Progresul (ju
nioare» 3—2 <7. 8. -14. -6. 1C». Pro
gramul ultimelor întîlniri : 
miercuri, in sala Progresul, de la 
ora 17.30 : Spartac — Dmamo. Fla
căra roșie — Progresul Școala 
sportivă 2 — I.T.B. Informația; 
joi. în sala Dinamo, de la ora 17 : 
Dinamo — I.TB. Informația.

Iulian COSTlNir

SLALOMUL S-A DISPUTAT PE
PREDEAL, 30 (prin telefon). — 

Nici slalomul, a doua probă a con
cursului dotat cu „Cupa Școlii 
sportive Predeal" nu s-a bucurat de 
condiții mai bune. De sîmbătă 
seara, la Predeal a plouat, doar 
sus pe vîrful Clăbucetului zăpada 
și un pic de viscol amintindu-ne 
că sîntem totuși în miez de iarnă. 
Duminică dimineața, la ora fixată 
pentru start, ploaia continua să 
cadă. Ea a determinat pe organi
zatori să abandoneze ideea de a

manca traseul pe pîrtia de sub 
teleferic, preferind tot panta de 
jos, cu finalul ei prea puțin în
clinat și, deci, nepotrivit pegitru o 
întrecere mai ridicată. Și a fost 
păcat, fiindcă nivelul tehnic al ju
niorilor noștri impune trasee mai 
dificile. Așa cum s-a prezentat du
minică, slalomul de la Predeal (cu 
rare excepții), ruj a dat posibilita
tea să se stabilească o reală ierar
hie a valorilor, pe zăpada plouată 
calitatea schiurilor și ceruitul atîr-

în „Cupa A. S. A.“

IUDITH TOMORI Șl DORIN MUNTEANU 
ÎNVINGĂTORI LA COBORÎRE

POIANA BRAȘOV. 30 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). Cînd pe 
Pîrtia Lupului s-a dat startul în 
proba de coborîre din cadrul „C-upei 
A.S.A." ploaia cădea fără contenire. 
Zăpada de pe traseu prinsese o poj
ghiță de gheață care, spârgîndu-se, 
lăsa ca schiurile să se afunde cițiva 
centimetri. Pe alte porțiuni, zăpada 
era „udă11, grea, făcînd foarte dif- 
cile eventualele manevre și, în sfîr- 
șit, fîșii de gheață ceva mai tare 
confereau pîrtiej un aspect mozaicat 
de densități și durități variate. Așa
dar, prima coborîre din acest an a 
necesitat din partea schiorilor noștri 
fruptași o pregătire de concurs ex
trem de variată, sub multiple as
pecte, începînd de la ceruirea adec
vată a schiurilor. pînă la mobilizarea 
extremă a atenției, depistarea în 
timpul cursei a tuturor dificultăților 
semnalate maj înainte. Trebuie amin
tit că. din ce' aproximativ 70 de 
concurenți care au participat la pro
ba de slalom uriaș, duminică au luat 
startul la coborîre doar 30 de 
schiori!

La fete, Iudith Tdrndri (Dinamo 
Brașov) s-a dovedit din nou imbata
bilă. cucerind pentru a doua oară 
locul 1 și- cu aceasta a realizat și cei 
mai bun punctaj în clasamentul 
comb'natei alpine. Daniela Munteanu. 
reintrată promițător, se clasează pe

locul II la o zecime de secundă de 
adversara sa. Așadar, o luptă des
chisă pentru viitor și dec; foarte 
interesantă de urmărit.

Tn cursa băieților, acele cronome- 
trelor îl indică pe Dorin Munteanu 
cîștigător, în dauna lui Gheorghe 
Vulpe, laureatul slalomului uriaș, la 
mai mult de 2 secunde. Performanța 
îi aduce sportivului de la Pol'tehnica 
Brașov și primul loc în clasamentul 
combinatei. Un meritoriu loc III a 
obținut, detașat confortabil față de 
ceilalți concurenți. Constantin Văi- 
dcanu (A.S.A.)

REZULTATE TEHNICE : Fete : 1. 
Iudith Tom firi (Dinamo Brașov) 
1:55.3; 2. Daniela Munteanu (A.S.A.) 
1:55.4; 3. Minodora Zerman (A.S.A.) 
1:59.3. Băieți: 1. Dorin Munteanu 
(Politehnica. Brașov) 1:29,0 ; 2. Gheor
ghe Vulpe (Dinamo Brașov) 1:31,4; 
3. Constantin Văideanu (A.S.A.) 
1:32.0: 4. Marin Foeseneanu (Schi- 
Bob-Club Sinaia) 1-33,9; 5. Paul lvă- 
nescu (Dinamo Brașov) 1:34,1 ; 6. Ion 
Bobiț (Dinamo Brașov) 1:35,2.

Ordinea primilor clasați la com
binată.’ Fete: 1. Iudith T5m6ri, 2. 
Daniela Munteanu. 3. Minodora Zer
man. Băieți : 1. Dorin Munteanu, 2. 
Gheorghe Vulpe, 3. Constantin Văi- 
dea nu.

Radu TIMOFTE

CONTINUĂ
(Urmare din pag. 1)

...Șl LA PREDEAL^

PLOAIE
nînd uneori mai mult în ba'an'i 
decît virtuozitatea . tehnică. D-.n 
aceste motive, cîțiva juniori șt r- 
teva junioare care au făcut curse 
foarte bune nu apar pe primele 
locuri. Altfel, întrecerea a fost ani
mată (la start au fost prezenț: o 
sută de concurenți) și — ceea ce 
este mai îmbucurător — mulți ai 
dovedit că pot deveni competitori 
valoroși dacă vor continua să lu
creze cu hărnicie și pasiune. De 
data aceasta, juniorii mari și-au 
luat revanșa, realizțnd timpuri mai 
bune decît cei mici. Și în rându
rile lor și ale celorlalți am văzut 
multe veritabile speranțe care ar 
trebui — măcar în timpul vacan
țelor — grupate într-un lot d!«- 
tinct. și puse la lucru serios sub 
supravegherea celor mai buni an
trenori ai noștri. Dar și pină 
atunci credem că nu ar fi de loc rău 
ea întrecerile lor să fie mai pre
tențioase din punct de vedere teh
nic, iar din cînd în cînd — pe cei 
mai buni — ar trebui să-i punem 
să se măsoare și cu seniorii in 
aceleași curse. Să nu uităm că — 
mai ales la fete — la 14—15 ani. 
tinerele speranțe apar în întreceri 
internaționale, acumulînd timpuriu 
o experiență deosebit de prețioasă.

Iată acum rezultatele tehnice ale 
slalomului:

JUNIORI MARI: 1. Vasile Stan- 
ciu (Brașovir) 80,1 : 2. Nicolae
Stinghe (Viitorul) 81,0 ; 3. Ion
Neagu 81,8.

JUNIORI MICI : 1. ton Cavast 
(Lie. Predeal) 83,7 ; 2. Nandor
Szabo (Dinamo Bv.) 85.9 : 3/ Liviu 
Stroe (Lie. Predeal) 87,8.

JUNIOARE MARI : 1. Ncia Sl- 
mion (Șc. sp. Predeal) 85,1. 2. Ma
ria Roșculeț (Șc. sp. Predeal) 94.2: 
3. Cristina Ene (Lie. Predeal) 95.6.

JUNIOARE MICI : 1. Nuți Dege- 
ratu (Lie. Predeal) 88.8 : 2. Mwi- 
lena Stîngă (Dinamo) 94,6 ; 3. F!o- 
rica Berețchi (Lie. Predeal) 94,9.

Gh. EPURAN

A

' Intensitatea angajării în probele pu
blice a multor trăpași — suprasoi.citarea — a devenit un subiect destul de 
frecvent în rubrica noastră, fie că l-am 
dezbătut tn cadrul cronicilor, fie In 
unele comentarii. Tocmai cind crezusem că, deocamdată, am epuizat exem
plificările, cițiva cititori din Ploiești — 
«mat-ort. sa vede treaba, de întocmire a •statisticilor — ne-au semnalat partici
parea neîntreruptă la reuniunile de 
Anul trecut a Iepe! Obreja, cu rugă- 
tanintea de a nu omite analizarea aces- 
Ifcui ar.I De la btm început, trebuie să prec’- 
Lfcăm că Obreja, prin participarea el la 
[36 de reuniuni din 37 cit a cuprins ; stagiunea, nu constituie totuși un caz 
'special, in situații similare se mal gă- 
iaesc și alț! trăpași, și socotim că nu t este esențială nominalizarea lor. Noi 
'hm pus. in principiu, problema supra- 
solicitării, pornind de la ideea randa- 

imentulul pe care asemenea cai 11 mai 
foot oferi în cadrul carierei Iot de cursi- 
feri, în cazul cind stot trimiși la start. I reuniune după reuniune. Și pentru ca 
' spectatorii care frecventează câmpul de 
(curse ploieștean să poată cunoaște toa- ste aspectele problemei, vom reproduce 
,‘rnal întîi punctul de vedere oficial, pe leare l-am obținut de la șeful serviciu
lui tehnic, ing. Zootehnist Voinea și 
medicul, veterinar Dunăreanu.„Termenul de suprasolicitare ar avea valabilitate numai dacă s-ar referi la 
exemplarele care urmează să Îndepli
nească procesul de reproducție pentru 
selecționarea rasei, Ia crescătoriile de 

i Ia Rușetu și Dor Mărunt. în cursul desfășurării unei stagiuni de calificare, i există de pildă, din Întreg efectivul ca
balin un lot de circa 20—25 asemenea 

: exemplare. La întocmirea programelor i duminicale se ține seama de acest lot 
‘și ca atare i se aplică tratamentul co- 1 r-spunzător cu pauzele respective. Pen- 
Uru restul cailor — armăsari și iepe — 
i.-aro la sfirșitul carierei de pe hipo- ~<lrom urmează să intre in circuitul 
muncilor agricole ca clemente de trac
țiune, faptul că este folosit intensiv în toate reuniunile, nu mai prezintă Dn- 
portantă- Bolul acestor elemente în 
promovarea calului de curse încetează o dată cu plecarea din Ploiești,. nr 
față de destinația care Ii se atribuie, 
efortul de pe hipodrom nu Ie poate 

fjflăuna cu nimic".
& POAțe.a* clar

care ne arată — pe linie zootehnică — 
un aspect al problemei. E motivează 
de ce Obreja- care a Început stagiunea cu recordul de 1.37.2 șl a terminat cu 1 '32.1 neindepîmind baremul necesar 
Pentru a fi selecționată ca reproducă
toare. n-a beneficiat de tratamentul de 
rigoare șl a fost alergată în fiecare 
duminică. Totodată, insă, nu este 
satisfăcut șl celălalt aspect al problemei: ce randament pot da caii care 
concurează in asemenea condiții 7 Este șuut că un cal nu poate fi rr.ențuiut 
In plenitudinea mijloacelor de afirmare 
un timp Îndelungat. Trimis la start 
duminică de duminică, de 3« de ori 
În decurs de 8 luni, el nu poate să 
nu acuze uneori oboseala, alteori indispoziția șl devenind victima uzurii 
efectuează fluctuații de performanță. P® care, de cele mai multe ori, publicul 
ca și noi ne găsim tentați să le punem 
pe seamă atitudinii driverilor, deoarece 
nu poate fi riguros apreciată starea de moment a calului. Asemenea inconve
niente, generate de suprasolicitare, ex
plică de altfel și aspectul penibil pe care-1 prezintă numeroase alergări cind 
din 12 concurenți doar 3—4 rămln an
gajați în lupta pentru victorie, în timp 
Ce restul fac pur și simplu figurație P« 
pistă.Iată pentru ce exemplul Obrejel — 
valabil pentru toți ceilalți cai in postu
ra ei — constituie un factor negativ de 
care trebuie ținut seama la alcătuirea 
programelor din cea de a doua Jumă
tate a stagiunii, treeîndu-se peste ar
gumente cunoscute ca necesitatea lo
turilor numeroase, a îndeplinirii de 
către formațiuni a planului de partanțl 
șl, în ultimă instanță, chiar de caracterul probelor de calificare, care are o 
nuanță oarecum diferită de cel al curse
lor de cai.In definitiv, spectatorul cînd vine să 
mizeze la pariul event sau ordine triplă își fixează preferințele după calculul teo
retic al curselor de cai, fără vreun test 
zootehnic. Or, pentru atragerea publicului pe cîmpul de curse, conducerea 
hipodromului trebuie să-i ofere garanția 
morală că oricare cal prezent la start 
este capabil să cîștige și nicidecum să 
ducă la concluzia neplăcută că unii con
curenți sînt dați peste cap, fiindcă li se pretinde să alerge In fiecare duminică.

Niddy DUfAITRESCU

„U" CLUJ CÎȘTIGĂTOARfA
..CUPEI TIMIȘ"

_ TIMIȘOARA. 30 (prin telefon). 
Timp de trei zile. în'sala Olimpia 
din localitate, a avut loc competi
ția masculină dotată cu „Cupa Ti
miș", la care au participat echipele 
.,U“ Cluj, Universitatea Craiova, 
Tractorul Brașov. Politehnica I Ti
mișoara. Voința Arad și Politehnica 
II Timișoara. Partidele nu s-au ri
dicat la un nivel spectacular deo
sebit. Ele au constituit, totuși, o 
bună verificare a potențialului de 
pregătire în vederea reluării cam
pionatului. Din acest punct de ve
dere. elevii antrenorului clujean C. 
Bengeanu au fost superiori adver
sarilor lor, dovedind un plus de 
omogenitate și impetuozitate în joc. 
Corespunzător pregătite s-au dove
dit și formațiile Tractorul Brașov 
si Universitatea Craiova. Timișo
renii, în căutarea unei formule, au 
rodat o garnitură tinără. care încă 
nu a putut da satisfacție. Rezul
tate : „U“ CLUJ cu Tractorul 3—0, 
cu Univ. Craiova 3—0, cu Poli I 
3—1, cu Voința 3—0. cu Poli II 
3—0: TRACTORUL cu Univ. Cra
iova 3—0, cu Poli I 3—2. cu Voin
ța 3—1. cu Poli II 3—0; UNIV. 
CRAIOVA cu Poli I 3—2. cu Vo
ința 3—1. cu Poli II 3—0 ; POLI I 
cu Voința 3—2. cu Poli II 3—2 ; 
VOINȚA cu Poli .II 3—0. Clasa
ment : 1. „U“ Cluj 10 p. 2. Tracto
rul 9 p, 3. Univ. Craiova 8 p. 4. 
Poli I 7 p. 5. Voința 6 p. 6. Poli 
II 5 p.

P. ARCAN-coresp. județean

printre cele 19 secții ale clubului 
Steaua. Pentru cele 19 titluri dc 
campioni naționali, pentru cele 33 de 
recorduri (la seniori — locul I iu 
clasamentul pe cluburi), dar — fără 
îndoială — și pentru valoarea deo
sebită a unor performanțe. în raport 
cu cerințele atletismului internațio
nal.

Despre acestea, de fapt, am vrea 
să vortym, în continuare, oprindu-Ae 
maj puțin la „locurile" ocupate și 
insUtînd mai mult asupra progrese
lor realizate In 1971 de atleții de la 
Steaua.

La 13 iunie ț970. pe stadionul din 
Atena, talentatul Carol Corbu reali
za cea mai bună performanță a sa 
— 16.76 m. I-a 13 iunie 1971, el ob
ținea o performanță excelentă — 
17.12 m. care-1 clasează pe locul 3 In 
clasamentul mondial al probei. Așa
dar, 36 de centimetri în plus ! Cei 

' mai greu de realizat au fost, orice 
j s-ar spune, cei care-1 despărțeau de 
; granița celor 17 metri. Recordul lui 
i Corbu scutește, desigur, de orice alte 

comentarii...
Ce a mai adus 1971 atleților de la 

Steaua ?
Iosif Nagy a devenit primul atlet 

român care a depășit — de aseme
nea. granița... psiholog’că — 6U m 
(60.44 m).

Viorica Viscopoleanu a marcat o 
îmbucurătoare revenire de formă — 
6jl m în aer liber, rezultat care o 
clasează pe locul 9 în lume.

Un' alt moment, semnificativ șl... 
inedit. Alexandru Munteanu doboară, 
cu 10,2, recordul lui Zamfirescu pe 
100 m. E greu. însă, să reziști, chiar 
în compania colegilor de club (și 
asta spune foarte mult!). Pentru că, 
la ma! puțin de două luni. Zamfi
rescu — la 30 de ani animat încă de 
mari ambiții — se revanșează, deve
nind triplu campion național (100 m. 
200 m. 4x100 m).

Petre Lupan (1500 ml șt Ion Da- 
maschin (800 m) au realizat și ei 
creșteri valorice, dar încă prea mici 
pentru a se apropia de nivelul inter- 
naț'onal. ..Abonamentul" la campio
natele naționale ar trebui să rămînă 
doar unul din obiectivele celor doi 
atlețl. Ne gîndim mai ales la Petre 
Lupan, la posibilitățile lui, ]a cei — 
numai — 21 de ani...

Performanțele comparative arată 
creșteri valorice și la specialiștii 
probelor de garduri, îndeosebi la 
Viorel Suciu și Ervin Sebestyen (Ni
colae Perța a „cedat" o zecime de

CURSA
secundă). Ei domină în continuare 
competițiile, interne și în sezonul 
1971 au obținut, în general, rezultate 
bune și pe plan internațional. In ur
ma lor — pentru cît timp ? —- foarte 
tînârul (19 ani) Dumitru Scrab cu 
un rezultat de 14,8 în 1971

Vorbim acum despre săritorii în 
înălțime, mai mult despre „garni
tura11 tinără spre care se îndreaptă 
multe speranțe.

Ion Soter vrea să pară la fel de 
desprins de marea pasiune a vieții 
sale, să rămînă antrenorul pentru 
care atletismul înseamnă nu. doar o 
probă ci toate acele. întreceri care-i 
reunesc virtuțiile. Poate că a fost 
doar o impresie, dar nl s-a părut 
că privirile fostului nostru campion 
străluceau, totuși altfel cînd a înce
put să ne vorbească despre Cos
te! Cirstea.

Cum spuneam cu alt prilej, ci
frele te readuc rapid în domeniul 
concret al atletismului. Așa incit...

Costel Cirstea are doar 17 ani. în
1971 a sărit 2,06 m — cu 16 cm mai 
mult față de 1970, a egalat astfel 
recordul de juniori al lui Doșa Csaba 
și s-a clasat pe locul III la campio
natele naționale ale seniorilor !

Tot în grupul săritorilor tineri : 
Gergely Kicsid — 2,05 m (progres 
pe 9 cm), Andrei Cosmănescu — 
2.00 m (progres de 10 cm). Zombor 
Szigyarto — 2,00 m (progres de 8 
cm).

Foarte pe scurt despre cîteva din 
atletele clubului Steaua. îmbucură
tor progresul realizat de Alina Po
pescu (8 cm — dar într-un an cu 
multe examene și intense preocu
pări de studii). Notabil primul titlu 
național și recordul stabilit de 
Aura Mărășescu (7,5 la 60 m).

Am lăsat intenționat la urmă pe 
tinără aruncătoare de disc Carmen 
Ionescu, una din marile speranțe 
ale atletismului de la clubul Stea
ua. La ora actuală este pentru mulți 
aproape o necunoscută. Ce-ar fi. 
însă, să reținem că în 1971 Carmen 
Ionescu a realizat un salt de 7 me
tri și 16 centimetri (!), că la nu
mai 20 de ani deține performanta 
de 57.18 m, ceea ce o situează în 
aoropierea marilor vedete ale pro
bei. Argentina Menis, Lia Manoliu, 
Olimpia Cataramă. Am mai aflat 
ceva : Carmen Ionescu aruncă 16 
m la greutate, sare 5,50 m Ia lun
gime. este bună la alergările de 
garduri....

Am primit, totuși, vestea cu oa
recare surprindere: obiectivul atle
tei Carmen Ionescu pentru anul
1972 este obținerea unei performan
țe de 63 m !

Anticipăm astfel discuția despre 
proiectele anului olimpic...

PUȚIN (ȘI) DESPRE ARBITRI
în cronicile de atletism, rareori 

ne ocupăm de arbitri și, de obicei, 
numai cînd greșesc. Acum, însă, 
ne vom abate de la această regulă, 
subliniind activitatea. conștiincioasă 
a arbitrilor bucureșteni, avînd 
drețrt focar de energie și disciplină

Amfitrioana galei de verificare, 
de duminică dimineața, a fost sala 
de festivități a Uzinelor Semănă
toarea. Spre deosebire de alte gale, 
programul a fost respectat, astfel 
că toate cele 17 meciuri prevăzute 
s-au disputat. Partidele au fost in 
general echilibrate (7 meciuri nule), 
cei mai bine pregătiți fiind Teo
dor Rădulescu și FI. Livădaru (an
trenor Gh. Fiat), Gh. Paul (antre
nor Șerbu Neacșu), Nicolae Șerban 
(antrenor Mihai Nicolau) și Marin 
Boteanu (antrenor Constantin Cio- 
noiu). REZULTATE TEHNICE : FI. 
Nicolae (Steaua) b.p. FI. Zamfir 
(Voința). T. Rădulescu (Steaua) e- 
gal cu G. Manta (C.S.Ș.), N. Stan 
(C.S.Ș.) egal cu FI. Livădaru (Stea
ua), Gh. Paul (Steaua) b.p. S. Io- 
nescu (C.P.M.B.). V. -Vrînceanu (Di
namo) egal cu M. Bordei (C.S.Ș.), 
M. Tănase (Voința) egal cu P. Ște
fan (Dinamo), I. Bărbuță (Steaua) 
egal cu P. Andrei (Dinamo), C. Po
pescu (Dinamo), b.p. I. Stăncescu

(Gr. Roșie), V. Nicolae (Dinamo) 
b.k.o. 1 D. Cancea (I.C.M. 1), V. 
Păun (Olimpia) egal cu I. Gogo- 
b.p. I. Ilie (Energia), M. Burada 
(C.S.Ș.) b.ab. III N. Ionescu (Meta
lul), N. Ebîncă (Olimpia) b.p. Gr. 
Vieru (C.S.Ș.), G. Stanca (C.P.M.B.) 
b.p. D. Tiron (I.C.M. 1), V. Anto
nescu (Steaua) b.p. T. Boia (Meta
lul), M. Mogoș (Gr. Roșie) egal cu 
S. Lazăr (Semănătoarea) și M. Bo
teanu (Gr. Roșie) b.p. S. Dumitres
cu (Semănătoarea).

La concurență cu gala de mai 
sus, în sala Liceului Matei Basarab, 
în cadrul campionatului școlilor 
sportive, pe echipe, Șc. sp. Matei 
Basarab (antrenor, prof. I. Pintea) 
a întrecut cu 15—7 Șc. sp. Unirea 
Iași (antrenor, prof. Gh. Călin). O 
remarcă pozitivă: deși ambele 
gale au fost programate la aceeași 
oră, sălile au fost arhipline.

Daniel DIACONESCU, coresp.

pe pasionatul Eugen Lupașcu. în 
concursul de Ia Viitorul, în condi
ții dificile de concurs pentru atleți, 
dar și mai grele pentru o activi
tate corectă a oficialilor, aceștia 
s-au străduit și, considerăm noi, 
au reușit să se achite cu bine de 
misiunea lor.

Ca un exemplu, sîmbătă seara 
la lungime băieți (probă cu ale 
cărei rezultate v-am rămas datori 
din numărul de ieri) și duminică 
la lungime fete, numai în finale au 
fost cîte 16 concurenți. Dar comi
sia condusă de prof. Aurel Lupan, 
recordman al probei în anii '30, 
s-a descurcat admirabil. L-am 
aminti și pe inimosul Zaharia Ig- 
nișca, care a avut frumoasa iniția
tivă de a procura și oferi diplome 
primilor clasați.

Referindu-ne la ziua a ÎI-^ a 
concursului, vom sublinia marea 
animație din sală și succesul profe
sorului Gh. Boghead, ai cărui 
elevi au cîștigat ambele probe de 
viteză la juniorii de categoria a 
Il-a (G. Kurutz și Adriana Dumi- 
trache).

Cîștigătorii : Juniori II. 50 m : 
G. kurutz (Rapid) 6,1, 50 m g I. 
Predescu (S.S.A.) 7,1 : Lungime:
C. Obreja (S.S.A.) 6,29 m; Juni
oare II. 50 m : Ad. Dumitrache 
(Rapid) 7,1 ; 50 m g : Al. Sandu 
(S.S.A.) 8,5 ; Lungime : V. Cotoro- 
baie (S.S.A.) 5,41 m; Lungime se
niori și juniori I : St. Lăzărescu 
(C.A.U.) 7,36 m si, respectiv. Do
rina Cătineanu (Metalul) 5.53 m.

C. M. MUREȘANU

X’iorel Suciu și Nicolae Perța încearcă în aceste ztle (desigur și ir etapa 
viitoare) să atingă standardul de participare pentru europene, pregătin i 
astfel intrarea în sezonul de competiții în aer liber, dominat de Jocu

rile Olimpice

• GRAFICE SI SPERANȚE ® 
RECORD MONDIAL LA TRIPLU 
SALT ? ® NORMELE OLIMPICE 
SI... CERCURILE OLIMPICE • 

„TREBUIE SA ÎNDRĂZNIM I"

La clubul Steaua lucrează, cu o 
mare pricepere și competență mai 
mulți antrenori reputați : EJias Ba
ruch, Ion Soter (în 1971 clasificați 
pe locurile 1—2 de federația de spe
cialitate, în 1970 ordinea a fost in
versă), Nicolae Păiș, Victor Cincă, 
Maria Pândele, Nicolae Tacorian. 
Grupului de specialiști i s-a adăugat 
si Iolanda Balaș-Soter, neîndoielnic 
un mare cîștig pentru ideea dezvol
tării și progresului atletic la acest 
club. Notăm, de asemenea, faptul 
că în 1971 a activat in cadrul sec
ției și antrenorul Silviu Dumitrescu.

Tuturor (am înțeles că nimeni nu 
dorește o evidențiere aparte) li se 
cuvin aprecieri elogioase pentru pro
gresele realizate de sportivii clu
bului Steaua, pentru acele onorante 
performanțe care alcătuiesc bilanțul 
ar.ului 1971.

Sîntem. însă, In anul Olimpiadei 
de la MUnchen și, deci, în fața 
unor noi — și mai importante — 
obiective.

Ce se așteaptă de la atleții clubu
lui Steaua ?

Am auzit vorbîndu-se de o me
dalie și am intuit că marile spe
ranțe se îndreaptă spre Carol Cor
bu. Antrenorul lui visează, și un 
record mondial și graficele de pre

gătiri par să-i dea dreptate, să-i jus
tifice optimismul. Ar fi atît de fru
mos ! Mari șanse păstrează în con
tinuare Viorica Viscopoleanu. acea
stă minunata atletă care ne-a cuce
rit prin talentul, dar și prin dîrze- 
nia ei cu totul remarcabilă. SÎNT 
POSIBILITĂȚI CA ȘASE ATLE’l'I 
AI CLUBULUI STEAUA SA ÎN
DEPLINEASCĂ NORMA OL1MPK',\ 
(unul sau poate doi dintre specia
liștii probei de garduri, Iosif Naghi, 
Alina Popescu, Carmen Ionescu - 
ca să nu mai amintim dc Cai ol 
Corbu și Viorica Viscopoleanu). Can
didați la „Cercurile Olimpice" — 
elevii Cirstea și Kicsid.+

Sînt obiective îndrăznețe, dar po
sibile de realizat. In general ni -e 
par aici existente multe condiții 
pentru un nou avînt al performan
țelor atletice. Mai ales dacă, așa 
cum ne mărturisea — ca o mare 
dorință — Iolanda Balaș—Soter :
„atletismul va avea casa (stadionul, 
sala...) lui și nu va sta tot prin 
vecini". Poate așa, cu un plus de în
drăzneală din partea tuturor an
trenorilor atunci cînd își stabilesc 
proiectele, poate cu o receptivitate 
continuă și un sprijin întotdeauna 
pe măsura muncii și a rezultatelor 
acestei secții din partea clubului.' 
se vor găsi soluții pentru o mai 
bună acoperire valorică a unor 
probe — 400 m. 5000 m. 10 000 m. 
400 mg, prăjină, greutate, ciocan, 
ca și pentru alte succese care pot. 
conferi noi străluciri frumoasei și 
bogatei activități a atletelor și at
leților de la Steaua.

Kriîger (R.D. Germană) și Lauro 
Fedi (Italia). Campionul european 
de juniori, Kruger, a folosit un pro
cedeu tehnic păstrat strategic nu
mai pentru gala de ieri, okari-ashi- 
barai (secerarea ambelor picioare) 
cu care și-a învins în primele se
cunde adversarii — Richardo La
mas (Cuba) în semifinale și Lauro 
Fedi (Italia) în finală. Organizato
rii competiției l-au și desemnat ,pe 
Kriîger ce! mai tehnic judcka la 
această ediție.

I>a cat. 80 kg, Jerzy Jatovvt (Po
lonia) a dispus prin yusei-gachi de 
Erhard Fischer (R.D. Germană) la 
capătul unui meci extrem de echi
librat în finala categoriei 93 kg. 
Dumitru Alexandru a fost surprins 
în min. 3,30 de către Roberto Ba
tista Cuba (Cuba) cu un tai-otoshi 
(răsturnarea corpului) și astfel con
curentul cubanez a obținut o pre
țioasă waza-ari (mai mult de o ju
mătate de punct), avantaj pe care' 
l-a păstrat pînă la gong. Astfel, 
Alexandru a pierdut prin yusei- 
gachi. revenindu-i medalia de ar
gint.

In sfîrșit,. ultimul meci al zilei,

Tamas Csăk (Ungaria). Cu toate 
că sportivul nostru a încercat de 
mai multe ori să finalizeze proce
dee de kata-waza (aruncări cti •)- 
mărul) n-a reușit, dar adversarul 
său a ripostat neregulamentar, pri
mind un ebui, și astfel victoria a 
revenit prin yusei-gachi lui Nicolai:.

Arbitrajele au fost corecte, iar 
organizarea campionatelor la înăl- 
țimp.

Iată laureații competiției: cat. S3 ks 
— 1. HECTOR RODRIGUEZ TORES (Cuba), campion internațional al României 
pe 1972. 2. Umberto d'Auria (Italia). 
Ryszard 'Swierk (Polonia) și Bernd K.-. - 
ter (R.D. Germană); cat. 70 Kg — 
GUNTER KRUGER (R.D. Germani, 
campion internațional al României f 
1973, 2. Lauro Fedi (Italia). 3. Ricam 
Lamas (Cuba) șl Jozsef Keserii (Ur.as- ria): cat. 80 kg — 1. JERZY JATOV - 
(Polonia), campion internațional al n - 
mâniei pe 1972, 2 .Ernard Fischer <R • Germană), 3. Raimund Hargesheân 
(R.F. a Germaniei) și Hian A--- -■: (Bulgaria); cat. 93 kg — 1. RC'STR- 
BATISTA COBA (Cuba), campion mxcr- 
național al României pe 1972, 2. Dvm-— 
Alexandru (România), 3. Gabor 
(Ungaria) șl Kălin Dakw <B: . ■ -■ 
cat, 4-93 kg — 1. CRISTIAN NA ' 
(România), campion international al României pe 1972, 2. Tamâs Csak - -
3. Ion Buzic (România) și Gemot Tteertz 
(R.F. a Germaniei).

Clasamentul neoficial pe u
CUBA 25 p, 2—3. România st BJ3. Ger- 
mană 23 p, 4. Ungaria 18 p, 5. Itatia 15 pj 1

K t
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otul național se reunește azi, 
la ora prînzului, în Capitală, 
pentru a lua startul în prima 

Sa acțiune de pregătire centralizată 
în vederea dificilelor încercări care-i 
stau in față.

Evident, dublul meci din primă
vară cu Ungaria, în sferturile de fi
nală ale campionatului continental, 
poartă în față „numărul 1“ nu nu
mai pe lista-inventar calendaristică, 
ci și pe cea... „ponderală" a obiecti
velor pe care-și propune să le atin
gă în 1972 fotbalul nostru.

Afirmația este mai presus de ori
ce dezbatere ; o întărește optica o- 
piniei publice, convingerea exprima
tă — particular sau oficial — de 
jucători sau de cercurile ambiante 
a’e lotului, preocuparea majoră pe 
care o reflectă măsurile federației.

Sub acest ultim aspect trebuie 
tratată și renunțarea la turneul de 
pregătire proiectat a se efectua în 
America de Sud, turneu care — 
față de condițiile concrete, formula-

te mai recent de impresar — nu era 
în măsură să satisfacă cerințele de 
pregătire ale reprezentativei noastre 
î-ntr-o „campanie" de importanța ce
lei în care ea pășește în aceste zile.

Din informațiile pe care le deți-

• CONDIȚIILE CONCRETE (NESA- 
TISFACÂTOARE) OFERITE AU DE
TERMINAT RENUNȚAREA LA TUR
NEUL SUD-AMERICAN • UN TUR- 
NEU-STAGIU DE PREGĂTIRE ÎN 
TURCIA Șl GRECIA • MECIURI DE 
VERIFICARE CU BEȘIKTAS, FENER
BAHCE, P.A.O.K. SI OLYMPIAKOS 
VOLOS • PROGRAMUL LOTULUI 

PÎNĂ LA 25 FEBRUARIE

nem, reiese că ' ceea ce impresarul 
Zacour putea oferi echipei noastre 
(ca regularitate a eșalonării jocuri
lor, ca număr al acestora și condi
ții de deplasare în continentul sud- 
american, ca garanții dc eficiență a 
unui turneu care trebuia sâ aibă

FAȚĂ-N FATĂ Șl ÎMPREUNĂ
J

consacrat
(CATAD6IE)consacrare

(DEMBRO VSTHI) $1 un candidat
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DEMBROVSCHI CATARGIU

Emeric Dembrovschi și Ion Ca
targiu. Doi jucători de statură a- 
propiâtă, servind cauza aceleiași 
echipe. Primul, blond, subțire, cu 
mișcări de balerin, execuții de ar
tist și minte de strateg; celălalt 
brunet, masiv, fericită îmbinare 
de tehnica și forță, calculat în 

' intervenții, dîrz-
Amîndoi au debutat în prima di

vizie a țării, , la Sport Club, la a- 
'ceeași vîrstă a marilor promisiuni i 
21 de ani. Cel dintîi, atacantul, 
purtătorul tricoului cu nr. 8. a 
pășit pe treapta competițională 
cea mai înaltă în urmă cu cinci 
ani : cel de-al doilea, apărătorul, 
in primăvara anului trecut. Și unul 
și celălalt însă — bizară coinci
dență — au ajuns la Bacău, pri
mul plecat de la Sighet, cel de-al 
doilea de la București, după un 
stagiu divizionar în cadrul acele
iași echipe : Victoria Roman.

Așadar, un decalaj de patru ani, 
de patru campionate, dacă vreți, 
care separă în timp cursul a două 
biografii scrise, mai bine de ju
mătate din cuprinsul lor, cu slo
vele fotbalului. Prima dintre aces
tea, aceea a lui Dembrovschi, re
prezintă, în pragul vîrstei de 26 
de ani, efortul încununat cu succes 
pe drumul greu al consacrării unui 
talent în a cărui carte de vizită 
sînt înscrise, astăzi, printre altele : 
peste 150 de meciuri în Divizia A 
și 40 de goluri marcate adversa
rilor în jocuri oficiale; un număr 
de 21 selecționări în reprezentativa 
țării și titlul de cel mai bun fot
balist român în turneul final al 
Campionatului mondial din > Me- 
X: c.

Cea de-a doua biografie, aceea 
a lui Catargiu. este, firește, mai 
săracă în realizări. La cei 22 de 
ani neîmpliniți, apărătorul băcă
uan nu se poate mîndri, deocam
dată, decît cu cea mai bună me
die de note din cadrul echipei 
sale, obținută în sezonul de toam
nă. Și cu faptul că este singurul 
jucător din formația Sport Clubu
lui prezent în teren pe parcursul 
tuturor celor 1 350 de minute ale 
turului. Daca ținem seama Că ve
chimea în prima divizie a țării a 
lui Catargiu reprezintă echivalen
tul numai a unei jumătăți dc

campionat, aceste prime succese 
ale sale ni se par mai mult decît 
promițătoare. Ele reprezintă astăzi, 
fără îndoială, startul spectaculos 
al unui candidat la consacrare.

...De curînd i-am întîlnit pe cei 
fotbaliști la Slănic Moldova, 

toiul pregătirilor pentru viito- 
sezon. I-am urmărit, mai în
că adversari, față în față, în

doi 
în 
rul 
tîi, 
echipe rivale de „miuță”, angajați 
într-o luptă dirză, fără menaja- 

' mente, dar corectă. După aceea, 
ceva mai tîrziu, i-am văzut 
preună în drum spre hotel, 
masă sau pe aleile înguste din 
cui parc al orașului.

I-am întrebat — aș spune, 
mult din obișnuință profesională 
decît din curiozitate — ce gînduri 
și-ar dori împlinite în acest an al 
marilor speranțe ? Și amîndoi 
mi-au răspuns la fel: „echipa Ro
mâniei să se califice în turneul 
final al Campionatului Europei și 
Sport Club să se claseze în primele 
trei — patru locuri ale campio
natului."

Mi-au destăinuit apoi pe rînd 
cîte ceva din preocupările, satis 
facțiile și preferințele lor- Ș 
atunci Cînd am simțit că este mo
mentul potrivit, am încercat să le 
testez și „slăbiciunile".

— în fața cărui adversar vă 
simțiți dominați ?

— Poate Oblemenco, sau poate 
Caraman, a răspuns Catargiu. No
roc insă că Dembrovschi inii este 
coechipier, pentru că sînt sigur 
că împotriva Iui mi-ar fi cel mai 
greu să mă descurc, ca apărător.

— După mine, Lupcscu sau lanul 
reprezintă astăzi tipul fundașului 
cel mai incomod pentru un înain
taș — răspunde. la rîndul sf.u. 
Dembrovschi. Zic, astăzi, gindin- 
du-mă la un viitor nu prea înde
părtat, cind Catargiu. eliberat de 
balastul anonimatului, va putea 
să se înscrie in rîndul apărătorilor 
de clasă.

...Emeric Dembrovschi si G 
ghe Catargiu. Un consacrat l 
candidat la consacrare. Azi 
chipieri în formația Sport C 
Iui. Mîine, poate — de ce nu 
și în echipa națională.

Mihai IONESCU

îm- 
la 

mi

mai

un pronunțat caracter de pregătire 
a unei echipe naționale ce se bucu
ră de un cert prestigiu) nu putea fi 
acceptat de F.R.F. fără niște serioase 
riscuri de compromitere a acestui 
element fundamental pe care-1 con
stituie pentru orice echipă pregăti
rea sa de iarnă.

La toate aceste argumente ten- 
nice, pe care federația le-a cîntănt 
judicios, noi credem că ar mai tre
bui adăugat și un alt element : o 
anumită atitudine de „indispoziție", 
provocată jucătorilor (și mărturisită 
de ei) de ideea unui turneu atît de 
lung ca durată, cu deplasări uriașe, 
în condiții de climă nu fără dificul
tate suportabile. Nu sîntem de pă
rere că turneele de iarnă Tn Ameri
ca de Sud (mai ales în Brazilia I) 
nu-și au rostul și mai ales eficacita
tea lor ! Dar condițiile în care se 
contura ACEST TURNEU nu erau 
acceptabile pentru echipa noastră. 
Iar cîțiva jucători (Dobrin, de exem
plu. fără a fi însă singurul) ne-au 
și împărtășit, ca reflecții de ordin 
personal, păreri îndoielnice în le
gătură cu turneul proiectat în acest 
an. Cu atît mai mult, cu cît marea 
majoritate a componenților lotului 
au „în picioare" cîte 3—4 turnee 
în .America de Sud (Deleanu l-ar fi 
făcut pe cel de-al 6-lea!...), deci 
opinia lor poate fi creditată, ca a 
unor oameni care vorbesc în depli
nă — și de necombătut — cunoștin
ță de cauză.

în aceste condiții, federația a tra
tat și a perfectat efectuarea pregă
tirii, în această etapă, în condiții 
care par mai raționale și, deci, a- 
trag mai multe adeziuni. Lunga de
plasare în America de Sud este în
locuită cu un stagiu de pregătire 
in Turcia și Grecia, „punctat", de 
susținerea a patru jocuri, cu echipe 
divizionare A de primă valoare, din 
aceste țări cu climat mediteranean, 
propice pregătirii de sezon.

Așa îneît lotul se va pregăti în 
București începînd de- azi (susținînd 
în curînd și un prim meci, probabil 
cu F.C. Argeș) iar la 7 februarie va 
pleca in Turcia. Acolo, antrenamen
tele se vor face la centrul de pre 
gătire al clubului Fenerbahce, „eta
pa turcă" încheindu-se cu două me
ciuri de verificare la Istanbul, în 12 
și 13 februarie, cu Beșiktaș și cu 
binecunoscuta echipă a clubului 
gazdă. Se va trece apoi în Grecia. 
După cîteva zile de pregătire ne 
excelentul stadion clin Salonic al lui 
PAOK, la 17 februarie se va juca 
cu această echipă, apoi ultima parte 
a pregătirii se va desfășura în loca
litatea Voios, încheindu-se, practic, 
la 23 februarie, printr-un meci cu 
divizionara A locală Olympiakos. 
întoarcerea în țară este prevăzută 
pentru după-amiaza zijei de 25 fe
bruarie.

Așadar, lotul nostru național in
tră azi într-un stagiu de. pregătire 
de mai bine de trei săptămîni, pen
tru care există premise de a se în
cheia fructuos.

Cît despre renunțarea Ia deplasa
rea inițial prevăzută, nu ni se pare 
că ea ar fi dezavantajoasă față dc 
soluția de înlocuire (rapid) adopta
tă, și care Întrunește mai multe su
fragii.

CASABLANCA, 30 (prin tefelon, de 
la trimisul nostru special). ■

Primul pas pe drumul ce vrem să 
ducă către Miinchen a fost făcut cu 
dreptul, aici, pe malul Atlanticului. 
Olimpicii noștri, deși au jucat pen
tru prima dată împreună, au făcut 
o partidă foarte bună.

începutul partidei avea să anunțe 
intențiile ofensive ale echipei noas
tre și, după ce Ghiță își va începe 
seria extraordinară de salturi (min. 
9), Pop va urca peste cîteva secun
de pînă în coasta careului advers, 
va combina foarte bine cu Jercan, 
acesta va centra impecabil și, de la 
circa 8 m, Kun II va înscrie plasat, 
cu capul. Mai urmează cîteva ocazii 
ale echipei noastre, foarte mult a- 
plaudată de public, dar în același 
timp și motive în plus de ambiție 
pentru echipa gazdă. Așa că, după 
ce scapă cu „fața curată" de două 
ori consecutiv (Kun și Broșovschi), 
echipa Marocului nu acceptă supe
rioritatea adversarului și vrea să 
opună o replică demnă de o echipă 
care a fost la ultima ediție a C.M. 
Dar lanul, uitîndu-și durerile acelei 
entorse mai vechi, se bate pe tot 
careul, amintindu-ni-1 pe Dan Coe 
din vremurile lui bune. Vlad du
blează foarte bine, iar cînd aceștia 
nu mai pot face nimic, pentru ca 
Mioc își lăsase adversarul liber, in
tervine Ghiță, formidabil, (min. 31) 
și respinge un gol ca și făcut. Peste 
numai 2 minute, Radu reușește sin
gurul lucru bun dm această partidă, 
un „un-doi“ cu Broșovschi, în careu, 
și înscrie, calm. Bara lui Domide 
(min. 34) și acțiunea lui Kun II 
(min. 37) puteau ridica scorul la 
proporții mari. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că și gazdele au avut cîte
va ocazii, dar ghinionul lor s-a nu
mit... Ghiță, miraculos în min. 40 și 
43. După pauză, antrenorul Barina-

ga trimite trei noi oameni In atac, 
și mutarea sa se dovedește curînd 
inspirată pentru că, în min. 49, ra
pidul Abdelkader se duce svîflugă 
pe dreapta, centrează ideal la 
Bouali și acesta înscrie plasat cu 
capul. Dar imediat, echipa noastră 
reface diferența de două goluri. Do
mide sprintează pe dreapta, îl des
chide pe Simionaș, acesta filtrează 
excelent o minge la Broșovschi și 
Allal, cel care a făcut minuni în 
Mexic în fața lui Uwe Seeler și 
Muller, trebuie să îngenuncheze la 
șutul cu efect al arădeanului. Tn 
min. 65, gazdele înscriu din nou : 
Mustafa îl deschde inteligent pe 
Bouali, iar Suciu, care îl înlocuise 
pe Ghiță (accidentat), scoate mingea 
din plasă. Im 3—2, jocul capătă 
tensiune, fotbaliștii marocani forțea
ză egalarea, dar Simionaș joacă ex
celent in fața fundașilor, triunghiul 
arădean Domide-BroșOvschi-Kun pa
sează fără greșeală, iar apărarea se 
grupează de minune.; O minge cen
trată de Mioc, venit in atac, îl ga- 
sește pe Domide plasat la 7 mc-tii 
de poarta lui Allal și bineînțeles

. Domide nu putea rata o aseme
nea ocazie (min. 70) : 4—2.

Arbitrul marocan Marjani a con
dus foarte bine următoarele for
mații : i

MAROC: H>/zaz (min. 46 Allal) 
— Boujnia, Pierif (min. 46. Najah), 
Kalifa, Larbi, Saharaumi, Musțafa, 
Bouali, Ouazir (min. 46 Abdelkader), 
Petchou (min. 46 Tazi), Ghazouani 
(min. 46 Bididh).
. ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNI
EI : Ghiță (min. 59 Suciu) — Mioc, 
lanul, Vlad, Pop, Simionaș, Domide 
(min. 82 Olteanu), Radu (min. 46 
Petreanu), Broșovschi, Kun II, Jer
can (min. 75 Rugiubei). ț

Mircea M. IONESCU

De la Charlotte pe... Nepstadion
Pentru astăzi, stimaji cititori, cîteva nume proprii. Bombardamen

tul informațional — termen la modă — e atît de intens, incit 
îmi este imposibil lă mă opresc asupra unei singure tema. Așa 

stînd lucrurile, să începem cu doamna,..
...MARY FULLAWAY. Trebuie să vă spun, în primul rînd, că acest 

nume se leagă de un altul, adică de cel al lui George Best, faimosul 
irlandez de la Manchester United. Dar nu este — piei, Satana ! — 
numele frumoasei miss Marea Britani», car» 1-a sedus, timp de o săp- 
tămînă, pe al treilea înaintaș european, ci numele unei venerabile 
doamne, patroana unei simple pensiuni londoneze, care i-a primit pe 
George după ce .managerul de fier* O’Farrel i-a fixat acest domi
ciliu... forfot. Astăzi, Best se antrenează cu juniorii, bea cei cu doamna 
Fullaway si citește World Soccer. Prin apartamentul lui pustiu umblă 
fantomele „fotbalului de altădată*. Asprimea lui O’Farrel și docili
tatea lui Best sînt foart» sugestiv» pentru legea dură a fotba
lului 1972- .. . . ,.x , .

TOMA COSTICĂ e un nume de car» se leagă o altă formă a 
disciplinei în fotbal. Binecunoscutul rival o) lui Voinescu cere fotba
liștilor săi să mănînce miere. Și se pare că omul care a apărat 
penalty-ul lui Vukas, la Belgrad, se bucură de o certă autoritate, din 
moment ce numai doi dintre cei 20 de jucători oi Farului au cutezai 
să spună că fiu le place mierea. Cred, totuși, că excesul de zei nu 
e întotdeauna cel mai bun sfetnic. Nu știu dacă spiritul de comba
tivitate al unui înaintaș e legat întotdeauna de acceptarea (fără con
vingere) a binefacerilor lăptișorului de matcă...

JOHANN CRUYFF. Mă uit la clasamentul ghetei de aur. „Olan 
dezul zburător" se află pe locul 62—72, cu 10 goluri înscrise în 20 de 
etape. în schimb, uriașul Antoniadis, care nici nu s-a văzut pe V/em- 
bley, în fata lui Ajax, se află pe locul II, cu 22 de goluri în 17 meciuri

E bine ca înainte de a pune etichete în materie de eficacitate să 
medităm puțin asupra faptului că nu • tot una să izbești într-un om 
de zăpadă și într-o statui» d» bronz.

ARMANDO MARQUES, un vestit arbitru brazilian, a fost recent 
la Paris <si a declarat, printre altele, ziariștilor: „Jucătorii profesio
niști, care cîștigă destui bani, au tendința de a desconsidera deciziile 
unui om a cărui poziție socială e mai puțin înalta decît a lor, dar 
care, prin forța împrejurărilor, e pus să-i conducă timp de 90 de mi
nute, pe gazon. Dacă raportul pozițiilor sociale *-ar anula, atunci 
arbitrul ar putea lucra în liniște".

Armando Marques n-a explicat, totuși, cum a reușit să-I elimine 
pe Pele, de patru ori, în ultimii zece ani...

TIRIAC si... FROEHLING. După ce llie Nâstase l-a învins pe Stan 
Smith, în decembrie, la Paris, Tiriac și-a luat recent revanșa asupra 
lui Froehling. Fără să vrei, gîndurile te îndeamnă să crezi că la 
Charlotte noi am fost favoriții finalei, dar că nici măcar n-am îndrăz
nit să emitem această ipoteză.

înainte de a pleca spre Nepstadion, ar fi bine să ne reamintim 
lecția Charlottei...

loan CHIRILA

iii

U.T.A. — GLORIA ARAD 3—0 (2—0)
Campioana de toamnă U.T.A. a 

susținut ieri primul meci de veri
ficare al sezonului, intîlnind for
mația Gloria Arad, care activează 
în divizia C. Golurile textiliștilor 
au fost marcate de Petescu, Cali- 
nin și Both.

Antrenorii Niculae Dumitrescu și 
Ion Ionescu au folosit următoarea 
formație : Zii Ier (Vidac) — Birău, 
Lereter, Pojoni, Fopovici. Cilian, 
Petescu, Axenle, Sima, Calinin, 
Both.

Gh. NICOLÂIȚA — Coresp.

F. C. ARGEȘ — MUSCELUL 
CÎMPUI.UNG 6—0 (2—0)

Meciul s-a disputat pe un teren 
desfundat. Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de Frățilă (4), Do
brin și Chivescu

F. C. ARGEȘ : Stan
Barbu, „_ __ ____ ... __ ___
Popescu, Prepurgel, Dobrescu, Fră- 
țilă, Dobrin, Roșu. Au mai fost fo
losiți Niculescu, Ciolan, Chivescu.

Decebal RADULESCU —■ coresp.

CHIMIA RM. VILCEA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

2—1 (1—0)
Terenul complet desfundat a su

pus la eforturi deosebite jucătorii 
celor două echipe. Au marcat : 
Orovitz (min. 25) și Sima (min. 85)

S. C. BACĂU PLEACĂ AZI ÎN LIBAN
a avut 
eare a 

analizat stadiul pregătirilor efectuate 
echipa divizionară A. Participanta 
ședință, in frunte cu președintele 
onoare al secției, to\’. Ion Pritteanu, 
apreciat pozitiv aceste pregătiri 
totodată formă ' ’ 7 .
echipei pînă la începerea returului cam
pionatului.

— pentru localnici, Georgescu (min.
74) — pentru oaspeți.

Pavel GIOENOIU — coresp:

Premieră bucureșteană

PROGRESUL-SPARTAK
VIITORUL BRĂILA — F. C.

2—0 (1—0) !
Partida s-a disputat ieri 

Ja. Divizionara C a învins
prin golurile realizate de Dee (min 
16) și Jlie (min. 2).

N. COSTIN — coresp. județean

GALAȚI

la Brăi- 
cu 2—0

CRIȘUL — CRIȘUL (TINERET) 5—1

Crișul s-a antrenat ieri în fami
lie. Prima echipă a întîlnit forma
ția de tineret-rezerve, pe care a în 
vins-o cu 5—1.

Antrenorii Vlad și Tomeș au ru
lat întregul lot de jucători : Bolo- 
gan — P. Nicolae (Sărac), Lucaci,

„Stagiunea fotbalistică" bucureș
teană a fost deschisă ieri dimineață 
in Capitală, pe stadionul din. str- 
dr. Staicovici, cu întîlnirea amicală 
internațională dintre divizionara B 
Progresul și formația Spartak Var
na (clasată pe locul 6 în prima di
vizie a 
„Premiera" 
3 000 de 
Timpul a 
de frumos 
ianuarie, partida a fost și ea fru
moasă, dinamică, interesantă, cele 
două echipe angajîndu-se în luptă 
cu toate resursele lor. Prima re-

campionatului bulgar), 
a adus aproximativ 

spectatori în tribune, 
fost frumos, neobișnuit 
pentru acest sfîrșit de

VâRM 2-0 (0-0)
preluări și devieri de.o mare ele
ganță. Progresul S-a străduit să 
țină pasul, a reușit, dar la această 
reușită a contribuit și... arbitrul 
Ștefan Lazăr, care, în cîteva situa
ții a dezavantajat evident format 
ția oaspete. Atît de evident — și 
de jenant — îneît o parte din specr 
tatori, intrigați, i-au strigat să fie 
corect... Am fi nedrepți însă dacă 
nu am aminti că Progresul a avut 
totuși, în această repriză 
zii mari de gol, ambele 
Beldeanu (excelent, ieri) 
de Dudu Georgescu.

în partea a doua a

două oci- 
create de 
și ratate

meciului;

Pigulea,
Olteanu, Ivan II, Marian

Radu URZICEANU

Vizita la București a reprezentantul ui federației de la Buenos Aires
cadru)

R.FSC'
unei cupe festi- 
ziua aniversării

4?

un
coe- 

i il»i

«Ir. Carlos M. Roi«cntul. aflat într-o 
călătorie pentru luare de contacte 
cu câteva federații naționale de pe 

il nostru. După vizitele 
Budapesta și Praga, dl. 
s-a c~ri; la București «t 
i pleca la Beirut, pentru 

i delegat al fede- 
f — Ia ședința co- 
v FI.FA.
ul acestui voiaj ? 
iar oaspetale, cți 
scurtă convorbire : 

— Echipa .Argentinei urmează să 
efect»ere o perioadă de pregătire 
in vederea participării la „Mini- 
Cur* Mondială" din Brazilia, in 
intervalul dintre partida cu Peru. 
Ia Lima la 21 mai. și 3—4 iunie. 
In acest scop, federația a prevăzut 
un turneu de 2—3 sau maximum 
4 Jocuri in Europa. Pentru perfec
tarea acestor partide mă aflu în 
această călătorie.

— Ce scop are vizita dv. Ia Bucu-

lîtf4

exe
*e

Zilele trecute, la S.c. Bacău., 
loc o-ședință a secției de fotbal.

de 
t, au 

aceste pregătiri, dind 
definitivă programului

de

SE POATE. DECI. Șl AȘA!

Astazt. S.C. Biiiu va Olet-a la 
pentru J» turne-u de 5 foeun. v 
deplasarea ÎS jucător, prmtrf 
Catarsiu, Pana, vataiu. Vetles. 
Avram, Dulău, Kiss. Comânescu. 

zic, cd dot an Cosuca
Radulescu. PT’ 
Alex. Vdrescu 
va fi pr 
Strarulât.

— Am studiat posibilitatea orga
nizării unui meci cu România in 
1973. Există prilejul. între fede
rațiile din Spania și Argentina a 
intervenit un acord potrivit căruia 
cele două reprezentative se vor în- 
tilni anual, ia aceeași dată (12 oc- ,

tombric) în 
ve. organizate în 
descoperiri: Americii. Cupa va de
buta chiar anul acesta, la Buenos 
Aires, iar in 1973. Argentina »a 
evolua Ia Madrid. Prezența echipei 
argentiniene in Europa, în 1973, 
vorizeazâ organizarea jocului 
România, de pildă la 17 sau 
octombrie, sau înainte de jocul 
la Madrid. Urmează ca totul să 
rezolve prin corespondență între 
federațiile noastre.

— O ultimă întrebare : s-ar pu
tea ca întîlnirea' Afgennhâ—ifbmâ- 
nia să se dispute cu regularitate, 
la un an sau doi ani, devenind 
tradițională ?

— Este posibil, fără îndoială. Dar 
Se ridică o problemă, care - 
rîndul ei — pune și chestiunea 
dițiilor economice : deplasarea 
prea lungă pentru un singur 
Ar trebui legat de încă unul 
două în America dc Sud, la vizita 
României, și în Europa, la cea a 
Argentinei. în asemenea condiții, 
s-ar putea realiza, bineînțeles în 
funcție și de calendarul interna
țional al celor două federații. în 
orice caz. Ia înapoiere, eu voi re
feri asupra tuturor acestor proble
me discutate, federației mele.

fă
cu
18 
de 
se

- la 
con- 
este 
joc. 
sau

P. G,

Scăpat singur, Kassai ta rata una din marile ocazii ale partidei Progresul
Bule (Cojocarii), Cojocaru (Cate
na II), Cociș, Daraban, Schiopu, Ce- 
fan, N Alexandru, Agud, Kun I, 
Moț.

1*. LORENT — CorespS

priză s-a desfășurat sub semnul 
superiorității fotbaliștilor bulgari, 
incisivi și subtili în atac, unde Ța- 
nev, Nedef. Boncev și Gongearov 
au realizat faze de spectacol, prin

PETROLUL
(Urmare din pag. 1)

CLUJ, 30 (prin telefon, de la tri
misul nestruj.

Sîmbătă după-amiază. Sala Spor
turilor din Cluj a găzduit cea mai 
importantă reuniune a campiona
tului feminin de handbal, divizia A. 
Dcrbyul, mult așteptatul derby, 
dintre Universitatea Timisoara și 
Universitatea București, dintre fosta 
și actuala campioană a țării, din
tre 'două veritabile forțe ale hand
balului nostru feminin, a adus in 
tribune peste 1 500 de spectatori. 
Derbyul a corespuns integral aș
teptărilor, evoluțiile celor două for
mații (pregătite de tehnicieni de 
indiscutabilă profesioualitate. am 
spune chiar artizani ai progresului 
și ascendenței acestui sport la noi : 
prof. Constantin Popescu și lector 
universitar Constantin Lacjie) dînd. titlului.. victoria, studentelor din Ti*.

ceiOr prezenți 
valorii la care 
pele de club, 
faze tactic deși 
și din inci 
atacuri bazate pe combinații inge
nioase și surprinzătoare schimbări 
de ritm, din corecte angajări în 
apărare, ne-a demonstrat încă o 
dată — dacă mai era nevoie — că 
handbalul modem, rapid, handba
lul frumos, spectaculos, poate și tre
buie sâ se desfășoare într-o 
moșieră de deplină sportivitate, 
aceasta și-au adus contribuția 
prin decizii prompte, corecte — 
doi arbitri : M. Grebenișan și 
Radvani

Ce a decis. în acest meci

cxQl masu
se pot ridica ecni- 
Jocul. alcătuit din 
sșurate -au ralenti" 

tătoare iureșuri. din

at- 
La

cei
P.

d»
mare importanță pentru cucerirea

a ? în primul rînd, răbdarea 
re au așteptat momentul 
e desprinderii. Importanțe 

meciului și-a pus, desigur, ampren
ta. diminuînd —s volens nolens — 
potențialul tuturor jucătoarelor. în 
aceste condiții, dominate de emoții, 
• mișorencele au evoluat ponderat, 
nu s-au aventurat decît rareori în 
jocul în viteză, derutant, eficace, 
dar periculos în situația în care 
realizatoarele nu dispun de toate 
resursele. Pentru a reduce poten
țialul de concretizare al Sinionei 
Arghir. antrenorul timișorean i-a 
dat Iolandei Rigo sarcina de a o 
ahihila în repriza a doua. Rigo, 
jucătoare cu mari disponibilități, in
teligentă, cu o pregătire atletică 
deosebită și cu un bogat bagaj de 
cunoștințe handbalistice, a îndepli
nit excelent misiunea. înclinînd 
realmente balanța victoriei spre e- 
chipa sa. Trebuie, firește, adăugate 
contribuția Emiliei Neghină, abilă 
conducătoare de joc, a Nadirei 
Ibadula și a colegelor sale care s-au 
.străduit si au reușit să-și pună în

Kallo, ca și ploieștenilor Gruber, 
Mocanu, N. Ionescu și Iuhasz. O 
altă remarcă se referă la un de
favorabil decalaj, dintre comparti
mente, la ambele echipe linia ofen
sivă reprezentînd punctul nevralgic.

Meciul a început echilibrat, am
bele echipe beneficiind de perioade 
aproximativ egale de dominare. Mai 
laborioși la mijlocul terenului, da
torită trio-ului Tănase—Antonescu 
—Tufan. constănțenii s-au aflat de 
mai multe ori în ofensivă, fără a 
finaliza însă. Și în tabăra petroliș
tilor s-a yăzut. .lipsa' de sincroni-„. 
zare a tinerilor și neexperimenta- 
ților atacanți, compartiment care 
se află — de mai multă vreme — 
în permanentă transformare, ’ deo
camdată fără rezultate corespun" 
zătoare.

FARUL 0-0
Așa stînd lucrurile, am notat doar 

cîteva șuturi expediate pe spațiul 
porții. Autori : Cozarec (min. 17), 
Kallo (min. 20), Tufan (min. 41) și 
o unică ocazie clară de gol ratată 
de ploieșteanul Iordache (min. 86).

Au jucat: PETROLUL : Căunei 
— Gruber, Badin (min. 79 Mier- 
luț), Mocanu, N. Ionescu — Co- 
zarcc (min. 46 Dmcuță), Juhasz 
(min. 46 Mînăstire; min. 82 An- 
gelescu) — Doru Nicolae (min. 61 
Iordache), Moldovan, Mocanu (min. 
46 Grozea), Florea (min. 46 Opri-

FARUL: Ștefănescu (min. 27 Vi- 
șan ; min. 59 Popa) — Ghirca, Stoi
ca (min. 46 Mareș), Bălosu (min. 
46 Moraru), Nistor — Tănase (min. 
46 Mihai), Antonescu (min. 46 Go- 
ieac), Tufan (min. 46 Ologu) — 
Oprea (min. 74 Antonescu), Cara
man, Kallo (min. 46 Turcu).

A arbitrat N. Cursaru (Ploiești).

— Spartak Varna Foto i S. BAKCSI 

oaspeții nu prea au mai contat în 
joc. „Mînjii" de la Progresul au 
zburat pe terenul moale, au înce
put să se găsească din ce în ce 
mai bine, au pasat mult și precis, 
realizînd faze incandescente la 
poarta lui Staikov. Progresul a 
deschis scorul în min. 57, la capă
tul unei faze în care mingea s-a 
plimbat pe „traseul" Sandu Ior- 
Beldeanu-Kassai. lui Dudu Geor
gescu nerămînîndu-i altceva de fă
cut decît să o trimită, cu capul, în 
plasă. Sandu Ion a ridicat scorul 
la 2—0, în min. 69 cînd, primind 
balonul de la Dudu Georgescu, l-a 
șutat, de la 7 m, în gol-

PROGRESUL i Giron — Conclu- 
rache, Măndoiu, Grama, Ad. Cons
tantinescu, Dumitriu, Beldeanu, 
Sandu Ion, Tănăsescu, Dudu Geor
gescu, Kassai,

SPARTAK j Staikov — Dancev, 
Stavrev, Koncev, Dimitrov, Kole.v, 
(min. 46 Todorov), Rankov, Nedefj 
Țanev, Gongearov, Boncev (min. 
55 Stoilov),

Dumitru VIȘAN

PRONOSPORT

în final. în fața unui 
valoros* în acel mo
de împrejurări sau 

aplicare un plan de

valoare potențialul tehnic, tactic 
și fizic.

Echipa profesorului Popescu a 
reușit timp de 40 de minute să-și 
păstreze șansele de a cîștiga par
tida (hotărîtoare fiind și intervenți
ile salutare ale excelentei Lucreția 
Anca), cedînd 
adversar mai 
ment. Obligat 
punîndu-și. în
viitor, antrenorul bucureștencelor a 
menținut cu curaj în teren două 
tinere handbaliste — Ioana Suru
giu și Maria Mereu — care au dat 
satisfacție.

Firește, lupta pentru titlu nu este 
încheiată. Deși a luat un avantaj 
de 3 puncte, Universitatea Timișoa
ra va continua duelul direct ‘și in
direct cu Universitatea București, 
învingătăarea fiind greu de prevă
zut. Oricare va fi deznodămîntul 
este clar că viitoarea campioană va 
fi aleasă dintre două reprezenta
tive valoroase și aceasta este — 
indiscutabil — un mare cîștig al 
handbalului românesc.

.....  -to Hristache NAUM

„OALA FOSTELOR OLORII
Mini-fotbal: Steaua — Dinamo 5 — 3 (1-0)

dași ai naționalei noastre de acum 
un deceniu, Zavoda II și Szoke, ex
celentul joc de la mijlocul terenului 
al mijlocașilor Călinoiu, Jenei și Lic» 
Nunweiller, cursele lui Cacoveanu, 
Carol Bartha și Crciniceanu, pătrun
derile impetuoase ale lui Ene II 
Eftimie și Al. Constantinescu, pre
cum și precizia șuturilor la poartă 
ale lui Feodot, Florian Anghel, Ște
fan și Sîrbit. De asemenea, au plă
cut prin _ intervențiile lor inspirate 
și cei doi portari ai dinamoviștilor, 
Birtașu șl Cosma. în final, victoria 
a revenit echipei Steaua cu scorul 
de 5—3 (1—0), prin punctele înscrise 
de AI. Constantinescu, Zavoda II 
Jenei, Sîrbu (autogol) și Ștefan (au
togol). respectiv Eftimie, Feodot și 
Ene II.

Sîmbătâ seara, sala din șos. Ște
fan cel mare a fost din nou neîncă
pătoare pentru marele număr de 
spectatori dornici — de data aces
ta — de a urmări confruntarea de 
mini-fotbal dintre fostele glorii ale 
cluburilor bucureștene Dinamo și 
Steaua. Și, într-adevăr, idolii de altă
dată ai dreptunghiului de gazon au 
demonstrat încă o dată virtuțile lor 
tehnice cu care ne obișnuiseră cu 
ani în urmă. A fost -un spectacol fot
balistic foarte agreabil pe care am 
dori sâ-1 revedem și altă dată. Per
sonalitatea nr. I a zilei a fost ex
celentul goal-keeper al steliștilor. 
maestrul emerit al sportului Ion Voi
nescu, care a apărat magistral. Re
flexele și robinsonadele sale au fost 
de-a dreptul uluitoare. De aseme
nea, au impresionat prin interven
țiile prompte și sigure cei doi tun

Așa arată o variantă cu 13 rezul 
tate exacte la Concursul Pronosport 
nr. 5, etapa din 30 ianuarie 1972

tI. Atalanta — Internazionale
II. Bologna — Sampdoria 1

III. Catanzaro — Juventus I
IV. Lanerossi — Roma 2
V. Milan — Varese 1

VI. Napoli — Fiorentina X
VII. Torino — Mantova 1

VIII. Verona — Cagliari 2
IX. Genoa —- Perugia 1
X. Lazio — Bari X

XI. Livorno — Taranto 1
XII. Modena — Foggia 1

XIII. Novara — Ternana 1
FOND DE PREMII ; LEI 409 419.

Rubrică redactată
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BOBUL “ Ol I'IPIAIH '1WII Ol! \'ÎBIIII
Q2P
SW8M72

• „Bravo românilor"! o urare de bun augur • Pregătiri fara precedent

• Furcile caudine

Nu de mult, o știre răspîndită de 
O agenție de presă americană, prin 
dare, se arăta că din motive finan
ciare Denverul nu va mai construi 
pista de bob pentru Jacurile anului 
’P76. a. sporit îngrijorarea în 
rercurile sportive din întreaga lu
me. Se repeta spectrul unui nou 
Squaw-Valley (la Olimpiada din 

, 1960 , bobul , a absentat). Ar fi în
semnat pulverizarea tuturor efortu
rilor întreprinse de FIBT pentru 
extinderea bobului, cunoscîndu-se 
faptul că ClO a hotărît că după 
1980 bobul va putea fi admis la 
O'impiadă numai dacă va ' întruni 
20 federații afiliate. Or, în pre
zent Sînt numai 17. Măsurile luate 
de urgență, opinia creată de toate 
federațiile naționale au făcut ca 
pînă la urmă „furtuna dezlănțuită 
i“t --un pahar, de apă* să fie rapid, 
înăbușită.

Bobul este un sport specific tim
purilor modeme înaltele virtuți 
morale pe care le cultivă, îmbina
rea armonioasă a calităților atleti
ce cu arta pilotării unei „mașini", 
spectaculozitatea unică a întreceri
le- sînt atribute care fac ca acest 
! 'O' t să placă, să pasioneze, numă- 
ur< oarticipanților rnărindu-se ne- 
< -ter.it (26 echipaje la bobul de 4 
h campionatele elvețiene), și noi 
țări să dorească a fi primite în fa- 
rrilia bobului.

F.eferindu-se, recent, la eforturile 
îr iyep-inse de România pentru pro
movarea internațională a bobului. 
Amilcare Rotta, președintele FIBT. 
îr cheia frumoasele aprecieri la adre
sa noastră cu cuvintele: „Dravo ro
it anilor l". Iată pentru ce conside
răm că în Ciuda multor dificultăți, 
viitorul bobului este asigurat Sap- 
ț. -o o va dovedi cu prisosir.ță.

Sub respirația olimpică pregăti
rile efectuate sînt fără precedent, 
în lipsa zăpezii boburile au prins 
r -'i. La Chiavari, Sinaia. Garmisch 
• . s-au perfecționat starturile: in
.’ • jția pe pista de gudron de la 
H .imuhle au avut loc concursuri 
... „^naționale; românii au făcut 
i ațic-, spaniolii automobilism, e.- 
y< ț.'enii atletism. Italienii acrobație.

ale selecției • Atu-urile Ipi Panțuru

in turneul de tenis de la Omaha

LA „TURNEUL KLIPPAN’o

SPORTIVELE DIN
AU DOMINAT

Gh. BERCEANU Și N. MARTINESCU, PE LOCUL I

CAROL CORBU

Bobul elvețienilor Jean Wicki și Edy T elefoto : A.P.-AGERPRES

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de la 
Omaha (Nebraska) va avea o finală 
românească la proba de simplu, 
aducînd în teren pe Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, care au dominat autori
tar acest concurs. în semifinale, 
Năstase l-a învins cu 7—5, 6—3, pe

americanul Jim Connors, în timp ce 
Țiriăc l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe 
francezul Georges Goven.

Jucătorii români s-au calificat și 
pentru finala probei de dublu, ur- 
mînd să întîlnească perechea spa
niolă Andres Gimeno — ManueJ 
Orantes.

Învingător in concursul

DE SALĂ DE LA BERLIN

- "•■ ■

Patinatorul sovietic V. Lavrușicin 
la antrenament pe inelul de ghea

tă de la Makonianai

7

ească laurii olimpici atît de rîv- 
i de Papară și Frimu și pe care 
i-au obținut, nu pentru că erau 

cti de mina doua (fiecare obți- 
se un titlu mondial), ci pentru 
boburile lor erau de o calitate 

ericară adversarilor.
Pe linia unor permanențe pe fir

mamentul mariicr performanțe (me
dalia de bronz la bobul de 2 la 

O. Grenoble). Panțuru este capa- 
I să cucerească o medalie clim
ei.
Pe ce se bazează încrederea și 

speranțele neastre ? Ca si la Gre- 
ooble. Panțuru este considerat prin- 
Lrc favorfV- Ei s$ 
cinea maturității sale de pilot, 
tXDerienta va cântări greu în 

riei: ecbiDajeie sale 
ce trai putemioe și 
flrtia de concurs

ar Panți 
fin tehnician și sti-

KLIPPAN, 30 (prin telefon). — A- 
seară s-au disputat în Sala sportu
lui din localitate ultimele meciuri 
din cadrul tradiționalului ^Turneu 
KIippan“ Ia lupte greco-romane. în- 
tîlniriie, au fost extrem de dîrze, și 
au oferit surprize. De pildă, cam
pionul mondial de anul trecut, so
vieticul Rezanțev s-a clasat doar pe 
locul 3 în categoria sa, iar Ekume- 
nov (URSS), tot campion mondial, 
a trebuit să se mulțumească cu lo
cul secund.

Sportivii români au reușit și în 
finalele de azi comportări bune. 
S-au impus, în primul rînd, Gheor- 
ghe Berceanu (cat. 48 kg) și Nicolae 
Martinescu (cat. 100 kg), cîștigători 
la categoriile respective. Iată, de 
altfel, rezultatele lor : Berceanu b.p. 
Svensen (Danemarca), b.p. Drexel 
(R.D.G.), iar în finală l-a învins la 
puncte pe Maas (R.F.G.); Martines
cu învinge Ia puncte, în finală, pe 
Holm (Norvegia). Gheorghe Stoiciu 
(cat. 52 kg) s-a clasat pe locul 5, 
pierzînd Ia puncte în fața lui Sch
midt (R.D.G.) : Ion Baciu (cat. 57 
kg) a fost întrecut la puncte, în fi-

nală, de Racinski (R.D.G,), ocupînd 
locul 3, iar Victor Dolipschi (cat. 
-r-100 kg) s-a clasat pe același loc, 
după ce realizase un egal cu Ro
bertson (Suedia) și pierduse la punc
te în fața campionului mondial To- 
mol (Bulgaria). La categoria 90 kg. 
Nicolae Neguț urmează să lupte, 
seara tîrziu, cu .Bledze (URSS) și 
Nikolov (Bulgaria).

în. turneul de sală de la Berlin, 
organizat de clubul Dynamo, atle
tul român Carol Corbu s-a clasat 
pe primul loc în proba de triplu- 
salt cu o performanță de 16,61 m, 
înaintea atletului sovietic Besonov 
(16,49 m). în proba de lungime fe
mei, cîștigată de Margit .Herbst 
(R.D.G.) cu O săritură de 6,38 m, 
atleta noastră. Viorica Viscopolc-a- 
nu, s-a clasat pe locul VI cu o per-' 
formanță de 6,05 m,

în cadrul aceleiași reuniuni. Rita 
Schmidt (R.D.G.) a egalat recordul 
mondial de sală Ia săritura în înăl
țime al austriecei Ilona Gusen
bauer, obținînd 1,88 m.

Concursul „Prietenia" la patinaj viteza

R.D. GERMANĂ
ÎNTRECERILE

• Noi recorduri republicane • Azi
ZAKOPANE, 30 (prin telefon, da 

la trimisul nostru special). Ceața din 
prima zi a concursului „Prietenia" 
a dispărut peste noapte și, astfel, 
patinatoarele de viteză din R. D. 
Germană, Ungaria. U.R.S.S., Polo
nia. Mongolia și România au bene
ficiat de. o vreme splendidă și o 
gheață excelentă, care le-au ajutat 
să doboare o serie de recorduri ale 
țărilor pe care Ie reprezintă. Prin
tre aceste performere se . numără și 
două din cele trei patinatoare ro
mânce. Clujeanca Roxana Salade și 
sibianca Sanda. Frum au fost cro
nometrate duminică, pe distanța de 
1000 rqetri, cu 1:46,22 și, respectiv, 
1:46,63, rezultate reprezentînd noi re
corduri republicane la junioare 17— 
18 ani (v.r. 1:51,4—14.1.1968, Berlin) 
și junioare 15—16 ani (v.r. 1:51,4 — 
23.1.1971, Tușnad). Ele au mai stabi
lit încă două recorduri la triatlonul 
(500, 1000. 1500 m) categoriilor lor de 
vîrstă. Roxana Salade totalizînd 
162.147 p. (v.r. 170,300 — 20-21.XIT. 
1967 — Budapesta), iar Sanda Frum 
166,593 p. (v.r. 170,500 — 23—24.1.
1971. Tușnad). După cum se poate 
vedea, recordurile junioarelor .mari 
au rezistat mai muîți ani.. Amintim 
că în prima zi s-au mai realizat 
două recorduri, în total sportivele

i intră In concurs băieții
noastre fiind autoarele a șase noi 
recorduri republicane.

Și ultimele două probe rezervate 
fetelor (1000 și 3000 m) au fost do
minate de elevele fostei campioane 
olimpice Helga Haase (R. D. Ger
mana). Bine clădite din punct de 
vedere fizic șî cu o tehnică avan
sată, patinatoarele din R. D. Ger
mană au cîștigat primele locuri în 
cursele de duminică, obținînd astfel 
victoria în trei din cele patru 
be ale poliatlonulul fetelor, 
rezultatele t 1000 m — 1.DE TENIS DE MASA ÎNVINSE

LA „INTERNAȚIONALELE1-

^cea mare* poate 
ra cu optimism.

uit !a bobul

care 8 Ia bcbul ce 4 si 5 !a c 
de 2. Si de arexstă dată echipaje 
«xmduse

ECHIPELE ROMÂNIEI

•c-.err.e n-r.

KHIPA UNGARIEI ÎNVINSA află Boninsegna (Tnter) cu 15 go
luri.

conferă o 
probei.

Reprezentativa WG este vas -di.-, 
„marile puteri* în bob. Ea deține 
13 medalii de aur (2 olimpice) din

V
$1 IN

FURTUNA DE ZĂPADĂ PE PiRTIILE OLIMPICE
(Urmare din pag. J)

■ mai slab: locui 9. Formă, hoherilor 
n .ștri se menține însă bună și ei 

; sîiit mulțumiți de materiale, păs- 
trindu-și optimismul intact Italienfi 
continuă să se remarce. Ei par a fi cei 
mai periculoși, alături de elvețieni. 
In schimb, vest-gerrnanii s-au răs- 
turnat, fără a se răni.

Continuă să ningă, vizibilitatea 
se reduce, iar meteorologii mai . 
toarnă gaz peste foc... anunțînd noi 
furtuni de zăpada., Coi mai activi 
la-antrenamente par a fi totuși pa
tinatorii. Nu numai cei artistici,

care beneficiază de protecția cupo
lei Palatului de gheață. Lor 11 e-a 
adăugat și campionul român Gyorgy 
Fazekaș care s-a antrenat cu slrg. 
chiar din prima zi a sosirii sale 
aci. Dar și pe pista de patinaj vi
teză, în aer liber, campioni} star
turilor rapide ?i-au continuat pre
gătirile. Gheața se menține tur.ă. 
ceea ce se reflectă și în unele re
zultate obținute.- Astfel, finlandezul 
Leo Linkovessl a obținut un timp 
promițător pe 500 m, fiind crono
metrat în 39,1. Al doilea rezultat, 
pe această distanță, aparține record-

i

află în plenitu- 
■' iar 

ba- 
sînt 
mai 
este 

,uru este re

CEHOSLOVACIEI
La Bratislava, au început cam

pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaciei, cu probele 
pe echipe. Formațiile României au 
pierdut în fața reprezentativelor 
Ungariei, la fete cu 3—1 (singura 
victorie a fost obținută de Carmen 
Crișan, cu 2—0. la Magosz). iar la 
băieți cu 3—0.

iatru pro- 
__ __ „_________  ____ _ Iată
rezultatele t 1000 m — 1. Ute Dix 
(R.D.G.) 1:35,58, 2. Ervina Rya (Po
lonia) 1:35,77, 3. Monika Zernicck 
(R.D.G.) 1:35,83... 20. Roxana Salade 
(România) 1:46,22, 21. Sanda Frum 
(România) 1:46,63... 27. Eniko Gi1is;a 
(România) 2:08,99 (a căzut) | 3 000 m 
— 1. Monika Zernicek (R.D.G ) 
5:10,6, 2. Zvetlana hon (U.R.S.S.) 
5:24,7, 3. Edith Nirte (R.D.G.) 5:25,3 . 
20. Sanda Frum 6:03,3, 21. Roxano 
Salade 6:08,8. (Eniko Giliga nu a 
fost înscrisă la această probă).

Buni (n.r. azi) intră în concurs 
băieții. în program figurează probe
le de 500 și 3000 metri. Tara noastră 
va fi reprezentată de Z. Sandor. L. 
Fokt șl V. Ciolacu.

Troian IOANITE5CU

AL TREILEA MECI
dK-și twrneul in Brazilia, 

echipa Ungariei a jucat sirabătă ia 
Sao Paulo, cu Palmeiras. Și b a- 
ceastâ a treia fntilnire din cadrul 

fotbaliștii maghiari au 
fast învinși. Scor l 1—0 pentru 
gazde, prin 
tn mm. c-3

fotbaliștii maghiari 
at Scor: 1—0 

golul marcat de Cesar 
din penalty.

ITALIA: Returul a început
sub semnul surprizelor

<x l

tanzaro, unde formația gazdă a 
reușit să întreacă pe Juventus, cu 
1—0, grație unul gol înscris de 
Mammi, cu capul, cu 4 minute îna
inte de sfîrșit. Notând importanta 
victorie în deplasare a echipei lui 
Helenio Herrera (Lanerossi — Rtpia 
0—1) etapa a avut ca principal oe- 
r.eficiar Pe Milan, -care egalează ast
fel pe Juventus în fruntea clasa
mentului.

Rezultate ș: autorii golurilor: 
AtalAnte — Inter 1—0 (Moro), Bo
logna — Sampdoria 1—0 (Savoldi 
din penalty), Lanerossi — Roma 
*—1 (Franzot). Milan — Varese 
3—1 tBenetti 2, Villa, respectiv Sa- 
had:--, autogol), Torino — Manto- 
v* 1—0 (Saia), Verona — Cagliari 
*—2 .Colombo, autogol și Riva). 
Napoli — Fiorentina 0—0.

în clasament conduc Juventus și 
Milan <24 p), urmate de Cagliari 
(22\ Inter și Roma (21). în ierar
hia golgeterilor pe primul Ioc se

CESARE TRENTINI

R. F.
S-A

a GERMANIEI: BAYERN
APROPIAT LA UN PUNCT

der Bremen și F. C. Koln — Ein
tracht Frankfurt au fost amînate

In clasament conduce Schalke »4 
cu 30 p, Urmată de Bayern Mw- 
chen 29 p, Borussia MSnehenglad- 
bach 27 p, F.G. Kfiln 23 p (cu un 
Joc mai puțin) etc.

DE LIDER
Joachim NEUSSER

.. “Zh.ÎN simfonia dimensiunilor uriașe
o riunde te-a'i afla în lume, la 

15 000 de kilometri de casă, 
ai senzația că ești. la. capătul 

pămîntului. Este și cazul nostru, 
-al celor, plecați cu delegația Româ
niei la Șapporo la Jocurile Olim
pice de iarnă. Să rememorăm a- 
cum, . într-o scurtă retrospectivă, 
cite va dintre impresiile culese în 
timpul drumului făcut pînă aici.

...Trenul abia are timp să ajungă 
Ia Buzău, dar avionul a și sosit la 
Moscova în două ore. Lăsasem frig 
la București și. cu toate acestea, 
Moscova ne primește cu o vreme 
plăcută, pentru celebrele ierni ru
sești. 1 Sîntem întîmpinați prietenește 
de oficiali ș! ziariști, invitați Ia e 
plimbare, în zi de duminică (n.r. 
23 ianuarie) și la o înghețată. La 
Moscova se mănîncă iama înghe
țată la fel Ca în iulie-la București.

Facem turul orașului, admirăm 
din nou vestita piață a Kremlinu
lui și sîntem conduși apoi la com
plexul' sportiv al clubului Ț.S.K.A. 
Afară, pe patinoarul artificial, două 
echipe de copii, între 7 și 9 ani', 
își'/dispută victoria într-o pasio
nantă partidă de hochei. Antreno
rul eșle arbitru. Joq în toată re
gula, de la ' vîrsta aceasta fragedă. 
Fără îndoială, hocheiul sovietic are 
cărămizi bine puse la temelie.

'Urmăază să plecăm după-amiază 
la Tokio, cu un avion IL-62, cva- 
drireăctor, care ne va duce în Ja
ponia într-un zbor' fără escală de 
zece ore, cu circa 900 km la oră. 
Pe aeroportul. Șerementievo este a- 
riimație mare. ■ Avioane de toa
te tipurile se succed la in
tervale micit, lume vine, Iunie 
pleacă. Avionul cu " care vom 
pomi noi sosește de la Paris, 
căci vom zbura cu . cursa Paris— 
■Moscova—Tokio, linie deservită’ și

de Aîr France, după mim există ți 
alte curse via Moscova spre To
kio, cea de la Londra de pildă. De 
ce? Itinerarul pe la Moscova e..e 
cu patru ore mai scurt

Urcăm în IL-63. Are aproape 203 
de locuri. Se înalță ea o rachetă, 
urcă Ia 12 000 de metri Și apei se 
așterne Ia drum în Lntimpmarea 
zilei. Am decolat duminică Ia era 
18, la Tokio era miezul nopții. După 
circa 4 ore de zbor, deci cti.d la

pretinde ca la Bucure?-.: sâ vadă 
măcar o reclamă luminoasă seri» 
c« ciudatele semne japoneze.

Tot mergînd, nu-ți vine să crezi 
că ere în șir nu vezi alt european, 
că ești pierdut între miile, ze-rJe 
ce rai} de asiatici, oriunde te-ai în- 
vîrti. Te mai frapează apei disci
plina acestui furnicar. E aproape 
inutil să mal scriu, știe toată lumea 
că Tokio numără 14 milioane de 
locuitori. O gară, adică una

• La 15000 km de patrie • Zbor de 10 ore, in intimpinarea zilei • Tokio, un labirint „ordonat"
• Spre muntele Fuji-Yama • Prima cunoștință cu orașul „Olimpiadei albe"

București 
lumineze, 
în. zi.

La 12 km înălțime, spectacolul 
este uluitor. Zburam peste Siberia. 
Cînd nu sînt nori, dedesubt se vede 
pămîntul întins siberian. Apoi, sur
volăm marea japoneză șl coborîm 
sprfe Tokio, exact după zece ere. 
Aterizăm „orbește*, fiindcă norii 
sînt foarte jos. Ne trezim la eîți- 
va metri de apă. Senzația de tea
mă este firească, dar iată că din 
mare apare pista de beton pe care 
avionul se așează liniștit ea și cam 
n-ar fi vagabondat atltea ore prin 
înaltul cerului. Ne uităm Ia ceas. 
E ora ,10, oră Bucureștlulni. Scă
dem 7 ore și zîmbim la gînduî că 
ai noștri- dorm' Ia 3 dimineața, fără 
vise,' în timp ce -noi intrăm' într-0 
lum.e nouă.

Sîntem așteptați de oficialități ja
poneze, de reprezentanți ai Araba?

deasupra casator esișntihe. La e 
cctiitvă apare ți sncncraiul, trenul 
pe o singură șină, care se înscrie 
parale! cu autostrada. Jos mașini, 
sus mașini, pe deasupri* avioane. 
La o oarecare distantă, portul ca 
vapoare din toată lumea. O dimen
siune aprcap» uriașă.

Noul este cel mai bun medica
ment pentru oboseală. Am lăsat 
valizele în camere și am pornit ime
diat la dram. Senzația este nebă
nuită. Ca european, te pierzi într-o 
masă «riașă de japonezi șl devii 
aproape piesă unică. Sint la drum 
numai cu corespondenta! Agerpre- 
bu!u1 la Tokio. Fierea Țui», fără de 
eăre orice pas ar fi însemnat rătă
cire sigură. Parcă nu n! se pare 
firesc ea totul să fie scris în idio- 
grame Japoneze, fa „cange" cum se 
spune aici. îmi dau repede seama 
că nedumerirea este nelogică și mă 
gîndesc la turistul japonez care ai

gări, căci sin» atltea. este an ade
vărat spectacol. Gările mari au de
desubt an adevărat oraș subteran 
ca kilometri de străzi, cu magazin 
lîr.gă magazin, un labirint în care 
din nou te frapează ordinea.

★
A venit seara și s-au aprins lu

minile. Neonul este aici suveran. 
Pe toate zidurile, din tuburi de 
neon au rezultat picturi uriașe, ju
căușe, o adevărată feerie. Turnul 
televiziunii, imitînd turnul Eiffel și 
întrecîndu-1 în înălțime cu 10 me
tri, dar fiind mult mal subțirel ca 
modelai său parizian, atrage aten
ția. Tot acest panoramic divers, ine
dit, în parte grandios, nu poate as
cunde manifestațiile tineretului 
pentru drepturi, care se desfășoară 
zilnic în diferite cartiere ale 
șui ui.

A doua zi, ieșim din Tokio 
muntele Fuji-Yama, aflat la o

ora-

spre 
suta

de kJcmetri deportare. Orașul con
tinuă zeci de kilometri. De necre
zut. o rasă se a£ă lingă alta, ca 
într-un stup. Așa se explică densi
tatea record din Japonia, a oameni
lor veaiți lingă mare pentru a pu
tea suprzviețu:. Era o zi senină. 
Iată muntele sfict al Japonezilor 
în toată splendoarea. O căpâțînă 
de zahăr, cu vârful la 3 6C3 metri. 
Acum, in iarna japoneză, albit de 
zăpadă, de sus pină joi. E faa- 
presi-cnan-. dacă te gindești că, de 
secole, eî magnetizează inimile fa- 
ponezEre. După dezastrele de la 
Hiroshima și Nagasaki, ei și—au în
dreptat prfvtrBe spre Fujî-Yama. 
să vadă dacă mai există. „Fsfi tră
iește — au sp-as ei — trebuie să 
trăim mai departe ți noi'. Tînere- 
tal japonez vădește idei modeme 
n se pare că o asemenea concepție 
fatalistă a rieța ți 
cale ce dispariție, 
totuși un petsaj pe 
uita vreodată. .

♦
...In seară, ciad 

Sapporo, la aeropc: 
un avion olimpic, 
peni. Luăm Înălțime 
este un viespar de 
diametru de circa 
metri. Sâgsr. cuprinc 
populație ca a țâr 
circa S3 de milioană, 
suprafață atît de mică. într-o’ oră 
sîntem la Sapporo.

A doua zi dimineață, facem pri
ma cunoștință cu orașul „Olimpia
dei albe". Pe scurt, Sapporo, arest 
orâș de peste un milion de locui
tori, arată ca și cum Bucureștial 
s-ar muta Ia poalele Tîmpei. și din 
bulevardul Maghera ai urca la 
Poiana.

e-â

a morțil e ue
IFuji rămtae 

care nu-î poți

Aurel NEAGU

Etapa a 19-a a campionatului 
vest-german a consemnat înfrânge
rea liderului șî victoria urmăritoa
rei ei, Bayern Miinchen, echipe des
părțite acum doar de un punct. 
Toate meciurile s-au desfășurat în 
condiții deosebit de dificile, datorită 
ninsorii și terenurilor înghețate.

Bayern a dispus pe teren propriu 
de Hertha B.S.C. cui—0 (min. 53), 
prin golul marcat de Schneider 
(selecționat în echipa olimpică). O 
impresie excelentă a lăsat portarul 
Sepp Maier. Liderul Schalke 04 a 
pierdut în deplasare cu M.S.V. 
Duisburg cu 0—2. Golurile gazdelor 
au fost semnate de Lehmann (mln. 
27) și Linssern (min. 90). In fine, 
Borussia Monchengladbach a repur
tat o victorie muncită la Bielefeld 
cu Arminia (3—2), după ce gazdele 
au condus de două ori (Rogensack 
și Slomiany). Borussia a egalat 
(Vogts și apoi Sielojf) mareînd golul 
victoriei în min. 88, prin Heynckes.

Alte rezultate i V.f.L. Bochum — 
Rot Weiss Oberhausen 2—0, V.f.B. 
Stuttgart — Eintracht Braunschweig 
3—I, Hannover 96 — Fortuna Dus
seldorf 5—0, Hamburger S.V. 
Borussia Dortmund 0—0.

Meciurile Kaiserslautern — Ver-

ANGLIA: Tottenham învinge
pe Leeds United I

Cel mai important meci de sîm- 
bătă din campionatul englez, — a 
27-a etapă —, s-a disputat la Lon
dra între Tottenham Hotspur și 
Leeds United, liderul clasamentului. 
Victoria a revenit cu 1—0 viitori
lor adversari ai arădenilor în sfer
turile de finală ale Cupei U.E.F.A.. 
prin golul marcat de Martin Chi
vers. Manchester United, pînă nu 
de mult lider autoritar, a pierdut al 
4-lea meci consecutiv (1—2) în de
plasare cu West Bromwich, treci nd 
pe locul patru în clasament. Cele
lalte rezultate i Derby County — 
Coventry 1—0, Chelsea — Everton 
4—0, Huddersfield Newcastle
0—0, Ipswich Town — West Ham 
1—0, Liverpool — Crystal Palace
4— 1, Leicester — Stoke City 2—1. 
Manchester City — Wolverhampton
5— 2, Arsenal — Sheffield 5—0, 
Southampton — Notthingham 4—1. 
In clasament conduce Manchester 
City cu 38 p, urmată de Leeds și 
Derby County cu 36 p, Manchester 
United 35 p. Tottenham ocupă locul 
8 cu 31 p.

TELEX • TELEX
Marele maestru maghiar Lajos Portisch 
a cîșrizat deiașat turneul internațional de țah de la Wîjk Aan Zee, totalizînd 
l(*i p £n ÎS posibilei Pe locurile urmă
toare s-eu clasat: Pomar (Spania) și

Cehoslovacia) cile 9 Browne (Au- 
s:ra2a> «H. Savon șl Smislov (U.R.S.S.) 
«die * P- Smejkal (Cehoslovacia), Benko 
(S.U.A.) și ivkov Gugostaria) 7!,- p etc. 

Turneul maeștrilor a revenit, la ega
litate (dte 12 p). olandezului Enkloar șl

Proba masculină de coborire om cadrul 
concursului Internațional de schi ..Cupa 
Emile ABais- de la Megeve a fost cîști- 
jată de elvețianul Rene Bărthaud. El 
a realizat pe o pirtie de 3367 m timpul 
de î^3: 42. Pe locurile următoare s-au 
clasat Mlchel Daetwyler (Elveția) — 2:08; 
63 ț; Mlchel Stephani (Italia) — 3:09; 92.
Ultima proba — slalom uriaș — din ca
drul competiției feminine de schi „Cupa 
Femlna” s-a disputat Ia Abetone. A dș- 
ilgat Fablenne Serrat (Franța) în 1:26, 
51. urmată de Christine Holland (Franța) — 1:26. 81 șl de Lise Marie Morero (El
veția) — 1:29.1.

Concursul internațional tic sărituri cu 
schiurile desfășurat la Sczlrke (în apropiere de Katowice) a revenit sportivului 
finlandez Kart Tuhkanen cu 223,6 p (cele 
mai bune două sărituri: 82,5 m Șl respectiv 77 n>) Berndt Hodosch (R.D. Ger
mană) a ocupat locui doi cu 222,9 p, Iar Josef Matous (Cehoslovacia) s-a clasat pe 
locul trei cu 221,5 p.
MoioeicUstul (ialian Giacomo Agostini 
concurtnd pe o motocicletă „M.V. Agus- 
ta“ !a concursul de Ia Pietermaritzburg (ReoubHea Su-d-Africana), a ocupat pri
mul loc parcurgind 100 km (33 de ture

de circuit) în 46:05,2. Pe locui secund 
s-a clasat englezul Barry Sheene ce ,.Suzuki" — 46:48,3.■
Proba de obstacole din cadrul concurau- 
tul internațional de călărie din Berlinul 
occidental a fost cîștigată de campionul italian Raimondo d’Inzeo pe „EjoreU-r. 
Bl a parcurs traseul în lungime dt 370 m 
în 48,1 șl 0 puncte penalizare. Pe locur’c următoare s-au clasat vest-germanu 
Alwin SShockemoelile ș! Befrijiatla Scliridde.

in carlrut campionatelor internaționale britanice de atletism, care au ioc ia 
Cosford, Sylvia Schenk (R.F. a Germa
niei) a stabilit cea mai bună performantă europeană pe teren acoperit în prob. 
de 1 milă. Ea a ocupat primul loc cu 
timpul de 4:50. Proba de 3 000 m- a revenit scoțianului Ian Stewart in 7 Pe locul doi s-a Clasat recordmanul 
european în probele de 5 000 șl 10 030 - englezul David Bedford cu tiinp-.il ae 1:53,4.
Camplonatul european de box la ea-_ 
semlmijlocie, francezul Koger Menelrtr. 
l-a întîlnit la Annecy în med amica: pe brazilianul Joao dos Santos. După ee a 
fost expediat de trei ori la podea 
decursul primelor runduri. Samcs abandonat In repriza a 7-a. Ciad a—- 
dentat la o mină.■
Competiția internaționala d« golf ce a 
Pebble Beach (California), primul rrt concurs al anului, s-a Încheia, ec ■ -- 
toria cunoscutului campion Jaris 
cklaus. El l-a învins în bara: pe Ja-x Miller, ambii totalizînd in 
puncte. Pe locul trei s-a eiasat te» T-— 
vino cu 286 p. Sportivul ezg'.ei Toc- . 
cklin, unul dintre favorit!. * tre* Secui 
9 CU 288 p.
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