
CAROL CORBU - recordman și la săritura in lungime
• Din duelul cu Jurcă, două rezultate aproape de 8 metri O Performanțe bune

la alergările peste garduri • Aruncătorii de greutate nu slnt încă la înălțime
Aseară, la „23 August* pus 

punct finei': cetei road interesante 
(Și de departe celei mai valoroase) 
ediții a „naționalelor* de sală. Ma
joritatea «ximpertâtartitar, in duda 
faptului că nu s-au putut pregăti 
în condiții perfecte, au depășit »i 
cede mai optimiste așteptări (pen
tru acest stadiu al pregătirii), luînd 
astfel o primă și putemioă opțiune 
pentru participarea te marele con
curs internațional „Gupa de Cris
tal' și, în finalul de sezon, la „eu
ropenele" de la Grenoble.

Prima finală a reuniunii de du
minică a consemnat) victoria scon
tată (in lipsa Valeriei Bufanu) a 
Elenei Vintilă. Ddnamovtete demon
strase încă din proba de săritură

în lungime — disputată sdmbătă 
scara.?—- că se află in.tr-» bună 
formă sportivă. La 60 mg ea a 
luat Un start aproape perfect și 
a oontrotet Întreaga cursă. La fi
nale întrecerii, cronometrele au in
dicat pentru cîștigătoare rezultatul 
de 8,5 • — cea mai bună perfor
manță românească a anului. Locu
rile următoare au fost decise pe ul
timii metri. Cu un finiș impetuos, 
Sanda Angelescu a trecut, in extre
mis, de Valeria Bdduleac, Viorica 
Viscopoleanu și Elena Mîrza.

Cursa băieților ne-a prilejuit un 
spectacol excelent și, în final, un 
rezultat bun (7,8 s) pentru acest se
zon- Disputa a fost echilibrată doar 
pe prima porțiune. Apoi, N. Perța

*

s-a desprins în învingător, oficialii 
apeiînd la vidednregtetratoc doar 
pentru stabilirea locurilor «rmă- 
toare. Rezultate :

60 mg — femei: 1. ELENA 
VINTILA (DINAMO) 8,5 s; 2. Sanda 
Angelescu (C.A.U.) 8,6 s; 3. Valeria 
Biduleac (Constructorul) 8,7 s ; 4. 
Viorica Viscopoleanu (Steaua) 8,7 s;
5. Elena Mîrza (Dinamo) 8,7 s;
6. Marta Szatmari (Tg. Mureș) 8,9 s;
60 mg - bărbați : 1. N. PERȚA 
(STEAUA) 7,8 s ; 2. V. Suciu
(Steaua) 7,8 s; 3. D. Hidioșanu 
(Dinamo) 7,9 s; 4. R- Gavrilaș 
(Iași) 8,1 s; 5. D. Sorab (Steaua) 
8,2 s ; 6. A Șepci (Cluj) 8,3 s.

Prezența lui Carol Corbu la în
trecerea specialiștilor săriturii în 
lungime a ridicat, indiscutabil, cota 
valorică a acestei probe și i-a sti
mulat pe competitori în lupta pen
tru rezultate cit mai bune. între
cerea a prilejuit, de altfel, rezul
tate care, după părerea noastră, nu 
reprezintă decît un început.

Corbu s-a întrecut pe sine Și în 
a patra sa săritură a întrecut și

Romeo VILARA 
Adrian VASILIU
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A M-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
A LUAT SEÎRSIT CU 0 IMPRESIONANTĂ FESTIVITATE

4

Valentin Jurcă se bucură de noul său record la săritura in lungime. Bucu
ria lui n-a fost însă de prea lungă durată, nici jumătate de oră, deoarece 

Corbu i-a întrecut recordul cu 2 cm. Așa e sportul!
Foto DRAGOȘ NEAGU

0-1 (0-1) CU GALATASARAY

LOTUL REPREZENTATIV ÎNVINS 
(din penalty)

DE UN ADVERSAR FOARTE DUR
• DINU și MOCANII accidentați • Cu 6 rezerve in formație, selecționata

n-a mai avut omogenitatea de limbată
Galatasaray, campioana Turciei, a 

apărut ca un adversar total diferit 
față de Fenerbahoe, și ca grad de 
pregătire, dar mai ales ca spirit de 
a angaja meciul. Mi se spune aici 
că vederile antrenorului englez W. 
Britsch se manifestă mai mult in di
recția accentuării jocului tare, a in
trărilor cu ochii închiși. Fotbalul

în aceste condiții, eșecul nu inter
venea dacă Galatasaray n-ar fi în
trebuințat arme dincolo de regula
ment. Arbitrul n-a intervenit de fel 
spre a curma faulturile repetate, ba, 
dimpotrivă, a 
Cită deosebire 
bătă, unde am

favorizat antijocul. 
între meciul de sîm- 
văzut mult fotbal, și

Eftimia IONESCU
Stadionul „Mithat Pașa**; 20 000 

spectatori ; timp Închis, ploios, 
temperatura 4-4. Arbitru : Erem 
Toc, a condus cu foarte multe 
greșeli.

A marcat : Mehmed (min. 45) 
din 11 m.

ROMANIA : Ștefan — Crețu, 
Lupescu. Dinu (min. 28 S&tm&rea- 
nu II), ftlocanu (min. 50 Deleanu) 
— Anca, Nunweiller VI — Uifâ- 
leanu, Dembrovschl, Dobrin, Lu- 
cescu.

GALATASARAY î Yasin — Ek- 
rem, Muzaffer, Agdin, Tuncay — 
Olakay, Ayan, Ahmed — Metin, 
Mehmed, Ugttn

(Continuare în pag. a 3-u<

dur; fără, menajamente, ni l-a prezen
tat ca vedetă pe centrul înaintaș 
Mehmed, trei faulturi intenționate la 
activ și njci măcar un avertisment 
dii partea arbitrului. Lotul, în 
schimb, a pierdut din această situa
ție doi oameni (Dinu 
gravă ‘ ............
pectat

Am 
maț ie 
parcurs 
Faptul că în prima repriză jocul 
brutal n-a putut fi evitat se dato- 
rește și împrejurărilor că omoge
nitatea „ll“-luj de astăzi a fost in
ferioară celui de sîmbătă, Dar, chiar

_ . contuzie
la genunchi și Mocatiu — sus- 
de fractură).
prezentat din plecare o for- 
cu cinci dintre rezerve, pe 

intrînd și Sătmareanu II.

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

LUNA 
ATLETISMULUI!

Decembrie, ultima lună a 
anului, cind apropierea 
sărbătorilor declanșează 
frenezia darurilor, este in

vestită drept o lună a cadourilor. 
Pentru atletismul nostru, acea

stă lună este în 1972, lima fe
bruarie. Diriguitorii și gospodarii 
devotați primei discipline olim
pice au făcut atleților un minu
nat dar : sala de atletism mo
dernizată din complexul sportiv 
„23 August**. în acest perimetru 
dintr-un nou cartier al Bucu- 
reștiului, unde fotbalul a deschis 
drum sportului, atletismul a a- 
juns la lumină, mult mai tirziu, 
după ce patinajul și hocheiul, 
gimnastica și disciplinele nautice 
beneficiau deja de amenajări 
moderne. Sala de atletism a dat 
vreo trei ani tribut tradiționalei 
zgure, dar iat-o acum Încinsă 
cochet, cu brîui roșu al pistei 
sintetice, creație și realizare in
tegrală a chimiei românești, riva- 
lizind cu produsele similare cu 
firmă din străinătate. Și atleții, 
ca principali beneficiari ai aces
tui frumos lăcaș, au făcut „con
trolul de calitate** al noii piste, 
concurind cu elan juvenil, într-o 
frenezie a rezultatelor de presti
giu.

Dar buchetul de performanțe — 
unele recorduri naționale, de 
sală, de certă clasă internațională 
cu care au Încununat multe din 
probele campionatului — a consti
tuit un dar pe care atlețli. la rin- 
dul lor, l-au oferit iubitorilor și 
susținătorilor atletismului româ
nesc. Ce altceva sint, acum In 
preajma „europenelor indoor** de 
la Grenoble — performanțele lui 
Carol Corbu și Valentin Jurcă, 
ale Vioricăi Viscopoleanu, Anei 
Sălăjean, ale unor sprinteri ?

Cu un asemenea buchet în 
mîini, ce alt gest poate fi mai 
firesc decit urările de succes pe 
care Nicolae Perța Ie-a adresat, 
Înaintea startului din finala pro
bei de 60 m garduri, fiecăruia 
dintre adversarii săi ?

Luna februarie — luna atletis
mului de sală !

Paul SLAVESCU

Mediaș, 13 (prin telefon). — In 
sala Ion Luca Caragiale a avut 
loc o gală de box, fără decizii, în 
cadrul căreia au evoluat compo- 
nenții lotului olimpic. Bineînțeles, 
sala a fost arhiplină, amatorii de 
box dorind să-i vadă în ring pe 
pugiliștij fruntași care se pregă
tesc pentru întrecerile de 
Miinchen.

In aplauzele celor prezenți,

la

au

13 FEBRUARIE \tnrnJnmsm\

% Episodul final a avut loc la palatul de gheafâ „Makomanai"

9 l-am revăzut pe laurea t'i olimpici la patinaj artistic ® Președintele

C. I. O. a adresat calde mulțumiri

ELEVI ȘI ELEVE ALE ȘCOLILOR DIN SAPPORO formează pe gheața palatului sporturilor „Makomanai" cele cinci inele olim
pice in timpul festivității de Închidere a J.O. de iarnă. Telefoto : A. P. — AGERPRES

După ce ne-am petrecut întreaga 
dimineață pe muntele Teine, ală
turi de aproape 20 000 spectatori 
care au rezistat cu stoicism și fri
gului (minus 7 grade)) și rafalelor 
de vînt care le trimiteau zăpada 
în obraz, pentru a urmări întrece
rea schiorilor în proba de slalom 
special (printre aceștia aflîndu-seși 
reprezentanții țării noastre, Dan 
Cristea și Virgil Brenci), seara 
ne-am îndreptat spre palatul de 
gheață „Makomanai", unde — la 
ora 18 — a început ceremonia de

închidere a celei de a Xl-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Se afla«. acolo 8 775 de persoane 
— sportivi, oficiali, ziariști și pu
blic — de fapt, 8 775 de privile- 
giați în ochii multor cetățeni din 
Sapporo care ar fi vrut să fie pre- 
zenți în sală, să-i simtă direct am
bianța și nu prin intermediul mi
cului ecran. Dacă ar fi știut ei că

nici măcar toate persoanele acredi
tate oficial la acest eveniment 
sportiv nu au putut primi locurile 
de favoare pentru această seară de 
adio I...

ARTIȘTII GHETII DESCHID 
FESTIVITATEA

Festivitatea a debutat cu o de
monstrație de patinaj artistic, la

organizatorilor

care au participat toți laureații o- 
limpici i Beatrix Schuba, Ondrej 
Nepela, Irina Rodnina cu Aleksei 
Ulanov și ceilalți. Cînd s-au stins 
aplauzele care i-au răsplătit pen
tru admirabila lor caligrafie pe 
gheață și-au făcut apariția în loja 
oficială reprezentantul împăratului 
Japoniei, prințul moștenitor Aki- 
hito, însoțit de prințesa Michiko. O 
clipă mai tîrziu, pătrund în incin
tă purtătorii drapelelor țărilor par
ticipante la această ediție a J.O., 
urmați de sportivii care și-au dis
putat întâietatea în cele 10 zile de 
întreceri. Ei nu mai sînt încolonați 
pe țări, ca la festivitatea de des
chidere, ci formează un uriaș amal
gam, mergînd braț la braț, băieți 
și fete din 35 de țări ale lumii. 
După ce trec în felul acesta prin 
fața tribunelor, ei formează un 
semicerc în spatele unui podium.

Sportivi, oficiali și spectatori a- 
sistă, apoi, la ridicarea drapelelor 
Greciei — organizatoarei primei O- 
limpiade moderne —, Japoniei — 
gazda acestei Olimpiade albe — și 
Statelor Unite — viitoarea gazdă 
a Jocurilor Olimpice de iarnă.

PREȘEDINTELE C.I.O. 
DECLARĂ ÎNCHISA 

A Xl-A EDIȚIE
In același timp, fanfara intonea

ză imnurile celor trei țări. După 
ce se sting ecourile ultimului imn, 
președintele Comitetului interna
țional olimpic, Avery Brundage, de
clară închisă cea de Xl-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, ex- 
primîndu-și, în continuare, pro
funda gratitudine față de împăra
tul Japoniei, față de poporul japo
nez, de locuitorii orașului Sapporo

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

CREȘTEREA EFICIENȚE1-0BIECTIV FUNDAMENTAI
evoluat perechile Ganea—Nedelcea, 
Antoniu Vasile—Cuțov, Dobrescu— 
Zilberman, Pometcu—Moraru, Mo- 
canu—Covaci și Năstac—Gybrffi. 

Antrenorii Ion Popa, Constantin 
Nour, Ion Chiriac și Titi Dumi
trescu s-au declarat mulțumiți 
de felul cum se prezintă boxerii 
în stadiul actual.

Z. RIȘNOVEANU-eoresp

ÎN ULTIMUL MECI DE HOCHEI

ROMÂNIA (tineret) - R. P. CHINEZĂ 3-2
Selecționata de hochei a Republi

cii Populare Chineze a susținut a- 
seară, la patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, ultimul joc din 
cadrul turneului întreprins în Româ
nia. Adversară i-a fost selecționata 
de tineret a țării noastre.

Am asistat din nou la o partidă 
foarte vie, interesantă, desfășurată 
într-un ritm rapid, în limitele celei 
mai desăvîrșite sportivități.

In prima repriză, deși fazele de 
poartă au abundat, scorul a rămas 
alb. Cei doi apărători de buturi, Vang 
Cin-an și Iordan Dumitru s-au 
marcat prin cite va intervenții 
mare inspirație.

A doua treime a meciului s-a 
fășurat sub semnul superiorității 
mației române. în minutul 23 Bucur 
fructifică o pasă primită de la Mi-

hăilescu și deschide scorul. Peste do
uă minute, Iu Țai-jo are o frumoasă 
acțiune individuală prin care egalea
ză. Apoi, Mihăilescu (min.

călduroasă, frățească, făcută nouă și 
să-i asigurăm de dragostea și priete
nia pe care le-o purtăm".

Lotul de hochei al R. P. Chineze va

Un interesant turneu de hochei în Capitală

„CUPA F.R.H

AL SPORTULUI ȘCOLAR
J

• INTERVIUL NOSTRU CU TOV. AL. FORȚU, DIRECTORUL DIRECȚIEI EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI DIN MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Sezonul internațional de hochei 
se află în plină desfășurare. De 
marți, pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, începe un 
nou și interesant turneu, care face 
parte din programul de pregătire 
a echipei României în vederea par
ticipării la grupa B a campiona
tului mondial: CUPA F.R.H.

La actuala ediție, competiția be
neficiază de o participare puter
nică, ceea ce face din ea un test 
important pentru reprezentativa 
noastră. Pe gheața arenei de iarnă 
bucureștene se vor întrece forma
țiile DYNAMO BERLIN, campioana 
R. D. Germane, în care evoluează 
marea majoritate a componenților 
echipei care aspiră la supremație 
în grupa B a C.M., REPREZENTA
TIVA BUDAPESTEI, de fapt na
ționala Ungariei, care va participa 
la începutul lunii martie la grupa 
C a C.M, de la Miercurea Ciuc, 
GORNIK KATTOWICE, o puterni
că formație de club din Polonia, 
precum și 
ȘI B ALE 
cătuite din

SELECȚIONATELE A 
BUCUREȘTIULUI, al- 
jucătorii loturilor re-

echipele se află la această 
Capitală. Polonezii au so- 
dimineață, cu trenul, iar (tineret) — R. ChinezăFază din meciul România

prezentativ și de tineret ale țării 
noastre.

Toate 
oră în 
sit ieri 
formațiile din R. D. Germană și 
Ungaria după-amiază, cu avionul. 
Ele se află cazate la hotelul din 
parcul sportiv „23 August", ur- 
mînd ca în cursul dimineții de as
tăzi să facă antrenamente de aco
modare pe gheața patinoarului. 
Antrenorii Flamaropol, Czaka și 
Tiron intenționează să susțină un 
meci-școală luni dimineața cu for
mația Dynamo Berlin.

Marți 15 februarie: ora 16,30, 
Gornik—București B, ora 18,30, 
București A—Budapesta ;

Miercuri 16 februarie : Dynamo— 
Budapesta, București A—Gornik ;

Joi 17 februarie: București A— 
București B, Dynamo—Gornik

Vineri 18 februarie; București 
B—Dynamo, Budapesta—Gornik ;

Sîmbătă 19 februarie: București 
B—Budapesta, București A—Dy
namo.

Bucur (min. 36) ridică scorul la 3—1.
Ultima parte a întâlnirii poartă am

prenta echilibrului. Jucătorii chinezi 
reduc din handicap în minutul 46 (Li 
Ven-hung). Acțiunile se desfășoară 
extrem de rapid, se ratează — de am
bele părfi — mari ocazii de gol. și 
scorul rămîne neschimbat : 3—2 (0—0, 
3—1, 0—1) în favoarea selecționatei de 
tineret a României.

La 
Liu-Ming, 
R. P. Chineze, 
declarație :

„Plecăm din 
bune impresii, 
le-am susținut 
contribuie la întărirea prieteniei din
tre popoarele noastre. Ele au consti
tuit, de asemenea, un prilej de în
vățăminte pentru jucătorii chinezi, 
care debutează în arena internațio
nală. Aș dori să mulțumesc din toa
tă inima tehnicierilor, jucătorilor și 
puolicului românesc pentru primirea

efectua, în continuare, un turneu 
Suedia, după care va reveni 
Miercurea Ciuc, pentru a participa 
la grupa C a campionatului mondial.

Valeriu CHIOSE

terminarea meciului, tovarășul 
conducătorul 

ne-a acordat
delegației 

o scurtă
România cu 
Intîlnirile 

aici au avut
cele mai 
pe care 
darul să

Înconjurată permanent de gri
ja părintească a partidului 
și statului, școala — denu

mind astfel totalitatea unităților 
de Invățămînt, care cuprind astăzi 
aproximativ 4 000 000 de elevi — a 
clevenit principalul factor de cul
tură și educație a tinerei generații. 
Se știe, de asemenea, că — în acest 
context — educației fizice și spor
tului le-au fost acordate toată im
portanța cuvenită și un sprijin ne
mijlocit.

Pentru Îndeplinirea obiectivelor 
stabilite în această direcție, pentru 
ca sportul școlar să-și pună în va
loare la un nivel superior valențe
le sale sociale, contribuind mai act v 
la formarea multilaterală a elevilor, 
Colegiul Ministerului Educației și 
Invățămîntului a stabilit la 29 ia
nuarie 1971 un complex de măsuri 
privând îmbunătățirea activității de 
educație fizică și sport în Invăță- 
mintul de cultură generală, pro
fesional și licee de specialitate. Am 
consemnat în mal multe rînduri 
eficiența acestor măsuri, impulsul 
pe care aceștia l-au dat educației 
fizice și sportului din numeroase 
școli. Aceleași bune rezultate s-au 
constatat și în aplicarea indicațiilor 
în legătură cu organizarea activi
tății de educație fizică șl sport în 
anul școlar 19711972, elaborate în 
comun de reprezentanții Ministeru- 

Educațlei și Invățămîntului.

Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, C.C. al U.T.C. și 
Consiliului Național al Organizației Pionierilor.

In dorința de a cunoaște princi
palele probleme de actualitate din 
sportul școlar, modul în care se 
realizează obiectivele prin care 
școala să reprezinte principala ve
rigă a mișcării noastre sportive, 
ne-am adresat tov. AL. FORȚU, di
rectorul direcției educației fizice și 
sportului din Ministerul Educației 
și Invățămîntului, cu rugămintea de 
a răspunde redacției la cileva în
trebări, rugăminte care ne a fost 
pe deplin și cu amabilitate satisfăcută.

— Ce direcție principală, din 
atâtea multe altele, ar putea fi 
desprinsă pentru o discuție despre 
actualele preocupări și eforturi :- 
domeniul educației 
tului din școli ?

__  infizice și spor-
— Un prim-plan ar trebui să-1 

ocupe. în orice caz, CREȘTEREA 
EFICIENTEI PROCESULUI DE 
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, 
parte componentă a programului de 
învățămînt. Mai corect spus, ar 
trebui să avem în vedere obiecti
vul fundamental al creșterii eficien
ței IN TOATE LATURILE EDUCA
ȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI, fie 
că este vorba de activități desfășu
rate în școală, fie că ne referim la 
programele sportive extrașcolare.

— înțelegem din aceasta că, deși »n 
sportul școlar au fost obținu.e, 
mai ales in ultima vreme, succese 
remarcabile, încă nu sint atinse co
tele de dezvoltare și exigență pe 
care le reclamă importanța educa
ției fizice și sportului, mijloace cu 
recunoscută forță și eficiență in edu
carea multilaterală a tinerelului.

— Este de mare însemnătate sâ. 
avem totdeauna în față, îndeosebi 
atunci cînd ne propunem să evaluăm 
rezultate sau să stabilim obiectivele 
activității viitoare, faptul că în țara 
noastră educația fizică și sportul se 
adresează — și trebuie s-o facă din 
ce în ce mai profund — la 
4 000 000 de elevi și eleve. De aceea 
consider că. prețuind, desigur 
cum se cuvine 
este, totuși, mai ... . __
asupra lucrurilor care încă nu meig 
cum trebuie, fie 
se pe măsura i_____ ,
sînt tratate la suprafață.

— Salutând o asemenea abordare 
critică a problemelor, vă rugăm să 
ne spuneți ce anume mai nemirțu- 
niește în activitatea de educație fi
zică și sport din unele școli.

— Mă voi referi, în primul rînd, 
la activitatea practică din cadrul 
școlii. S-au făcut mulți pași înainte

Dan GĂRLEȘTEANU

așa 
succesele realizate, 

bine să insistăm
! că nu sînt înțele- 
necesităților, fie că

IN CONCURSURILE
DE SCHI DE IERI

Concurind și duminică La fel de 
sigur, reprezentantul C.S.U. Bra
șov, Dorin Munteauu, s-a clasat 
și în proba de slalom special pe 
primul loc, demonstrînd că este 
unul dintre cei mai valoroși schi
ori alpini pe care îi avem. Iată-1 
surprins de fotoreporterul Paul 
ROMOȘAN intr-un moment de re
laxare, între cele două manșe.

(Citiți amănunte despre întrece
rile de duminică în pag. a 2-a).

ULTIMELE DOUA ZILE!
Au rămas numai două zile pînâ la închiderea termenului 

de depunere a cupoanelor de participare la tragerea la sorți 
pentru cele două excursii la Jocurile Olimpice de la Mun- 
chen. Deci, cei care n-au făcut-o încă, să se grăbească !

Tragerea la sorți a cupoanelor din ALMANAHUL SPOR
TUL ’72 va fi comunicată într-un număr viitor al ziarului 
nostru.

(Continuare în pag. a 2 a)
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Ifl slalomul special al „Cupei Steagul roșu Brașov" LA REȘIȚA*4

CUPA 16 FEBRUARIE"

j CEAȚA — ADVERSARUL CEL MAI TARE
POIANA BRAȘOV, 13 (prin tele

fon, de t la trimisul nostru). — 
I Nici duminică, de această dată 
lia slalomul special al „Cupei 
"Steagul roșu Brașov", ceața nu 
s-a arătat binevoitoare cu concu- 
renții. N-au # fost rafale de vînt, 
a și nins mărunt. dar privirile 
schiorilor erau »topate la doar 
trei porți în fața lcr. pe traseu. 
'Și a fost păcat, din două puncte 
de vedere: 1. Kantzelul era asal
tat de turiști și vizitatori, eventuali 
^spectatori, — în condiții de vizi- 
șbllitate — ai probei. Deci, o pro
pagandă excelentă pentru schi a 
ftost ratată. 2. S-au înregistrat prea 
multe căzături și ieșiri din porți. 
Astfel că, riscînd totul pentru vic
torie și fiind sacrificați de vizibi
litatea redusă, chiar din manșa 
întîi au ieșit din lupta pentru pri
mul loc pretendenții cu veleități,
— Vulpe, Văideanu. Ghimbășan 
și outsiderul Soiu. Astfel, se pă
rea că din nou — ca la coborîre
— Munteanu se va lupta dear cu 
el însuși. Intr-adevăr, el a termi
nat prima manșă cu un avans de 
8 zecimi față de dinamovistul 1. 
Bobiț. Dar ultimul nu consideră 
conturile încheiate și, la repetarea

trecerii printre cele 47 de porți, 
riscă totul pe cartea succesului, 
îl bate pe Munteanu dar... la numai 
7 zecimi și este obligat, astfel, să 
se mulțumească doar cu locul doi. 
Pentru maniera sa de a concura.

” ’ ■' merită felicitări. N. Cre- 
și el un merituoa conCu- 

căzut în prima manșă, 
ridicat și a continuat cu

1. Bobiț 
țoi este 
rent i a 
dar s-a 
vigoare cursa spre locul al treilea.

Reintrată, și în lipsa Danielei 
Munteanu (spectatoare... acciden
tată), ludlth Tomori a cîștigat la 
mai mult de 2 secunde în fața 
Minodorei Zerman. Ghizela Șindri- 
laru și Cristina Ene s-au aflat la 
o distanță (8 sec) prea mare... 
Încă o dată problema numărului 
și valorii fetelor noastre prezintă 
— cel puțin pentru moment — 
foarte multe semne de întrebare. 
REZULTATE tehnice: fete, 1 
Iudith Tomori (Dinamo) 1 :19.6,
2. Minodora Zerman (A.S.A.) 1 :22.1, 
băieți — 1. D. Munteanu (C.S.U) 
1 :22,1, 2. I. Bobiț (D) 1 :22,2, 3. N. 
Crețoi (C.S.U.) 1 :27,0, 4. N. Dăscă- 
lescu (Steagul 
Ciobotaru (D)

roșu) 1 :30.6 5. C. 
1 :31,6.

Radu TIMOFTI

ȘTAFETELE BRAȘOVENE DINAMO (f) Șl A. S. A. (m)
CAMPIOANE NAJIONALE DE JUNIORI

VATRA DORNEI, 13 (prin te
lefon, de la corespondentul nos
tru}. Ziua a ll-a a campionatelor 
naționale de schi rezervate junio
rilor a programat duminică, pe 
Dealul Negru, probele de ștafetă 
3x3 km (f) și 3x5 km (m). După 
cum era de așteptat, cursele au 
furnizat o luptă deosebit de strîn- 
să, dată fiind valoarea sensibil e- 
gală a sportivilor de la cluburile 
brașovene ASA, Dinamo și Tracto
rul (m) Dinamo Brașov urmată de 
Școala sportivă Miercurea Ciuc și 
Școala sportivă Gheorgheni (f).

După primul schimb al ștafetelor 
feminine, conducea Șc. sp. Vatra 
Dorlrei prin Cornelia Mititelu, dar 
colegele ei din schimburile ur
mătoare nu au putut rezista asal
turilor adversarelor, fiind depă
șite categoric. Echipierele lui Di
namo Brașov, Lămîița Gheorghiesi 
și Elena Bășa, au realizat 11,37 și 
respectiv 10,28, asigurînd clubu
lui locul 1 și titlul de campion 
național.

La băieți, reprezentanții A.S.A. 
Brașov. Nicolae Cristoloveanu 
Ion Tudor (schimburile 2 și 3), 
mers 16,58, respectiv 16,38, 
ce a făcut ca echipa lor să cuce
rească titlul național, 
bilă disputa pentru 
la care au aspirat 
brașovene Dinamo 
rul. REZULTATE TEHNICE : șta
feta 3x3 km (f): 1. Dinamo Bra
șov (Ana Bădescu, Lămîița Gheor- 
ghiesi, Elena Bășa) 36,05 campioa
nă națională ; 2. Șc. sp. M. Ciue 
37,26 ; 3. Șc. sp. Gheorgheni 39,00 ; 
4. Tractorul Brașov 39,15 ; 5. Șc. 
sp. Vatra Dornei 39,59 ; 6. Unirea 
Azuga 41,59. Ștafeta 3x5 km (m); 
1. A.S.A. Brașov (Ion Lăzăroiu, Ni
colae Cristoloveanu, Ion Tudor) 
52,48 campioană națională ; 2. Di
namo 
Brașov 
54,58 ; 
56,09 ;

Remarca- 
locul II, 
formațiile 

și Tracto-

fost cronometrat pe dis-

D. GLAVAN-coresp. județean

CONFIRMĂSPRINTERII

bună performanță a sa 
an, la numai 1,4 sec de

ți I. E. F. S.

de 100 m liber, bucu- 
realizat 64.8 (rec. per- 
cea de a treia craulis- 
ce coboară pe „sută*

VOLEI: Rapid

ÎNCEPE CONCURSUL REPUBLICAN DE SALA - FEMININ

MIRCEA HOHOIU 2: 15,2 (RECORD) PE 200 M SPATE
REȘIȚA 13 (prin telefon). Pre

gătirile care se fac in localitate 
pentru primirea oaspeților campio
natelor internaționale de înot ale 
României în cele mai bune condiți- 
uni sînt în plină desfășurare. Ca 
de altfel și antrenamentele înotă
torilor reșițeni, dornici, ca în fie
care an, să se afirme .n cadrul a- 
oestei competiții tradiționale.

Prezentindu-se la startul unui ul
tim concurs de verificare. Eugen 
Aimer a 
tanța de 400 m liber in 4:13,3, 
cea mai 
din acest 
recordul probei ta bazin Scurt. Dar, 
la capătul cursei, antrenorul I. 
Schuster s-a declarat nemulțumit 
de evoluția elevului său, de la care

aștepta un timp sub 4:10,0. «Ai
mer este bine pregătit — spunea 
I. Schuster — și are posibilități 
mult mai mari Dar tu ultima 
vreme el manifestă o stare de 
nervozitate, care, adăugată emoti
vității sale, ii paralizează adesea 
mișcările in timpul cursei. In 
schimb, Mircea Hohoiu, care, con* 
centrindu-se asupra probei, con
curează totuși foarte relaxat, creș
te de la o săptămină la alta, ul
timul său record de simbătă — 
8:15,2 pe SOO m spate — fiind mai 
mult decît promițător* Un alt re
zultat ce merită a fi subliniat: 
Dietmar Wettemeck — 4:28,8 pe 
400 m liber (rec. personal).

Oi? 
o ■1 I ' I® isi11 rwiBtM’l

Cu numai «apte zile înaintea 
„internaționalelor* de înot de la 
Reșița, grupul celor mai buni sprin
teri din țară a avut un nou con
curs de verificare în piscina de 
25 m din Brăila. Cursa de 100 m 
liber a fost ciștigatâ de Slavic în 
54,7, urinat de Oprițescu 55,7, Ko- 
kai 56.3 (rec. personal). VI. Mora- 
ru 56.6 și Ad. Adam 57,0.

Probele de 100 m delfin au re
venit lui Ion Miclăus în 61,3 și 
Georgeta Cerbeanu 70,3 (rec. per
sonal). O performanță interesantă 
a obținut și Agneta Ștemer, pinâ

in vara trecută recordmana țării 
în probele de delfin. Luind startul 
intr-o curai 
rețteanca a 
sonal), fiind 
tă româncă 
sub 65,0.

Confirmind forma bună In care 
se află. Gheorghe Lupu a ,.mers“ 
62,4 pe 100 m spate, iar Octavian 
Resler a fost cronometrat cu 1:10,7 
pe distanța de 100 m bras. Toți 
acești sportivi, care se află acum 
în pregătirea prof. Gh. Dimeca, vor 
pleca joi dimineața spre Reșița.

învingătoare
Cu un Joc mult îmbunătățit față 

de cel prestat în turul campionatu
lui, C.P.B. a opu» o frumoasă re
zistență Ieri, în partida cu Rapid. 
Intîlnirea a fost Interesantă ca des
fășurare și ca evoluție a Bcorului. 
Astfel, în cel de al doilea set, după 
ce au fost conduse cu 14—9, rapi- 
distele au răsturnat rezultatul în 
favoarea lor, iar în cel de-al trei
lea, de la scorul de 12—3 pentru 
Rapid, jucătoarele de la C.P.B. au 
recuperat pînă la 12—11. In final, 
victoria a revenit fruntașelor cla
samentului diviziei A CU 3—0 (12, 
14, 13). S-au remarcat Constanța 
Bălășoiu și Eugenia Rebac de la 
Rapid, respectiv Angela Ionescu 
(N -M).

In cel de al doilea meci, dinamo- 
vistele au fost întrecute clar de 
studentele de la I.E.F.S., într-o par
tidă de slab nivel tehnic. Studen
tele, avînd o apărare mai bună și 
un atac mai puternic, în care au 
excelat Maria Cengher și Carmen 
Marinescu, s-au impus în fața unei 
echipe, care acum, înaintea reluă
rii campionatului, încă nu și-a gă
sit cadența. Finalmente, I.E.F.S. a 
învins pe Dinamo cu 3—1 (14, 2, 
—8, 7), avînd cele mai bune jucă
toare în Marcela Priplș, Carmen 
Marinescu, Cornelia Cîrstoiu și 
Maria Cengher, De la dinamovis
te am remarcat jocul bun practi
cat de Constanța Dinculiță și Ilea
na Novac.

Iulian COSTINIU

BOX: Trei meciuri deosebite

Brașov 53,31 ; 3. Tractorul 
54,02 ; 4/ Sc. sp. Brașovia 

5. Schi-Bob-Club Sinaia 
6. Șc. sp. Gheorghieni 57,00

Constantin ALEXA

Incepînd de astăzi, tn sala 
Steaua se desfășoară concursul re
publican pe teren acoperit deschis 
jucătoarelor de cat. I și junioare
lor. Timp de o săptămînâ. între 
orele 8,30—13 și 15,30—22 cele mai 
bune jucătoare se vor întrece pen
tru cucerirea trofeelor puse în j<x* 
de către federația de specialitate. 
Cu deosebit regret constatăm ab
sența aproape totală a jucătoarelor 
din provincie. Orașe ca Brașov. 
Cluj, Arad și Timișoara, care aveau 
o veche tradiție în tenisul feminin, 
au preferat să nu participe, invo- 
cînd probabil motivul că nu au 
șanse. Totuși, din provincie parti-

cipâ două junioare : Mirela Comă- 
nescu (Petrolistul Cîmpina) și A- 
r.eta Enciu (Dunărea Galați).

In urma tragerilor la sorți, favo
ritele concursului. In ordinea cla
samentului sînt următoarele: se
nioare — Ecaterina Roșianu, Ag
neta Kun. Eleonora Dumitrescu, 
Valeria Balaj ; junioare —- Virgi
nia Ruzici. Mariana Slmionescu, 
Florența Mihai, Anca Floreșteanu.

Cea mai interesantă întîlnire a 
zilei de azi se anunță a fi cea 
dintre Agneta Kun și Mariana Si- 
mionescu, partidă care va începe 
la orele 15,30.

Paralel, la Hunedoara. în sala 
Constructorul, se va desfășura con
cursul republican de sală rezervat 
seniorilor și. juniorilor.

Constanța Bălășoiu (Rapid) —■ cea mai bună jucătoare de pe teren 
din jocul Rapid — C.P.B. — rezolvă încă un atac al echipei sale

„punind“ mingea în spatele blocajului advers. Foto: N. DRAGOȘ

HALTERE: Ciștigătoare — echipa Rapid

în balanța victoriei. (I. Ionescu-co- 
resp.).

METALUL 
STRUCTORUL 
Surprizele au

PLOPENI — CON- 
GALAȚI 4959 _ 5036. 
ocolit erena din Plo-

Sîmbătă și duminică, în sala 
Glulești s-a desfășurat o competiție 
de haltere, dotată cu cupa „16 
Februarie". La startul acestei com
petiții au luat parte halterofili 
fruntași din Capitală, aparținînd 
cluburilor Rapid, Steaua, Dinamo, 
Progresul și Olimpia. Gh. Miinea 
(Rapid), în cadrul categoriei 82,5 
kg, a realizat un nou record na
țional 132,5 kg la stilul smuls (v. r. 
130 kg. și aparținea lui Kato La- 
dislaU de Ia C.S.M. Cluj). Iată pri-

Plo- 
Cat 
kg.,

TREI DIN CELE PATRU LIDERE ÎNVINSE!
Și etapa a doua a returului cam

pionatului divizionar de popice a 
fost presărată cu jocuri echilibrate, 
unele dintre ele încheindu-se cu re
zultate surpriză. Trei din liderele 
celot'patru seriii au fost nevoite să 
guste din amărăciunea înfrîngerii.

FEMININ
— CONSTANȚA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2340 — 2301. Joc aprig 
disputat în. care constănțencele au 
dovedit că atunci etnd se mobili
zează pot obține succese remarcabile. 
Localnicele au preluat conducerea 
de La primul schimb și n-au mai ce
dat-o. Principalele autoare ale vic
toriei : Maria Chesnoiu — 405, Au
relia Ivan — 402 și Ioana Bratosin
— 401. Deși lidera seriei Sud a avut 
trei jucătoare cu peste 400 p. d. 
(Cornelia Petruscă — 409, Cornelia 
Grecescu — 409 și Valeria Dumi- 
rescu — 404) a părăsit totuși arena 
învinsă. (C. Popa-coresp.).

VOINȚA MEDIAȘ — C. S. M. 
REȘIȚA 2437 — 2357. Stimulate de 
victoria obținută în etapa preceden
tă. echipierele Voinței au reușit să 
învingă lidera seriei Nord, grație, 
rezultatelor, Elvirei Cercea — 442, 
Valentinei Fodor — 429, Irinei Mihu
— 404 și Margaretei LimbSșan — 
401. De la reșițence au corspuns 
așteptărilor Elena Klechner — 418, 
Maria Stoica — 412 și Gertrude 
Apro — 405. (Z. Rîșnoveanu-coresp.).

CONSTRUCTORUL BUC — LA- 
ROMET BUC. 2437 — 2538. Pe arena 
din șoseaua Tancului este greu să 
apreciezi ’oarea sportivelor, de
oarece aces-ea trebuie să joace cum 
le impune... pista, care favorizează 
rezultate uneori ieșite din comun. 
Cu toate că i s-au făcut o serie de 
reparații, se pare că arena Construc
torul nu mai poate fi adusă La cote 
regulamentare fără o returnare a ce
lor patru piste. Au învins oaspetele, 
care au avut în Elena Trandafir 
(466), Elena Nichita (454) și Elisabeta 
Gali (445) pe cele mai în formă ju
cătoare. Constructorul a prezentat o 
formație mult întinerită, din rîndul 
căreia s-au evidențiat Vasilica Mar
tin — 443. Smaranda Oprea — 435 și 
Elena Bălătică — 424. (Tr. I.).

RAPID BUC. — GLORIA BUC. 
2571 — 2426. Pe arena Giulești, vic
torie scontată a gazdelor, dar și o 
surpriză : maestra emerită a sportu
lui. feroviara Elena Cernat. impre
cisă în lansarea bilelor (384>, a fost 
întrecută de tînăra Victoria Cosma 
(401 p. d.). în rest, jucătoarele de 
la Gloria au dat o palidă replică ad-

versarelor lor. S-au remarcat : Va- 
silica Pintea — 464, Alexandrina Na- 
von și Elena Buzea cite 442, Florica 
Lăpușan — 423, Maria Popescu — 
416, de la Rapid, respectiv Ținea Ba- 
laban — 429, Ana Petrescu — 418 și 
Margareta Bordei — 403. (D. N.).

Alte rezultate : METROM BRAȘOV 
— PETROLUL BAICOl 2471 — 2223. 
VOINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
CLUJ 2229 — 2237, CETATEA GIUR
GIU — VOINȚA PLOIEȘTI 2635 — 
2353, VOINȚA SIBIU DERMA-

penj și lidera seriei Sud a obținut 
o nouă victorie. Gâlățenii L Băiaș
— 919, V. Ivan — 869 precum ți lo
calnicii N. Băican — 840 au fost 
cei mai preciși. (L Tinăseacu-coresD ).

GLORIA BUC. — CONSTRUCTO
RUL BUC. 5010 — 4866. Elevii aatre- 
norului I. Pozsgai au totalizat o me
die de 835 p. d. obținînd o victo
rie muncită, dar pe deplin meritată. 
Echipa Cocs tructorul s-a acomodat
— dateritd impreciziei — destul de 
greu cu pistele. Omul de record din 
etapa anterioară al oaspeților, 
I. Dumitru (1032 p. d.) a fost de
pășit de talentatul junior .4. Câti-

S. IONESCU

ri selecție de la Poiana BrașovConcursul de

mii clasați : Cat. 52 kg. I. A. 
ieșteanu (Progresul) 225 kg, 
56 ; I. M. Chelcea (Rapid) 265
Cat. 60 kg, I. A. Wagner (Rapid) 
300 kg. ; Cat- G7,5 G. Ienciu (Pro
gresul) 330 kg.. Cat. 75 kg. I. 
Găină (R) 337,5 kg. Cat 82,5 
N. Fofircă (R) 370 kg„ Cat. 90 
V. Dinu (O) 350 kg., Cat. 100 
Gh . Teleman (O) 410 kg., + 100
I .Vlădolanu (O) 377,5 kg. Clasa
ment final: I. Rapid 15 p. 2. O- 
limpia 21 p, 3. Progresul 22 p.

V. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE

BRASOV. 13 
corespondentul 
sport din Poiana Brașov 
timp de două zile un 

icurs de selecție, dota: 
Februarie*, pentru i

(prla telefon de la 
nostru). Sala de 

a găzduit 
’ frumos 

concurs de seiecțle, dotat ca ..Cupa 
16 Februarie*, pentru ambele sti
luri (Cite 3 categorii la fiecare stil). 
Concursul a constituit un reușit test 
in cadrul pregătirilor pentru J.O. 
de la Munchen. La întreceri au 
luat parte peste 100 de concurenți, 
ponderea mare revenind luptelor 
greco-romane. In această privință, 
atît secretarul general al F.R.L., 
Gh. Iacobini, dt si antrenorul fe
deral Ion Corneanu s-au declarat 
satisfăcuțt. de evoluția luptătorilor 
de la greco-romane, considerind acest 
concurs drept cel mai reușit din ulti- 
ZTlli âLTlu.

Nu același lucru ne-a afirmat 
antrenorul federal Ion Crisnic, 
mulțumit nu numai de evoluția 
tâtorilor de la libere, ci și de 
mărul mic al concurenților (32. din 
care doar_ 4 la cat. ’30 kg). El 
n-a avut, astfel, posibilitatea să-și

ne- 
lup- 
nu-

(Vrma'
dir. pay. I)

zncipcnt rts.1-
Fa~ă din meciul masculin Gloria — C 
gazde, tn prim plan: Dinu Stelian (Gl< 

zatori ai victariei, nC
GANT TG. MUREȘ 2121 — 2!f 
VOINȚA ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2410 — 2453. VOINȚA CRA
IOVA — HIDROMECANICA BRA
ȘOV 2435 — 2369.

MASCULIN
ELECTRICA SIBIV — VOINȚA 

TG. MUREȘ 5062 — 4870. In fața u- 
nei asistențe numeroase, lidera seriei 
Nord, Voința Tg. Mureș, a pierdut 
la o diferență apreciabili. După pri
mele două schimburi, conduceau 
oaspeții cu 63 de p. d. Intri nd pe 
pistă, popicarul sibian I. Brică a 
doborît 918 popice, tnvlngîndu-șl ad
versarul direct cu peste 100 de 
„bețe”, rezultat care a atirnat greu

Bucurept, ctștiyc: ce 
din
pa.

855 p. d. (O. Gu|n). 
CÎMPINA — RAPID 

5287. Med viu dttpu- 
care au excelat P. Purje — 
Blinaru — 904 de la învia- 

_ _ „ A. Vrânceană — 9S. L
Pitru — 915 de la feroviari.

C. VTRJOGHIE — coresp-
Celelalte rezultate: VOINȚA LU

GOJ — VOINȚA CLUJ 4870 — «39. 
OLIMPIA REȘIȚA — GAZ METAN 
MEDIAȘ 5CS8 _ 4863. RULMENTUL 
BRAȘOV — PETROLUL PLOIEȘTI 
5179 — 5305. I- C. ORADEA — C.F R. 
TIMIȘOARA 5394 — 5150. RAFINĂ
RIA TELE.AJEN — VOINȚA BUC. 
4357 — 4943 C. F. R. TG. MUREȘ 
— C. S. M. REȘIȚA 5199 — 479L

xtorul 
unul 

a: cu >50

n*FLACARA
BUC. 5291 
Cat, în 
945. N.
gători

^tii. atabilit doar cu două 
încorcâri moi înainte de Valentin 
Jtircă : 7.92, m față de 7^0 m. In 
ceea ce-1 privește pe Carol trebuie 
sa fim de acord că *e prezintă in
tr-un frumos progres șl c* firi « 
dețină încă cea mai bur.â formă a 
sa a dovedit, prin două rezultate 
— la triplu și la Iung.nu— că se 
poete conta pe ei ta băU.a pentru 
întiietatoe europeană «a campiona
tele continentale de la Grenoble. 
Aprecieri se cuvin și raptdiatiilui 
Jurcă. constant la un bun nivel. 
Ce păcat că a depășit ultima sa 
săr.turâ cu care ar fi redevenit 
recordman. _____

Rezultate: 1. CAROL CORBU 
(STEAUA) 7,92 m, — record. 2. Vai.

facă o imagine reală asupra posibi
lităților de viitor.

Dintre rezultate. se cuvine să 
menționăm victoria prin tuș în re
priza a doua, obținută de tînărul 
băcăuan Adrian Popa asupra fostu
lui campion mondial Simion Po
pescu, și buna evoluție a brașovea
nului Virgil Țiru, care se anunță 
un demn urmaș al lui Ion Baciu.

Iată clasamentul pe categorii de 
greutate : GRECO-ROMANE. 62 kg : 
I. Baciu (Steaua), V. Țiru (S.R. 
Brașov), M. Ciutan (Rapid Buc) ; 
74 kg: N- Mihai (Vulturii Textila 
Lugoț), A. Popa (S.C. Bacău). S. 
Popescu (Steaua) ; 82 kg : S. Olteanu 
(Prog. Buc) ; N. Lâcrățeanu (C.S. 
Pitești). Gh. Bliga (A.S.A. Bacău) ; 
LIBERE. 68 kg : A. Petrone (Steaua), 
C. Lupu (Rapid Buc). N. Dorobanțu 

~ - 90 kg : 1. Marton
Dumitru (Steaua). 

Buc) ; 100 kg : S.
Tg. Mureș). A. 

I Odorhei). I. Popa

Buc); ! 
. Cluj). I. 
doi (Rapid 
r (Mureșul 

(Lemnarul 
ul Ploiești).

Carol GRUIA

Jure* (Rapid) 7,90 m, 3. M.hai Za- 
haria (Rapid) 7.74 m, 4. Ștefan Lă- 
zărescu (C.A.U.) 7,56 m, 5- Gabriel 
Oană (Petrolul PI.) 7,52 m, 6. Va- 

(C.S.M. Cluj) 7,38 m.e Sân k an

titluri de campioniCele 12 
naționali de sală pe 1972 au 
revenit oflețdor următoarelor 
cEouri : Stecua 5, Dinamo 4, 
Politehnica Timișoora, Tracto- 
rvi Brașov și Rapid — cite 
unuL

D-sputa aruncătorilor de greutate 
vădit clar neacomodarea cu con
ți:.e specifice ale concursului, dar 
ciasa scăzută a concurenților.

a
d

Rezultate: 1. Adrian Gagea (Di
namo) 16.57 m, 2. Marin Iordan 
t&S-A.) 15,76 m. 3. George Luchian 
(Farul C-ța) 15,40 m.

In lipsa campioanei indiscutabile 
— Cornelia Popescu — accidentată,

(Urmare din pag. 1)

și celor care au contribuit la îmbu
nătățirea calitativă a procesului de 
educație fizică — directori de școli, 
profesori, elevi — li se cuvin a- 
precieri din cele mai elogioase. O 
a.-emenea Înțelegere a rolului edu
cației fizice și sportului, o aseme
nea pasiune și responsabilitate, tre
buie însă să fie dominantă nu să 
.caracterizeze doar un număr — fie 
el destul de mare — de școli. De aceea, trebuie spus limpede că. din 
păcate (de neînțeles, chiar), aceste 
activități nu se bucură peste tot de 
atenția necesară. Sînt încă școli în 
care lecțiile de educație fizică se 
țin în mod necorespunzător. Mai 
grav — in altele, lecțiile nu se 
desfășoară deloc ! Se renunță prea 
ușor, din comoditate sau tocmai 
pentru a se căuta explicații, de 
altfel inacceptabile. la activitatea 
In aer liber. Șl dacă nu există, 
cumva, nici sală, iată „motive* 
pentru absența preocupărilor — in fapt pentru neîndeplinirea sarcini
lor din planul de învățămînt — față 
de educația fizică si sportul din 
scoală. Prea puțin sint aplicate in
dicațiile privind dezvoltarea ramu
rilor cu caracter utilitar — sportu
rile de iarnă, înotul, drumețiile ; 
Încep să dispară atletismul, prac
ticarea exercițiilor de gimnastică 
de bază. Pentru a se elimina ase
menea neajunsuri nu sînt necesare 
noi acte normațive — cele existen
te sint clare și suficiente —. ci 
este nevoie de o schimbare calita
tivă în fiesare lecție, U fiețarș

activitate, la nivelul școlii. Trebuie 
să se înțeleagă mai bine de către 
toate conducerile școlilor, de toate 
cadrele de specialitate, faptul că 
la sfirșitul liceului, de exemplu, 
trebuie să se vadă că tînărul a 
făcut timp de 12 ani educație, fi
zică, tot așa cum — supus unui 
examen, ori într-o simplă conversa
ție — el poate face dovada asimi
lării a numeroase cunoștințe din do

cipline. Este o realitate faptiil că 
organizațiile U.T.Q, cele de pio
nieri, conducerile șooLler, profeso
rii — și nu numai cei de specialitate 
— în multe cazuri familia, și-au 
adus contribuția la inițierea unor 
activități sportive extrașcolare, care 
să ajute la formarea elevilor, la 
dezvoltarea lor fizică armonioasă.

gur, «portul mai multor factori, n- 
devârul Hind valabil, chiar dacă ne 
relerim doar la tperhil școlar. Ce 
rol atribuiți, totuși, in aceste răs
punderi, profesorului de educație 
fixică ?

— Profesorul de specialitate, pe 
care l-aș numi educator, fizio «i 
sportiv, este — după opinia mea — 
primul chemat să răspindeescă, săAceste activități se desfășoară, însă

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CREȘTEREA EFICIENTEI-OBIECTIV FUNDAMENTAL
meniul literaturii, al științelor, al 
geografiei etc.

— Am reținut că eficiența de 
care aminteați, vizează deopotrivă, 
sau în orice caz. în mare măsură, 
și domeniul activităților sportive ex- 
trașcolare — acîțuni de masă, con
cursuri și campionate, turism, și, în 
foarte multe cazuri, sport de per
formanță. Ce concluzii se impun la 
ora actuală, în această direcție ?

— Trebuie să dorim — șl aici — 
mai mult și mai bine. Nu voi enu
mera cifre, unele considerate chiar 
„spectaculoase*, care arată preocu
parea pentru îmbunătățirea conți
nutului activității sportive extrașco- 
lare, ca și largul interes cu care 
sînt primite de elevi numeroasele 
întreceri organizate la diferite dis-

— după cum se știe — în timpul 
liber al elevilor șl tocmai de aceea 
este extrem de important ca ele să 
fie întotdeauna eficiente, folositoare, 
să contribuie la întărirea sănătății, 
la educarea tineretului școlar, la 
recrearea la petrecerea în mod plă
cut și util a timpului liber. Nici o 
activitate sportivă extrașcolară nu 
trebuie să însemne pentru elev — și, 
din păcate, acest lucru se mal în- 
tîmplă — o pierdere de vreme. De 
aici, necesitatea ca pretutindeni să 
se vegheze cu atenție, la calitatea, 
la conținutul acestor activități, In- 
cepînd cu întrecerile inter-clase și 
încheind cu programul sportiv al va
canțelor școlare.

— Activități de interes național, e- 
duvația țizkâ fi «portul cer. deci*

cultive ideea mișcării în aer liber, 
a exercițiilor fizice, a sportului, el 
rămîne principalul animator și or
ganizator în această direcție și de 
activitatea lui depinde în mare mă
sură ți realizarea acelui climat spor
tiv care determină în orice școală 
obținerea unor succese pe măsura 
cerințelor actuale.

— Pentru partea finală a discuți
ei noastre, vă propunem ca temă 
rețeaua unităților sportive școlare. 
Aceasta pentru că, la fel ca în toa
te celelalte domenii, mulți elevi nă
zuiesc să-și dovedească talentul ți 
aptitudinile pentru sportul de per
formanță.

— De la cîteva modeste începu
turi — în anul 1950 — rețeaua uni
tăților sportjye feoișjs »•« dezvol-

tat extrem de mult, ea cuprinzfnd 
astăzi, cu excepția județului Vas
lui. întreg teritoriul țării. Este cu
noscut faptul că aceste unități și-au 
adus ți iți aduc contribuția la 
tntilte dlr. succesele sportului ro
mânesc. selecționi nd ți pregătind 
numeroși elevi pentru echipele re
prezentative ale țării. Ce ne preo
cupă in prezent ? Pe scurt — re
țea ua unităților sportive școlare să 
devină model de organizare, conți
nut al activității și muncă practi
că. Aceasta pentru câ sportului na
țional i-au apărut în ultima vreme 
noi obiective, la realizarea cărora 
aceste unități trebuie să-șl aducă 
contribuția așteptată. Amintesc doar 
faptul câ ultimele ediții ale Jocu
rilor Olimpice, campionate mondia
le ți europene au scos în evidență 
media seăzufa de vîretă a partici
panților si medaliaților (în jur de 
18 ani). In această lumină ar tre
bui reconsiderate și unele din sar
cinile școlilor sportive și ale celor
lalte unități școlare. Apare clar fap
tul că la unele ramuri în aceste 
unități trebuie să 6e atingă nu nu
mai un nivel oarecare de pregătire, 
ci performanțe maxime — la înot, 
patinaj artistic, gimnastică modernă 
și sportivă, schi alpin, la unele pro
be tehnice din atletism și. în ge
neral, la sporturile feminine. Iată, 
deci, cît de vastă — și importantă 
— este aria educației fizice și spor
tului din școală. Obiectivele de răs
pundere onorează și se cer onorate 
de toți cel care lucrează în acest 
domeniu,

A 25-a ediție a „Cupei 16 Fe
bruarie* a început duminică di
mineața, în fața unul public nu
meros, în sala clubului Grlvița 
Roșie. Dintre cele 12 perechi de 
boxeri care au urcat treptele rin
gului, trei s-au remarcat In mod 
special. La cat. cocoț, Ștefan Ispas 
(Rapid) după o pauză competițională 
de patru ani, ți-a făcut o frumoasă 
reintrare, învingîndu-1 prin k.o în 
repriza a II-a pe Răducanu Ivanclu 
(Metalul). La semimuscă. Nicolae 
Smăndoiu (Rapid), după un meci 
frumos și cu un finiș Irezistibil, 
l-a întrecut la puncte pe Veteranul 
Gh. Cristea (Metalul). Pornit favorit, 
ușorul Nicolae Paraschiv (Rapid) 
s-a impus foarte greu în ‘teta lui 
Marin Mogoș (Grivița RoșRfc 
goș a atacat tot timpul, daOJh 
dezordonat și confuz. InvingRto 
puncte : ** 
tate : L ____
G. Zamfir (Gr. ____ _ . .  
(Metalul) b. dese. 2 N. Vlad (Gr. 
Roșie); F. "_______
b. ab. 2 F. Lupu (Rapid) ; I. Stăn
cescu (Gr. Roșie) b.p. _ 
(Dinamo) ; D. Birou (Gr. Roșie) b. p. 
1. Grigore (Rapid) ; Al. Lungu

Mo- 
foarte 

__ . _____ ,. lor la 
: Paraschiv. Celelalte rezul. 
E. Chirlcuță (Viitorul) b.p.

. Roșie); N. Dinu
Suceveanu (Gr. Roșie)

C. Popescu

(Gr. Roșie) b. ab. 1
(Rapid) ; D. Stăncescu
b.p. V. Stan (Rapid) , i„. uutcanu 
(Gr. Roșie) b. p. D. Filip (Rapid) 
și N. Stancu (Gr. Roșie) b. p. C. 
Nicolae (Rapid).

Daniel DIACONESCU, corcsp.

P. Horga 
(Gr. Roșie) 

V. Stan (Rapid) ; M. Boteanu

întrecerile popicarilor brașoveni
Douăzeci de echipe de popice 

și-au disputat întîietatea în cea 
de a treia ediție a «Cupei 16 Fe
bruarie", organizată de asociația 
sportivă Rapid Brașov. Primele

locuri în clasament : I. I. T. Bra
șov 106 p.d. 2. C.F.R. II 104 p.d. 3. 
Metrom 100 p.d. 4. Victoria Bod 96 
p.d. 5. Rulmentul 93 p.d.

AU FOST DESEMNAȚI

CiȘTIGĂTORII ÎNTRECERILOR LA CATEGORIILE DE COPII
BRAȘOV, 13 (prin telefon). Timp 

de trei zile, pe patinoarul din Po
iana Brașov, cei mai tineri com
petitori ai campionatului și ai con
cursului republican de patinaj ar
tistic și-au disputat întîietatea, în 
probele finale. Marea majoritate 
a participanților s-au prezentat în 
vădit progres la figurile impuse

titlul la săritura în înălțime a ră
mas a fi disputat de mai multe 
concurente, șanse mari avînd Vir
ginia Ioan și Roxana Vulescu. Aș
teptările au fost confirmate în to
tul, cele două sportive bucureștence 
fiind singurele care au trecut înăl
țimea de 1,70 m, prima reușind mai 
apoi și ja 1,75 m. în felul acesta, 
cele două titluri de campioni ale 
sărituri în înălțime au revenit ti
nerei familii loan !

Rezultate: 1. VIRGINIA IOAN 
(RAPID) 1,75 m, 2- Roxana VulesCu 
(Lie. 35) 1,70 m, 3. Draga Comșa 
(U Cluj) 1,65 m,
(C.A.U.) 1,60 m, 5. Doina Munteanu 
(C.A.U.) 1,60 m, 6. Georgeta Păcu- 
raru (Petrolul PI.) 1,60 m, 7. Doina 
Crăciun (Lie. 4 Galați) 1,60 m.

4. Ildiko Bokor

și cu programe de libere frumos e- 
xecutate. Au plăcut îndeosebi re
prezentanții grupărilor bucureștene 
și cei de la Dinamo Brașov, dar o 
adevărată revelație au fost micuții 
patinatori din Galați care s-au pre
zentat peste așteptări. Este de notat 
și buna organizare a întrecerii, faci
litată și de timpul frumos.

Clasamentele finale : fete 1: 1. 
Dana Rădulescu (Dinamo București) 
345,8 p ; 2. Dorinela Ularu (Dinamo 
Brașov) 329,1 p ; 3. Cornelia Ghișe- 
rel (Șc. sp. 2) 295,5 p. Fete II: 1.
Tereza Nericu (Constructorul Buc.) 
284,0 p ; 2. Mariana Chițiu (Dina
mo Brașov) 281,9 p; 3. Carmen 
Gancev (Constr.) 262,2 p. Băieți I : 
1. Cristian Neagu (Dinamo Buc.)
314.7 p ; 2. Klaus Schell (Petrolul 
Brașov) 309,3 p ; 3. Adrian ' Vasile 
(A.S.C.P.M.B.) 304,7 p. Băieți II: 1. 
Bogdan Kruti (Dînamo Brașov) 288,4 
p ; 2. Tiberiu Suciu (Constr.) 260 p; 
3. C. KisgySrgyi (Petrolul Brașov)
222.7 p. In concursul începătorilor, 
la categoriile mari au cîștigat Dana 
Nigrim (Dinamo Brașov) și Florin 
Gafencu (A.S.C.P.M.B.), iar la cele 
mici Cristina Balaisi (Șc. sp. Ga
lați) și Dan Ștefan (Constructorul 
București).

G. CAROL-coresp.'.

NOILE CUPLURI DE ANTRENORI Șl DRIVERI
Deși s-a intrat în cea de a doua 

jumătate a perioadei care ne des
parte de inaugurarea stagiunii, an
trenamentul trăpașilor se desfă
șoară în aceste zile într-un ritm 
normal, fără să fi crescut în in
tensitate. In actualele condiții de 
pregătire, liniile directoare prevăd 
pe prim plan adaptarea mînjilor 
în circuitul sportului de perfor
manță și cum un asemenea obiec
tiv trebuie efectuat într-un inter
val de timp destul de scurt — 
5—6 luni — el captează acum în
treaga atenție a antrenorilor și 
driverilor. Pentru trăpașii de 3 
ani și mai vîrstnici procesul de 
lucru pentru intrarea în plenitudi
nea condiției fizice are deocamda
tă un caracter mai lent.

în atari cotndițiuni, singurele eve
nimente notabile petrecute în in
cinta hipodromului ploieștean sînt 
cele survenite în legătură cu acti
vitatea viitoare a unor driveri, așa 
cum de altfel am fost obișnuiți să 
consemnăm în fiecare an. In pri
mul rînd este de remarcat promo
varea ca antrenor a lui Traian Ma
rinescu. El a preluat conducerea 
lotului de trăpași deținut pînă 
acum de Ștefan Teofil, care, așa 
cum am anunțat la vreme, s-a 
pensionat. Subliniem cu acest pri
lej justețea alegerii întreprinsă de 
direcțiunea hipodromului, J4arj«

nescu dovedindu-se în ultimii trei 
ani un element capabil, energic și 
foarte ambițios. Străduindu-se în 
continuare să-și desăvîrșească cu
noștințele profesionale, sîntem si
guri că va izbuti să-și atragă 
în noua funcție aprecieri favorabi
le. El va fi secundat în muncă de 
Nicu Sandu, care a promovat pe 
postul de driver.

Simion Onache va colabora în 
stagiunea viitoare cu antrenorul 
Iosil Toderaș ; iar Niculae Simion 
cu antrenorul Vasile Gheorghe. Un 
schimb de locuri au efectuat drive- 
rii Gigi Popescu și Ianoș Moldo- 
veanu. Astfel, primul a devenit 
auxiliarul antrenorului Traian Mar- 
cu, iar secundul, al antrenorului 
Niculae Gheorghe. Ținînd seama 
de volumul fizio al ultimilor doi, 
se poate afirma despre ei că alcă
tuiesc un cuplu cu... greutate I

Recapitulăm în încheiere, pen
tru cititorii rubricii, componența 
celorlalte formațiuni. Antrenorul 
Gherasim Avram va fi ajutat de 
driverul D. Toduță, Traian Dinu 
de Nicolae Ion, Serafim Mihâiles- 
cu de FI. Pașcă, Ion Oană de I. 
Olteanu, Gavrilă Solcan de I. 
Crăciun, Mircea Ștefănescu de î. 
Bănică și Gheorghe Tănase de Ai, 
Nacu.

Nu ne rămîne, deci, decît să 1$ 
urăm suctes... j
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TURNEELE EFECTUATE Df STEAUA

Biroul Federației Române de fot
bal a luat în discuție, la ultima sa 
ședință de lucru, turneele — recent 
încheiate — întreprinse de Steaua 
(pe continentul sud-american) și 
selecționata olimpică (în Maroc), 
precum și planurile de pregătire 
ale acestor două formații în vede
rea confruntărilor internaționale 
oficiale pe care le au de susținut.

în cazul echipei militare, Biroul 
federal a apreciat ca necorespunză- 
tor bilanțul înregistrat. Admițînd 
că au existat și cauze obiective ale 
Slabelor rezultate obținute de fot
baliștii bucureșteni (timpul scurt 
de pregătire avut la dispoziție, va
loarea adversarilor întîlniți), or
ganul federal consideră că ele nu 
pot explica decît parțial unele din 
eșecurile suferite și cu deosebire 
acea grea înfrîngere cu 0—7. Cu 
toate acestea, opinia Biroului este 
că turneul sud-american constituie 
o experiență utilă pentru echipa 
Steaua, alcătuită — în majoritatea 
ci — din jucători tineri, care au 
avut multe lucruri de învățat din 
contactul cu fotbalul brazilian.

Analizînd, în continuare, planul 
de pregătire a echipei militare în 
vederea dublei partide cu Bayern 
MUnchen, din „Cupa Cupelor*1, Bi
roul federal a solicitat clubului 
Steaua să depună toate eforturile 
pentru aducerea și menținerea for
mației la un potențial ridicat, co
respunzător gradului de dificulta
te a examenului internațional pe 
care aceasta urmează să-l susțină.

LOTUL REPREZENTATIV ÎNVINS
(Urmare din pag. 1)

a arătat mai mult 
gazdelor, am înre- 
acțiuni curiive, ju- 
avuț in cea mai

cel de astăzi, unde fotbalul s-a stins 
sub repetawle intervenții neregula- 
rr.-jptare ale Iul Mehmed, Ekrem și 
qffkay. P *----- --

corporală pentru 
nu se putea face.

A doua repriză 
calm din partea 
gistrat mai mulse 
cătoriî noștri au 
mare parte avantajul teritorial, dar 
n-au putut trece de foarte hotărî ta 
apărare a campioanei Turciei. La 
capitolul relatărilor privind medul, 
sâ menționăm că golul — singurul 
din acest meci — s-a marcat din
tr-un penalty la o intervenția dis
cutabilă ca fault a lui Lupescu asu
pra lui Ahtned. Lovitura de la 11 
m (min. 45) a fost transformată de Mehmed.

Dacă arbitrul E. Toc a fost așa de 
exigent în această fază, el se dove
dise mult mal tlînd în min. 22. rind 
Muzaffer a împiedicat cu mînă ba
lonul să-și continue drumul spre 
poartă, infracțiunea fiind comisă în 
suprafața de pedeapsă.

Peste culorile meciului de azi, cî
teva observații asup-a randamentului 
general al lotului. Rezistența, pe un 
teren la fel de greu și în fața unul 
adversar de două orj mai puternio 
la capitolul suflu și combativitate, 
ni s-a părut bună, impresie accen
tuată de forCingul din finalul întîl* 
nirii realizat de jucătorii noștri.

Scurte caracterizări ale noilor in* 
trați azi în echipă : ștefan — si
gur la toate mingile, o intrare plină 
de promisiuni în lotul A; Mocanu
— la început surprins de rapiditatea 
lui Metin, a găsit apoi antidotul, dar 
s-a accidentat; Sătmăreânu II — 
foarte timorat la intrare (îl înlocuia 
doar pe Dinu, aflat accidentat pe 
tușă), a termina foarte bine; Anca
— activ și util ; Uifăleanu — nu a 
convins suficient, a avut unele mo
mente bune, urmate însă de ne-

De la jumătatea primei re- 
seiecționata a trebuit să se 

ipe mai mult de integritatea 
că efectiv Altceva

Octavian lonescu
nu este un jucător resemnat

Octavian lonescu face parte din 
garnitura pe care Constantin Teaș- 
fcă a promovat-o la un moment dat 
la Universitatea Cluj. Au apărut 
„peste noapte1*, atunci, în prima 
divizie a țării, un Lică, un Coman, 
un Pîrvuleț, o dată cu ei, Fanea, 
Florian, Șoptereanu. Și-au justifi
cat „selecționații11 pasul gigantic 
din anonimat în prima lojă a fot
balului românesc ? Unii au supra
viețuit o vreme, alții au avut stră
lucirea și viața scurtă a unui me
teor. Dar cei cu adevărat stator
nici și în Stare să învingă obsta
cole obiective au fost Lică, Fanea 
Lazăr și Octavian lonescu. Cu a- 
cesta din urmă ne-am propus să 
discutăm astăzi.

— Ai 22 de ani, debutul ți-a fost 
precoce și părea de bun augur. 
Te consideri un. fotbalist realizat ?

— O nu, eram convins că la 22 
de ani voi atinge stelele cu mina. 
Dar nu s-a întîmplat chiar așa, 
deși »m jucat, joc și cred că voi 
juca în continuare in Divizia A.

— Vrei să spui că C.F.R. Cluj, 
echipa sub culorile căreia joci, se 
va menține în prima divizie ?

— Vreau să Spun că pregătirea 
pe care o facem acum și ambiția 
grozavă a băieților mă îndreptă
țesc la un optimism lucid, nu la 
unui de paradă.

— Al fost la Rapid, te-al întors 
brusc la C.F.R., naveta aceasta s-a 
făcut repede și fără explicații pu
blice.

— La Rapid mă adusese fostul 
antrenor Bărbulescu. Se știe „isto
ria Rapidului*1 ulterioară. Noul an
trenor, Bazil Marian, nu m-a vrut 
însă, dar nici măcar nu s-a uitat 
la mine cum joc. După șase etape, 
m-am dus și i-am cerut dezlegarea. 
Atunci i-am auzit pentru prima 
dată glasul. Ml-a spus doar atît: 
„Ți-O dau, băiete, cum să nu ți-o 
dau, în fond pe tine cine te-a adus 
aici ?"

— Crezi că ai fi făcut față lîngă 
Neagu ?

— Sint convins, venisem cu gin- 
duri mari și sentimente bune, era 
doar clubul unde primisem prima 
legitimare. Mie îmi convine postul 
de virf retras, îmi place să pri
mesc mingile, să „coc“ fazele care 
vor urma, înlr-un cuvlnt prefer 
sa fac dispecerat in teren. M-aș 
fi înțeles cu Neagu dQ gilnune l , 

!•

Petru sprijinirea acestor eforturi, 
s-a hotărît ca jucătorul Iordănes- 
cu — aflat momentan in turneu cu 
echipa națională — să revină la 
București după meciul cuP.A.O.K. 
Salonic, alăturîndu-se colegilor săi 
de club în pregătire și dînd astfel 
posibilitatea unei omogenizări mai 
rapide a liniei de atac steliste.

Iii privința selecționatei olimpi
ce, Biroul a apreciat ca fructuos 
turneul din Maroc (el oferind con
statări pozitive asupra stadiului ac
tual de pregătire și dînd posibili
tatea conturării unei formații de 
bază), dar a atras, totodată, aten
ția să nu se supraestimeze rezul
tatele obținute. Analizînd și apro- 
bînd programul de pregătire a e- 
chipei pînă la meciul cu Danemar
ca — decisiv pentru calificarea în 
turneul de la Munchen —, Biroul 
a subliniat necesitatea găsirii unor 
soluții mai bune pentru anumite 
posturi încă deficitare în linia de 
fund și la înaintare. S-a hotărît, 
de asemenea, ca antrenorul princi
pal al selecționatei olimpice, Gh. 
Ola, să meargă luna viitoare în Ita
lia pentru a urmări jocurile de 
pregătire pe care reprezentativa 
Danemarcei le va susține cu cîteva 
echipe de club peninsulare.

în aceeași ședință, Biroul a apro
bat planul amenajărilor de tere
nuri in anul 1972 (îndeosebi pen
tru centrele de copii ți juniori), 
care se ridică la o valoare de 3,5 
milioane lei.

reușite; Dembrovschi _  a arătat
aceeași lipsă de vigoare și rezistență 
manifestată ți în finalul sezonului 
trecut.

în concluzie, un eșec nedetermi- 
na: de meritele învingătorilor sau 
lipsurile învinsului, ci de maniera 
ftizind regulile de joc în care Ga- 
latasaray a abordat întîlnirea

Folosirea a 6 dintre rezervele e- 
chipei s-a făcut simțită în compor
tarea de ansamblu a formației, lucru 
previzibil. De altfel, utilizarea re
zervelor constituia tocmai unul din 
scopurile turneului ți anume acela 
de a le apropia de valoarea titula
rilor recunoscuțL

MECIURI AMICALE
ST. ROȘU — S. C. BACĂU

4—0 (2—0)

omogenizării, 
ofensive re- 

eficacitatea 
s-au dovedit 

au

O
tată ___ ........
dit interes de numeroșii^ spectatori 
veniți la stadionul ___
Brașovenii s-au prezentat 
pregătire fizică 
pusă la punct 
avansat în 
verva din 
flectîndu-se 
jocului lor. 
deficitari 
greșit nepermis de mult, chiar în 
condițiile unei Intiin.ri amicale. 
Autorii celor patru goluri au fost: 
Florescu (min. 1), Gherghelî (min. 8), 
Gyorfl (min. 70) și Ivăncescu 
(min. 85).

STEAGUL
Ivăncescu, Jenei, Păltinișan. Rusu, 
Cadar, Gherghelî, Zotincă. Balint, 
Florescu (min. 46: Pavlovici), 
Gyărfi (min. 75 Drăgoi).

întîlnire deosebit de dispu
și atractivă, urmărită cu vă-

Tineretului. 
cu o 

destul de bine 
și cu un stadiu 

privința 
acțiunile 
și prin 

Băcăuanii 
In apărare unde

ROȘU: Albu

— Și cu dezlegarea în buzunar, 
oe-al făcut ?

— Aveam oferte de joc Ia Fa
rul și Petrolul, dar am preferat să 
mă intorc la CFR, Cluj, lingă 
băieții de care mă despărțisem, 
pe care li cunoșteam drept oame
ni buni și harnici și prietenoși. E- 
rau năpăstuiți ți m-am întors lin
gă ei să-i ajut după puterile mele.

— Ce te preocupă acum ? |
— Patru lucruri: să scăpăm de 

retrogradare, să joc formidabil in... 
etapa a XX-a, să revin in atenția 
selecționerilor echipei naționale de 
tineret, unde am jucat o dată, dar 
am „clacat" regretabil din cauza 
tracului. Și, bineînțeles, să-mi iau 
cu bin« examenele 1» I.E.F.S., unde 
am ajuns in anul 
frecvență.

După despărțire, 
ochii febril peste 
meciuri al Diviziei 
spună lonescu cu acel „să joc for
midabil In etapa a XX-a“ T... Aha, 
e clar, etapa XX: Rapid—C.F.R. 
Cluj. Pe băiat 11 doare, va să zică, 
sentimentul că a fost nedreptățit. 
Vrea să demonstreze tuturor că 
merita un loc sub un soare mal

-A I ■— riIPCM

IV, secția fără

mi-am aruncat 
programul de 
A. Ce voia să

VICTORIE LEJERA A RAPIDULUI
(2-0) CU ETĂR TRNOVO

Intr-un 
Dar pe

estetic duel aerian cu portarul Hadjiski, Neagu pierde balonul 
parcursul meciului, atacantul giuleștean avea să se „răzbune" 

de două cri.
La al 

rificare 
competițional, Rapid București a 
învins relativ ușor o parteneră din 
prima divizie de fotbal a Bulga
riei. A plouat mărunt și a suflat

treilea meci al său de ve- 
din actualul sezon pre-

SPORT CLUB i Ghiță (min. 46 i 
Fugaciu) — Mioc, Catargiu, Velicu, 
(min. 46: Doboș), Kiss (min- 46 i 
Comănescu), Vătafu (min. 601 
Hrițcu), Hrițcu (min. 46: Duțan), 
Pană (min. 46 s Sorin Avram), 
Rugiubei, Fierea (min. 46: Pană), 
Sorin Avram (min 46 ; Băluță)

Ion HîRȘU-eoresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
JIUL PETROȘANI 1—3 (0—1)

După ce joi au pierdut cu 1—2 
la Crâlcva întîlnirea cu Dunărea 
Calafat, studenții au cedat și in 
amicalul de ieri în fata Jiului dm 
Petroșani, o echipă ambițioasă și 
pusă, de pe acum, pe fapte mar.. 
Au marcat: Velea (autogol min. 21) 
Libardi și Urmeș (ambii în min. 65) 
pentru Jiul și. respectiv. Deselnicu 
(min. 85> Au evoluat următoarele 
formații i

UNIVERSITATEA: Papuc (Oprea) 
— Niculescu. Sameș, Deselnicu, 
Velea. Iran (Strimbeanu), Dopase. 
Martin-avrc. (Nuă). OUeznenco. 
Mincioagâ, Țarălungă (Taco.).

JIUL s Suciu — Gecrgevici. 
Dodu, Ștoker, XL Marian. Cctor- 
mani. Libardi. Urmeș. Făgaș. 
Mulțescu. Naidin.
ȘT. GURGUI — coresp. județean

INDUSTRIA STRMEI C. TURZII
— „Uu CLUJ 1—2 (0—1)

Pe un teren moale, ambele echipe 
au trebuit să facă o adevărată ri
sipă de energie pentru a mulțam, 
cele cîteva sute de spectatori pre- 
zenți la meci. Mai bine pregătiți fi
zic, studenții clujeni au cîștigat prin 
golurile înscrise de Munteanu și 
Barbu, golul echipei locale f.ind 
înscris de Ciutac. Divizionarii A a_ 
aliniat următoarea formație : Mol
dovan (Negru) — Ciocan (Porațchi) 
Pexa, Solomon, Cimpeanu, lordache 
(Ardeleana), Mureșan (Sudi), Barbu, 
Munteanu, Adam, Lică. (L. DOXCIC 
— coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — F. C. 
ARGEȘ 2—1 (2—1)

Meciul s-a dovedit pentru ambe
le echipe un util test, în care echipa 
de categorie inferioară a luptat 
aprig, dorind mai mult victoria. 
Ambele goluri ale localnicilor au 
fost marcate de Horia Popescu, iar 
golul de onoare al piteștenilor a fost 
înscris de Roșu. F.C. Argeș a ali
niat formația i Stan (Niculescu) — 
Pigulea, Olteanu (Barbu), Vlad, 
Nedelcu, Roșu (Prepurgel), E. Du
mitru, D. Ștefan, Radu (M. Popes
cu), Frățilă, Jercan. în urma unui 
gest nesportiv, piteșteanul Marian 
Popescu a fost eliminat de către 
arbitrul meciului. (P. GIORNOIU — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — SPORT 
CLUB BACĂU (tineret rezerve) 

2—0 (1—0)
Studenții au cîștigat prin golurile 

înscrise de Stroe și Sichitiu. Jucă
torul Țană (Știința) a avut o ati
tudine total nesportivă față de spec
tatori. (I. IANCU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — MINERUL 
BAIA MARE 4—1 (2—0)

In partida de verificare de la 
Oradea, Crișul a întîlnit o echipă 
ambițioasă, dar pe care a învins-o 
la o diferență remarcabilă, dovedind 
o bună pregătire pentru actuala 
perioadă. Foarte bine s-a comportat 
Țamaț, autQj a trei goluri (min.

un vînt rece în tot timpul meciu
lui, dar aproximativ 4 000 de su
porteri giuleșteni au rămas cu fi
delitate pe locurile lor, pentru că 
jocul bucureștenilor etala virtuți 
de bun augur i mobilitate, dîrzenie,

37, 52 și 60). Celelalte goluri au 
fost marcate de Radu (min. 34 — 
autogol) pentru Crișul și Rozsnyai 
(min. 86) pentru Minerul. Crișul i 
Bologan — Sărac, Bule, LUcăCi, Le- 
mac, N. Alexandru (Kun I), Cojo- 
caru (Șchiopu), Suciu, Moț (Agud), 
Tarnaș. Bocșa (ILIE GHIȘA — co
resp. județean).

VIITORUL TG. MURES — 
C.F.R. CLUJ 1—5 (1—1)

Clujenii, aflați la Bc.-sec, au susți
nut un util meci de verificare la 
Tg. Mureș, cu echipa din campiona
tul județean Viitorul. Ei au evoluat 
destui de bine, în special în repriza 
secundă, cînd au înscris 4 goluri. 
Au marcat: Petrescu. Soo, M. Bre- 
tan. S. Bretan și Daniei, respectiv 
Pop. La CJ*JL Cluj, au jucat : To- 
toianu (Negrea) — Szdke, Cojocaru 
(Dragomir), Penzes. Roman (Lupu), 
M. Bretan, Vișan, S. Bretan, Soo. O 
lonescu (Munteanu II), Petrescu 
(Douici). (C. ALBU — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — INDE
PENDENȚA SIBIU 2—1 (0—1)

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
UNIREA PIATRA NEAMȚ 7—1 

(3-1)
Au înscris i Mustață,

Stingaciu, Ciocirlaa (2),
<2L respectiv Hanganu 
ȚEANU — coresp.).

înscris i Butunoiu, 
Contardo 

(C. NEM-

GF.R. TIMIȘOARA — AUTO 
TIMIȘOARA 6—0 (3—0)

Golurile au fost înscrise de Nes- 
orovici (4) și Floareș (2). (I. ENE

coresp.ț.

UNGARIA-ROMANIA SE VA DISPUTA
SÎMBĂTĂ 29 APRILIE

Federofia maghiară de fotbal a 
comunicat forului nostru de spe
cialitate câ partida de la Buda
pesta se va disputa sîmbătâ 29 a- 
prilie pe „Nepstodion" (federațiile

Organizatorii turneului In Liban 
al echipei Sportul Studențesc Bucu
rești au anunțat că din cauza tim
pului nefavorabil (ploi) turneul a 
fost amînat cu o săptămînă. In 
consecință, echipa studenților bucu- 
reștenl va juca in Liban între 21 
și 28 februarie. I 

U.T.A. A PLECAT IERI ilM ALGERIA
Ieri dimineață lotul de jucători 

al U-T.A.-ei a plecat în Algeria 
unde — după cum se știe — va 
susține cîteva partide în cadrul 
unei competiții organizate între

fost controlat 
a timpului de 
asaltat lucid, 
buturile lui 

un schimb de

poftă de fotbal, eficacitate și un 
talentat debutant, Rotaru.

Meciul în sine a 
în marea majoritate 
giuleșteni, care au 
din primele minute, 
Hadjiski. în min. 3,
pase rapide între Ene Daniel și 
Neagu conferă ultimului satisfacția 
golului. Replica Iul Etăr Trnovo 
n-a depășit cote valorice mediocre, 
o bună pregătire fizică a ajutat-o 
să țină însă un timp mingea de
parte de propriul careu, dar în a- 
fara unor șuturi puternice și prin 
surprindere, nici un rafinament nu 
s-a degajat din jocul echipei oas- 
pe. în min. 33, tot Neagu majorea
ză scorul, șutind dintr-un unghi re
lativ greu, într-un moment cînd 
Hadjiski avea cel mai nefericit 
plasament cu putință. Repriza a 
doua a mai adus un gol în contul 
Rapidului (min. 70, Ene Daniel a 
i-eluat cu capul din centrarea lui 
Petreanu), dar și unul în poarta 
lui Răducanu, înscris de Manolov, 
după ce cu 3 minute înainte, Rădu
canu anulase, efectiv, singura oca
zie de gol a lui Etăr.

RAPID : Rămureanu (min. 46 
Răducanu) — Pop, Boc, Mușat, Co- 
drea, Rotaru. M, Stelian, Petrea
nu, D. Ene, Neagu, Codrcanu.

ETAR illadjiski — Stefanov, Ce* 
karov, Kostov, Grozdanov, Veli- 
nov (min. 46 Neșev), Peterov, Va- 
siliev, Manolov, Lukanov, Petrov, 
(min. 25 Milenkov).

A arbitrat bine V. Pădureanu 
(București). i. c.

r
ITALIA : Echipele fruntașe în dificul
tate

Etapa de duminică (a 18-a) nu a 
fost prea favorabilă echipelor din 
fruntea clasamentului, primele patru 
clasate nereușind nici 0 victorie. 
Singura fruntașă care a jucat pe te
ren propriu, Milan, a pierdut ocazia 
de a se apropia de lider, fiind ți
nută în șah pe „San Siro“ de mo
desta Lanerossi Vicenza. Cagliari 
a condus la Catanzaro pînă în ulti

pericliteazăRay Kennedy (Arsenal)

mul minut de joc, cînd 
partidei, celebrul Lo Bello, 
dat gazdelor un penalty, cu 
acestea au egalat De remarcat că 
întllnirea de la Catanzaro a fost cea 
de-a 300-a partidă de divizia A con
dusă de pompierul din Stracuza. 
Juventus a jucat în deplasare, la 
Bergamo, cu Atalanta, meciul lulnd 
sfirșit cu un scor alb. Internazionale 
a fost întrecută fără drept de apel 
la Verona, fiind ajunsă astfel în 
clasament de Fiorentina și Torino.

Un interesant record a doborît 
Dmo Zoff, portarul lui Napoli. Cu 
partida de ieri — împotriva Samp- 
doriei — ,^oal-keeperul“ napolitan 
a ajuns la cifra de 172 de meciuri 
consecutive de campionat, deve
nind recordmanul jucătorilor In ac
tivitate. Iată rezultatele înregistrate

arbitrul 
a acor- 

care

organizatoare pot alege una din 
datele fixate de U.E.FA.: 29 sau 
30 aprilie, 13 sou 14 mai pentru 
retur). In schimb, meciul retur de la 
București este fixat pentru duminică 
14 mai. Nu s-a discutat încă la ce 
dată și unde va avea loc un even
tual al treilea meci.

OBSERVATORI LA JOCURILE 
ECHIPEI BAYERN MONCHEN

La sfîrșitul acestei săptămîni ur
mează să plece in R. F. a Ger
maniei Valentin Stănescu, antreno
rul echipei Steaua, însoțit de Vic
tor Dumitrescu. Cei doi vor urmări 
în jocuri de campionat pe Bayern 
Munchen. o dată la un joc în de
plasare (probabil la Mănchenglad- 
bach) și a doua oară pe teren 
propriu.

15 și 24
competiție
Ararat Ervan, Selecționata de ti
neret a Algeriei și clubul Sbna* 
trach, •"

februarie. La această 
mai iau parte echipele
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ROTARU DINTR-A XlI-a...
S îmbată, orele 15. Intrăm în frumosul Parc al platanilor. Peste 

cîteva minute începe Progresul—U.T.A. Jucătorii se echipează 
în vestiarele noi ale Sălii cu glasswand-uri. Lumea așteaptă.

Un suporter al Progresului îmi șoptește : „Sînt tare curios să văd 
cum va îi primită U.T.A., după ce ne-a coborît în B, anul trecut, la 
Cluj"». Fac imediat legătura. Aștept, lese U.T.A. Avansează în 
monom, pe poteca asfaltată. Lumea aplaudă...

A început jocul. Progresul combină frumos. M<5 uit cu jind la 
halfia Băncii: Tânăsescu-Dumitriu-Beldeanu. Și mă întreb daca 
în prima noastră divizie există două sau trei asemenea linii...

Apoi combină U.T.A. Broșovschi lifteazâ cîleva mingi spre Both. Dar 
Both nu se vede. Tînărul fundaș Condurachi îl strînge ca într-o men
ghină. U.T.A. insistă. Domide șuteazâ cu putere. Dur >n poarta ?ro‘ 
greșului plutește un portar de talent: Giron.

Dudu, Tănâsescu, Dumitriu, Beldeanu, Condurachi, Giron. De ce 
oare nu avem o divizie de 17 echipe?

Mă apropii de Dumitrescu III :
— Cum îți place Szabados, Nicule ?
—* Are calități. Driblează, fuge, șutează. Dar nu știe jocul. 
-Si?
— In 2—3 ani va veni ți asta.
rec pe la redacție. La telefon, Istanbulul. Stenograful scrie. 
„2—0 cu Fenerbahce.., 40 000 de spectatori".
Iau telefonul din mina stenografului. Eftimie lonescu comple

tează : „Da. 40.000 de spectatori. Aici se spune că echipa României 
1972 la Istanbul e ca Brazilia la București".

Mă duc acasă. Iau un France-Foot-ball de la documentare. Vreau 
să văd ce au mai făcut băieții ta Nîmes. Deschid la pagina 
statistică, cea mai pasionantă din toate. Aflu ca Pîrcălab e 

la numai cîteva sutimi de media S în primele 23 de etape ale cam
pionatului Franjei. E mult? E puțin? Caut un punct de reper. Și-l 
găsesc : „Onei" Pîrcălab e la două (!) sutimi de faimosul Magnusson, 
prietenul lui Răducanu, la Torino... Magnusson și Pîrcălab, creatorii 
lui Skoblar și Vergnes...

Duminică. Plouă. Și totuși, e destulă lume în Giulești. Rapid se 
distrează cu vișiniii din Trnovo. Neagu înscrie două goluri, în 
tru nedumerirea estetilor.

Tresar. Cum a ajuns Dumitru pe teren ? (Abia ieri a jucat cu 
Fenerbahce...) Mă uit mai atent. Nu e Dumitru. E Rotaru. Hie Rota 
ru dintr-a Xll-a. îl urmăresc. E o copie a lui Dumitru. Aceeași mis 
care nonșalantă. Aceleași pase de... golf. Cej amănunte. Mi le d< 
Nufescu, secundul Rapidului : ,,Rotaru s-a născut aici, pe stadior 
într-o cămăruță, sub tribună. E talentat. Mi-ar suride o linie Dumitru- 
Rotaru. Din păcate, la școală, Rotaru poartă ochelari cu 4 dioptri 
Pe teren i-ar trebui lentile aplicate. Poate că se va rezolva."

Pauză, lese Rămureanu. Intră Răducanu. Mă uit la Ramuream 
Ce forța extraordinară trebuie să aibă acest portar care joac 
100 sau 200 de minute pe an, fără să fie mai puțin talenla 

decît fericitul... Felix al Braziliei.
...Părăsim stadionul. Plouă. Mă gîndesc la Giron, la Condurachi 

și mai ales la Rotaru. Miracolul apariției lor continua, în ciuda ofen 
sivei formidabile a trigonometriei și a „Invadatorilor".

loan CHIRILA

r/j

și autorii golurilor: Atalanta — 
Juventus 0—0, Bologna — Mantova
1— 1 (Fedele, respectiv Petrini), Ca
tanzaro — Cagliari 2—2 (Spelta 2, 
respectiv Brugnera și Nene), Milan 
— Lanerossi Vicenza 1—1 (Benetti, 
respectiv Maraschi), Roma — Fio
rentina 0—0, Napoli — Sampdoria
2— 1 (Manservisi și Improta, respec
tiv Negri), Torino — Varese 2—0 
(Agroppi și Sala), Verona — Inter
nazionale 2—0 (Orazi și Mariani).

în clasament conduce Juventus cu

p, urmată de Milan și Cagliari 
cite 25 p, Internazionale, Fio-

27 
cu 
rentina și Torino 23 p, Roma 22 p 
etc. Boninsegna (Inter.) își menține 
In continuare poziția de lider în 
clasamentul gogeterilor, cu 15 go
luri marcate. Urmează Riva (Ca
gliari) cu 11 goluri, Bettega (Juven
tus) 10, Bigon (Milan) și Cappello 
(Juventus) cite 8 goluri etc

CESARE TRENTINI

R. F. A GERMANIEI: Etapă de 
Cupă

In campionatul vest-german s-au 
desfășurat meciurile tur ale optimi
lor de finală ale Cupei. Cu toate 
că două partide s-au încheiat cu 
scoruri albe, în celelalte jocuri s-au 
marcat 29 de goluri. Cea mai mare 
surpriză a furnizat-o echipa din 
liga secundă Kickers Offenbach, 
care a dispus cu 3—1 de F.C. Koln. 
In general, meciurile au fost urmă
rite de puțini spectatori i doar 89 000 
la opt meciuri. Iată rezultatele; 
V^.B. Stuttgart — F. C. Kaisers
lautern 4—3, Fortuna Diisseldorf
— Schalke 04 1—1, Werder Bremen
— Hamburger S.V. 4—2, Eintracht 
Braunschweig — Bayern Munchen 
0—0, Hannover 96 — V.LL. Bochum 
0—0, Borussia Monchengladbach — 
Eintracht Frankfurt 4—2, M.S.V. 
Duisburg — Rottweiss Oberhausen 
2—2.

Meciurile retur vor avea loc la 23 
februarie.

J. NEUSSER

ANGLIA : Tottenham din nou în
vingătoare

Ș
In etapa a 28-a a campionatului 

englez de fotbal, echipa Tottenham 
Hotspur, viitoarea adversară a for
mației U. T. Arad In „Cupa

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 7, etapa din 13 februarie

I. Atalanta — Juventus
II. Bologna — Mantova

III. Catanzaro — Cagliari
IV. Milan — Lanerossi
V. Roma —

VI. Sampdoria
VII. Torino —

VIII. Verona —
IX. Arezzo —

a -

Fiorentina
— Napoli 
Varese 
Internazionale 
Catania

1972
x
x
X
X
X
2
1
1
1

U.E.F.A.**, a cîștigat în deplasare cu 
scorul de 1—0 în fața formației Not
tingham Forest. Golul victoriei a 
fost marcat de Martin Peters. Ai te 
rezultate i Arsenal — Derby County
2—0 ; Crystal Palace — Coventry
2— 2 ; Everton — Leeds 0—0 ; Hud
dersfield — Liverpool 0—1 ; Leices
ter — West Bromwich 0—1 ; Man
chester United — Newcastle 0—2 ; 
Sheffield United — Manchester City
3— 3 ; Stoke City — Ipswich 3—3 ; 
Wolverhampton — West Ham 1—0.

poarta adversă. (Fază din meciul Arsenal — Derby County 2—0). 
Telefoto : A. P. Agerpres

Partida Southampton — Chelsea a 
fost amînată. In clasament conduce 
Manchester City cu 39 p, urmată de 
Leeds — 37 p. Formația Tottenham 
Hotspur ocupă locul 7, cu 33 p.

TURNEUL DE LA VIAREGGIO
Finala tradiționalului turneu in

ternational pentru juniori de la 
Viareggio se va disputa în acest an 
între echipa cehoslovacă Dukla 
Praga și formația italiană Interna
zionale Milano. în semifinale. Du- 
kla Praga (care a cîștigat pînă acum 
această competiție de trei ori : 1964. 
1968 și 1970) a învins cu scorul 
de 3—0 (1—0) formația Fiorentina.

SCURTE ȘTIRI
• Federaftlle din Anglia ți Țara 

Galilor au căzut de acord asupra 
datelor la care urmează să se dis
pute jocurile din preliminariile 
C. M.: 15 noiembrie 1972 la Cardiff 
ți 24 ianuarie 1973 la Londra.

• Tragerea la sorți a grupelor 
turneului olimpic de fotbal va avea 
loc la 11 iunie la Milnchen.

• In eventualitatea unui al trei
lea meci, forurile de specialitate 
din Anglia ți R. F. a Germaniei au 
convenit să-l dispute la 17 mai în
tr-un oraș din Elveția. Este vorba 
de jocul din sferturile de finală ale 
campionatului Europei.

• Cîteva meciuri programate tn 
grupa a 2-a a preliminariilor cam
pionatului mondial: Luxemburg — 
Italia la 7.X.1972 ți 31.111.1973; El
veția — Italia la 21.X.1972 și 20.X. 
1973; Elveția — Turcia la 9.V.1972 
ți 18.XI.1972.

• Doi antrenori federali și-au dat 
demisia de la conducerea echipelor 
naționale : Melchior (Luxemburg) 
ți L. Maurer (Elveția). Federațiile 
respective n-au numit încă pe noii 
antrenori.

i
XI. Novara — Perugia
XII. Palermo — Reggina

XIII. Sorrento — Foggia
t
1
2

Fond de premii lei 340.656 
ÎNTRUCÎT MECIUL X s-a DIS

PUTAT SÎMBĂTA, CONFORM 
REGULAMENTULUI A FOST A- 
NULAT, TOATE VARIANTELE 
PRIMESC PRONOSTIC EXACT.

Rubrică redactată de
toiQ-mNfisrm



a
ECHIPA UNIUNII SOVIETICE

SECUND
Sosirea la București

va avea loc miercuri seară

ULTIMA SURPRIZA BREVIAR

CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA HOCHEI
S.U.A, PE LOCUL

DELEGAȚIA sportivilor
ROMÂNI PĂRĂSEȘTE 

ASTĂZI SAPPORO
Pnonxjsticurile au. fost- confirmate 

■ In ceea ce privește'ilupta pentru 
medalia de aur a turneului olimpic 
de hochei, Mfctortia; tfevienind, așa 
qjțn era de așteptat,v selecționatei 
Uniunii ■ Sovietice, care și-a înscris 
astfel în palmares a IV-a victorie 

’ olimpică. ■ în partida finală, ddspu- 
tata duminică dimineața, în prezen
ța a peste 11 OOO de spectatori, ho- 
cheișții sovietici au înfruntat

din mișcare, reprezentanții Uniunii 
Sovietice au câștigat, mai ușor de
cât o arată scorul final : 5—2 (2—0, 
2—1, 1—1).

începutul întâlnirii nu a lăsat de
loc să se întrevadă acest deznodă- 
mînt, deoarece hocheiștii cehoslo
vaci au atacat furibund în primele 
mânute, forțind victoria- In plină 
perioadă de dominare a formației 
cehoslovace, o acțiune rapidă a ex-

Ultima parte a întâlnirii a fost 
ceva mai interesantă. Chiar în min. 
45, Cerny a înscris la capătul unei 
faze spectaculoase, astfel că la 
4—2 pentru U.R.S.S., jucătorii ceho
slovaci forțează egalarea. Scorul fi
nal este stabilit de Mișakov (min. 
52), care fructifică excelent o si
tuație de contraatac. Partida a fost 
condusă de Baader (R.F-G.) și Ga- 
non (S.U.A.).

A >

le-a strîns mina și americanul Keith caretorul cehoslovac Cerny (in dreapta) care
DUPĂ CE AU PRIMIT MEDALIILE de clștigâtori. hocheiștii sovietici primesc felicitările principalilor lor adversari : jucâ- 
* i < a-, .. . ..................... . continuă încă frumosul gest.

După ce s-au înapoiat, dumi
nică seara, de la festivitatea 
de închidere a Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sapporo, 
în satul. olimpic, sportivii de
legației noastre și-au făcut ul
timele pregătiri înaintea ple
cării- Luni dimineață, delega
ția României va părăsi orașul 
Olimpiadei, îndreptîndu-se pe 
calea aerului spre Tokio. Din 
capitala Japoniei, sportivii ro
mâni își vor continua călătoria 
spre patrie 
sosească la 
seara, după 
un popas la

marți, urmînd să. 
București miercuri 
ce vor mai 
Moscova.

z O' Ș
gȘjSg. -XI

UN SCHIOR SPANIOL
CÎȘTIGAT SLALOMUL
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principalii lor adversari, jucătorii 
cehoslovaci. Meciul, așteptat cu un 
interes enorm, a dezamăgit în mare 
măsură, limitîndu-se ia o luptă de 
uzură, cu foarte puține accente de 
.spectaculozitate, ambele formații 
'arătîndu-se. evident, marcate de im- 
portahța disputei lor. Ceva mai 
calmi, cu o apărare foarte bine or
ganizată (în care centrul atacant 
a jucat foarte mult retras, fiind de 
’fapt, al treilea fundaș și coordona
torul tuturor acțiunilor în zona 
neutră), acționând In permanență 
colectiv, cu pase scurte, derutante,

CLASAMENTUL
PE MEDALII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

celentei linii de atac sovietice, com
pusă din Harlamov (revelația aces
tui turneu), Blinov și Petrov, se 
încheie cu un god înscris de Bli
nov, care a avut și largul concurs 
al portarului Dzurilla (foarte slab 
în acest meci). Era abia minutul 6 
Și în ciuda eforturilor depuse de 
coechipierii săi, Dzurilla le va mai 
frîna încă o dată elanul, scăpînd 
în poartă (min. 14) un puc șutat 
de Mihailov. La reluare, sovieticii 
sînt cei care stăpînesc jocul și în 
min. 23 Firsov, atent, majorează 
scorul din apropiere. In echipa 
cehoslovacă intervine o schimbare, 
locui lui Dzurilla în poartă fiind 
luat de Holecek. Dar, atacurile din 
ce în ce mai rapide ale experimen- 
taților hocheiști sovietici sînt din 
ce în ce mai insistente și în min. 
30, Mișakov marchează : 4—0. Abia 
spre sfîrșitul acestei reprize, selec
ționata cehoslovacă reușește să e- 
chilibreze raportul de forțe și Mar- 
tinec (min. 39) reduce din handicap.

în celălalt meai programat în ul
tima zi a Jocurilor Olimpice, s-a 
înregistrat o mare surpriză : Fin
landa a învins Suedia cu 4—3 (1—2, 
1—1, 2—0) prin punctele marcate 
de Gaern, Tamminen, Kenonen și 
Monnonen, respectiv de Palmquist 2!

în lipsa unul număr mai mare 
de echipe, organizatorii au decis 
să abdice de la regulamentul obiș
nuit al C.M. și al J.O., stabilind ca 
ia egalitate de puncte între două 
echipe să primeze victoria directă. 
Ca urmare a acestui nescontat re
zultat. selecționata S.U.A., bene
ficiind și de înfrîngerea Cehoslova
ciei, a trecut pe locul secund, cu
cerind medaliile de argint, cele de 
bronz revenind jucătorilor cehoslo
vaci. Dar iată clasamentul final:

1. Uniunea Sovietică
2. S.U.A.
3. Cehoslovacia
4. Suedia
5. Finlanda
S. Polonia

5
5
5
5 
S
I

4
3
3
2
2

1 
O 
O
1
o

• II

O S3—13 
2 
î
2
3

18—15 
2S—13 
17—13
14—24
9-39

U.R.S.S.
R. D. Germana 
Elveția 
Olanda
S. U.A.
R. F. a Germaniei 
Norvegia
Italia

9. Austria
10. Suedia
11. Japonia
12. Cehoslovacia 
13-14. Polonia

Spania
15. Finlanda
16. Franța
17. Canada

CLASAMENTUL
PE PUNCTE

1. U.R.S.S 120 p, 2. R. p. 
Germana 83 p, 3. Norvegia 
79 p, 4. Olanda 64 p, 5. El
veția 63 p, 6. R. F. a Ger
maniei 60,5 p, 7. S.U.A. 59 p, 
8. Finlanda 47 p, 9. Suedia 
36 p, 10. Italia 31 p, 11. Aus
tria 28 p, 12. Franța 24 p, 
13. Japonia 23 p, 14. Ceho
slovacia 19 p, 15. Polonia 11,5 
p, 16. Canada 11 p, 17. Spa
nia 7 p, 18—19. ROMÂNIA 
și Ungaria 2 p. Celelalte 16 
țâri participante la Jocurile 
Olimpice de iarnă (printre 
care Anglia, Iugoslavia, Bul
garia, Belgia, Noua Zeelandă 
etc) nu au realizat nici un 
punct. VIACESLAV VEDENIN, principalul autor al victoriei ștafetei sovietico in proba de 

4x10 km, este purtat In triumf de coechipierii sâi.
Telefoto : A. P. — AGEHPHES
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Ultima probă a schiorilor alpini la 
Jocurile Olimpice a adus și. ultima 
surpriză : medalia de aur la slalom a 
fost cîștigată de un tînăr spaniol, 
Frandsco-Femandez Ochoa, care a ob
ținut aici prima sa mare victorie in
ternațională. Pirtia de pe muntele 
Teine (lungă de 530 m, 223 m deni
velare, 71 și 75 porți) s-a prezentat în condiții bune dar a avut un pro
fil oarecum curios, în formă de trep
te, trei pante (cea de sus cu o încli
nare de .39”, și ultima mai dulce) 
fiind unite cu două sectoare aproape 
plate.

In prima manșă, Ochoa (Spania), 
plecat cu nr- 2, realizează cel mai 
bun timp, fiind urmat la 41'100 de 
J.N. Augert și oft'lOO de Henri Du
villard. Urmează în ordine: italienii 
E. Schmalzi și Rolando Thoeni, 
poi Hansjorg Schlager (R.FG.) 
Gustavo Thoeni, toți înșirați 
58100.

în a doua manșă, prin inversarea 
numerelor de start, pleacă al doilea 
Gustavo Thoeni. El realizează 53,59, 
timp care nu va mai fi întrecut, fran
cezii Augert (susținut cu injecții de 
novocaină după’ accidentul de ieri) 
și Duvillard ,.blocîndu-se“ în aceeași 
poartă, către sfîrșitul traseului și pier
zând sutimi prețioase. Surprinzător 
de calm. Ochoa, care ia startul al 
14-lea, reușește al doilea timp al 
manșei și astfel își asigură o victorie 
pe cit de senzațională, pe atît de 
clară, fiind aproape singurul concu
rent din primii 15 care nu a făcut 
nici o greșeală în ambele manșe. 
Proba se încheie cu un clasament 
oarecum curios, pe primele șase

locuri figurînd doar schiori din țările 
latine (Spania, Italia și Franța), pri
mul’ austriac (David Zwilling) ocu- 
pînd locul 7 și primul elvețian (Ed
mund Bruggmann) locul 8. Este de 
remarcat, totuși, faptul că printre 
schiorii primei grupe (dintre

căzătura lui Cri stea, care ar fi putut 
Ocupa un T oc superior (în țur de 15).

CLASAMENTUL PROBEI MASCU
LINE DE SLALOM
Francisco-Fernandez Ochoa (Spania) 
— 109,27 (55,36 plus 53,91), 2. Gusța- 

Thoeni (Italia)

SPECIAL : 1.

(56,69

I

pirtia deSPANIOLUL FRANCISCO FERNANDEZ OCHOA coboară curajos 
tele Teine spre nesperata medalie de aur.

VICTORIA schiorului spa 
niol Fernandez Ochoa, mare 
surpriză din ultima zi a 

Olimpiadei, a fost apreciată 
astfel de următorul clasat 
în proba de slalom special 
italianul Gustavo Thoeni : 
„Ochoa a făcut o cursă fan
tastică. Chiar de la Prima 
manșă mi-am dat seama că 
va fi imposibil să-l întrec. To 
tuși, sînt mulțumit de felul 
cum am concurat în această 
probă. Am cîștigat o medalie 
de aur și una de argint. Sin* 
fericit, de asemenea, pentru 
faptul că vărul meu, Rolan
do a cucerit medalia 
bronz intrînd, astfel, 
elita schiului mondial".

IATA și o declarație 
noului 
Ochoa : 
din cursa de clasificlAe 
m-am simțit foarte bine^L 
m-am acomodat cu zăpa^F 
de pe muntele Teine. Țin să 
mulțumesc antrenorului fran
cez Fabre care s-a ocupa' 
foarte 
mea
Jocuri Olimpice.'

dr 
în

8
campion olimnio 
„încă de sîmbătă 

de clasifici

atent 
în vederea

de pregătirea 
acestm

acordat 
preșe-

arătat că o serie de 
comerciale s-au arătat 
interesate" de viitoarea 
a Jocurilor de iarnă 
Denver. „Olimpiada

VEDENIN A DUS LA VICTORIE

ECHIPA DE ȘTAFETA A U.R.S.S.

doar trei au căzut și au fost distan
țați sau eliminați) nu s-a intercalat 
nici unul din grupele inferioare. In 
schimb, dificultatea excepțională a 
cursei a făcut ca din cei plecați cu 
numere mai mari, 17 să abandoneze 
și 6 să fie descalificați. Din păcate, 
printre ei s-a numărat și Dan Cris- 
tea. El a fost surprins de o placă 
de gheață la poarta a 13-a din prima 
manșă, a derapat și a trecut — , în 
căzătură pe lingă 12 porți, fiind ne-

plus 53,59), 3.
(Italia) 110,30 
4. Henri 
110,45, 5.
(Franța) 
Schmalzi (Italia)

Thoeni
54,16),

Rolando 
(56,14 plus 

Duvillard (Franța) — 
Jean Noel Augert 

110,51, 6. Eberardo
110,83.

INTR-UN interviu 
unor ziariști danezi, 
dintele C.I.O. Avery Brunda
ge a 
firme
„prea 
ediție 
de la
albă este o întrecere între 
schiori și nu între fabricile 
de materiale și echipamenl 
sportiv" — a spus în încheie
re președintele C.I.O.

în turneul vedetelor tenisului de masă european 
MARIA ALEXANDRU S-A CLASAT PE LOCUL DOI

A Xl-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

și față de comitetul japonez de or
ganizare al acestei Olimpiade. In 
încheiere, A. Brundage a invitat 
tineretul din toate țările lumii să 
Se reîntîlnească la viitoarea Olim
piadă albă de la Denver, în 1976.

ESte ora 19,4,0. Pe un mare ecran de 
televiziune instalat în acest modern 
palat al sporturilor apare flacăra 
olimpică, aflată pe stadionul din 
imediata vecinătate a sălii. Arde 
cit vilvătăi -care se zbat neliniștite 
sub rafalele de vînt. Deodată, fla
căra. începe să se micșoreze. încet, 
încet pînă nu mai rămîne decît un 
firav pîlpîit ce se stinge și el. Ima- 
glrea aceasta, redată în culori pe 
Uriașul ecran, este de un efect co
pleșitor. In același timp, steagul 
olimpic este coborît, tot așa de 
lent, în acordurile imnului olimpic 
pe care îl intonează o orchestră și 
un mare cor.

în continuare, trei sute de copii, 
elevi ai școlilor din Sapporo. 
poartă mari cercuri albastre 
care le mișcă grațios. La un 
ment dat, ei se aliniază în 
sportivilor și formează, într-o ra
pidă și precisă desfășurare, cele 
cinci cercuri olimpice, precum și 
cuvintele „DENVER ’76“. Orchestra 
și corul intonează acum cîntecul 
,,Sayonara“ (La revedere) al com
pozitorului japonez Nakata. întrea
ga sală se alătură corului, iar oas
peții veniți de peste țări și mări 
încearcă și ei să se integreze, vocal, 
marii bucurii pe care o trăiesc 
gazdele Olimpiadei. Intr-adevăr, pe 
fețele acestora se poate citi o mare 
satisfacție, bucuria de a fi reușit 
să ofere lumii sportive un cadru 
desăvîrșit pentru marea manifes
tare sportivă care slujește armonia 
și pacea între oameni prin inter
mediul sportului.

Ei 
pe 

mo- 
fața

un cald „la revedere" exprimat în 
această policromă agitație. Pe ta
bela electronică din sală apare 
salutul „Sayonara" șt inscripția • 
..Denver 76". Din sclipirea litere
lor și cifrelor luminoase se des
prinde. parcă, o invitație adresată 
tineretului sportiv din întreaga 
lume pentru a se întîlni, din nou, 
sub semnul celor cinci inele olim
pice, la cea de a XH-a ediție a 
Olimpiadei albe.

NE-A ÎNSOȚIT NINSOAREA

Pe un timp închis șl o temperatură de 
—7®. 14 echipe au luat startul în ultima 
întrecere a schiului nordic, ștafeta 
4x16 km. Pe pirtia de la Makomanai, în 
stare excelentă, cu două urcușuri pre
tențioase la kilometrii 4 șl 7, lupta pen
tru primul loc s-a dat Insă doar între 
două echipe : a Norvegiei. -
olimpică în 1968 șl a U.R.S.S.. campioa
nă mondială in 1970. După primii 10 
kilometri, conducea echipa Norvegiei, 
dar numai cu 18 sutimi de secundă față 
de Suedia și 2,14 sec. față de echipa 
UJt.S.S. Pe locul 4 — surpriză — a 
schimbat Elveția, apoi Cehoslovacia șl 
de-abia pe locul 6 Finlanda, al cărei 
prim schimb pierduse peste un minut, 
tn schimbul al doilea, suedezul Aslund 
cedează șl In lupta pentru primul loc 
râsiine doar echipa U.R.S.S., care prin 
Skobov a luat conducerea șl a Norve
giei. care o secundează la 55/100. Pe 
locul trei a schimbat echipa Finlandei, 
Mleto reușind să parcurgă 20 km în 
30:54,64. primul timp sub 31 min. La 
distante foarte mid schimbă echipele 
R.D. Germane șl Elveției. In schimbul 
trei.' norvegianul Ivar Formo readuce 
echipa Sa pe primul loc, predlnd șta
feta cu un avantaj de 1:01,30. Suedia 
revine pe locui trej șl este urmată de 
Elveția, finlandezul Repo făcînd o cursă 
slabă (33:47,89).

In ultimul schimb. Vlaceslav Vedenin 
(campionul olimpic la 30 km). faee o 
cursă extraordinară. Reușește, ia kilo
metrul 8, să-l ajungă pe norvegianul 
Harvlken. apoi merge cu el pînă în 
apropierea sosirii într-un permanent 
duel. La 5o m. norvegianul — epuizat — 
Începe să se clatine și Vedenin n depă
șește. aducînd echipei sale o victorie 
străludtă. Lupta este la fel de drama
tică pentru medalia de bronz. Campio
nul ollmplc al cursei de 15 km, suede
zul Lundbaeck (de-abla refăcut după 
gripa care l-a împiedicat să la startul 
la cursa de 50 kmț nu rezistă asaltului 
dat de elvețianul Albert Giger, șl acesta 
aduce echipei sale o puțîn sperată me
dalie de bronz. Recordul pîrtiel a fost 
stabilit de Vedenin (30:50.47) principalul 
artizan al victoriei echipei U.R.S.S. Sub 
31 de minute au mal coborît doar altl 
patru schiori, printre care sovieticul 
Skobov șl norvegianul Tyldum. Intere
sant este faptul că timpii 2 și 3 au fost 
realizați de finlandezii Karjalainen 
(30:50.47) țț Mieto. Cum insă coechipie
rii lor au fost mult mal lențl, echipa 
Finlandei a ocupat locul 5.

CLASAMENTUL PROBEI MASCULINE 
DE ȘTAFETA 4X10 KM : 1. U.R.S.S. 
(Vladimir Voronkov, Iuri Skobov, Fedor 
Simașov, Viaceslav Vedenin) — 2 h
04:47,94, 2. Norvegia (Oddvar Braa. Paal 
Tyldum. Ivar Formo, Johs Harvlken) — 
2 h 04:57.06. 3. Elveția (Alfred Kalin, 
Albert Giger, Alois Kalin, Eduard Hau
ser) — 2 h 07:00,06, 4. Suedia — 2 h 07:03.60, 
5. Finlanda — 2 h 07:50,19, 6. R.D, Ger
mană — 2 h 10:03,73.

FRANCISCO -

FERNANDEZ OCHOA
campioană

„Paqulîo" cum 
tenii (diminutiv 
cisco), s-a născut 
rie 1950 la Madrid, unde exer
sează meseria de hotelier. De 
fapt, „hanul tineretului" pro
prietatea tatălui său se află 
într-o trecătoare a munților 
Sierra Guadarrama (la 50 km 
nord de capitală) și de aceea 
Francisco a alunecat pe schi- 
uri de Ia 3 ani. El a luat parte 
Și la J. O. de la Grenoble, o- 
cupind Jocul 23 la slalom. Din 
1969, prezent la toate concursu
rile pentru „Cupa Mondială", 
începe să obțină locuri promi
țătoare. In 1970, e al 611ea la 
slalomul de la Megeve și al 
9-lea la slalom și combinată 
la campionatele mondiale. A- 
nul trecut și anul acesta îi în- 
tilnim de cite trei ori în pri
mii zece Ia slalom, dar nicio
dată printre premiați. Antre
nată de francezul ~ 
Spaniei a marcat 
cesta un frumos 
ioare și medalia 
gată de Ochoa, 
foarte mult pentru 
schiului în aoeastă 
altfel, la 22 de ani, 
(1,14 m, 71 kg), care iubește 
mult muzica, corrida și 
sul, promite să se 
bească despre ei.

îi spun prie- 
de la Fran- 
la 25 februa-

Fabre echipa 
insă anul a- 
salt de va- 

aur cîști- 
însemna 
lansarea 

țară. De 
„Paquito"

de 
va

teni- 
mai vor-

voit să abandoneze. Al 
zentant al nostru. Virgil 
cut o cursă mai temperată și a ocu
pat în final un merituos loc 20, în- 
trecînd printre alții pe australianul 
Malcolm Milne, canadianul Barring
ton, sovieticul Grisenko, iugoslavul 
Kavdc etc.

Performanța Iui Brenci reprezintă 
cel mai bun loc ocupat pînă acum de 
schiorii noștri alpini la Jocurile Olim
pice și dovedește progresul realizat 
de ei în acest an.

Ea ne face să regretăm și mai mult

doilea repre- 
Brenci a fă-

UN SPECTACOL TULBURĂTOR

Steagul olimpic părăsește sala 
purtat de opt tineri militari, 
iățut semiîntuneric 
țuhȘhiui imaculat 
cercuri .este luminat puternic 
un reflector care îl urmează, 
cu pas, pînă la ieșire. Este

S-a 
și doar drep- 
cu cele cinci 

de 
pas 
un 

spectacol tulburător, desfășurat în
tr-o tăcere absolută. în incinta pa
latului de gheață își fac apariția,

„SAYONARA" „DENVER 76"

După ultimele acorduri izbucnesc 
aplauze prelungi. Aplaudă publicul, 
aplaudă sportivii. Eroii întrecerilor 
de pe pîrtiile de schi și bob, de pe 
gheața stadionului Makomanai, de 
pe trambulinele de la Miyanomori și 
Okurayama mulțumesc în felul a- 
cesta, pentru ultima oară, publicu
lui ospitalier din Sapporo și din 
alte părți ale Japoniei. în tribune 
flutură batiste, fulare, căciulițe. Este

Purtătorii drapelelor celor 35 de 
țări participante la Sapporo încep 
să părăsească sala. Ieșim curînd în 
aerul rece al nopții și ne fură 
privirile jocurile focurilor de arti
ficii care lasă jerbe multicolore pe 
cerul orașului Sapporo. La cîteva 
sute de metri se află stadionul pe 
care a avut loc ceremonia de des
chidere a Jocurilor. Reflectoarele 
continuă să ardă ; doar flacăra o- 
limpică a dispărut din acest decor. 
In stingă, jos, se vede satul olim
pic ; ceva mai departe se zăresc 
luminile orașului Sapporo și ale re
clamelor multicolore. Ninge. Mun
ții Teine și Eniwa nu se mai văd 
ca în alte dăți. Ei vor dăinui, însă, 
în amintirea noastră multă vreme, 
pentru că de ei se leagă zile în
tregi de confruntare a nivelului 
posibilităților sportivilor noștri 
contextul olimpic și mondial 
sporturilor de iarnă.

și 
în 
al

DINAMO BRAȘOV-WISMUT GERA (R.D.G.) 12-10 IA BOA
1 500 de spectatori au asistat la 
gală echilibrată, în care au evo-o

luat o serie de boxeri fruntași din 
R.D. Germană și tinerele speranțe 
din Brașov. Victoria cucerită de 
dinamoviștii brașoveni este preți
oasă și 
o dată 
secției.
xandru
k.o. în
kler, ocupant al locului 3 în 
pionatul R.D.G. La mijlocie 
Petfea și-a etalat calitățile de 
cher, scoțindu-1 din luptă (k.o.) în 
repriza a Il-a pe vicecampionul 
R.D.G., T. Voîgtlander, fost de 4 
ori campion al țării sale. Celelalte

meritată, dovedindu-ne încă 
munca rodnică din cadrul

La categoria muscă, 
Tiirei l-a întrecut 

repriza a Il-a pe G.

Ale- 
prin 

VVin- 
cam-

Ion 
pun-

rezultate : categ. 54 kg Fr. Molnar 
(Brașov) b.p. P. Witdan (Gera) ; 
57 kg H. Helmbold (Gera) b.p. N. 
Toma (Brașov) ; 60 kg A. Guțu
(Brașov) b.k.o. I D. Bekert (Gera) 
și C. Dumitrescu (Brașov) b.p.W. 
Schuller (Gera) ; 63,500 kg H.
Jokos (Gera) b.k.o.II I. Simuleac 
(Brașov) ; 67 kg R. Kodelpeter
(Gera) b.p. I. Popescu (Brașov); 71 
kg W. Ramin (Gera) b.p. D. Stai- 
cu (Brașov) ; 81 kg K. Diter (Gera) 
b.p. I.
Ruicu
(Gera).

Chifu (Brașov) ; +81 kg I. 
(Brașov) b.p. J. Gorniadzek

V, SECAREANU-coresp

ZAGREB, 13 (prin telex). La Za
greb au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul turneelor celor mai bune ju
cătoare și celor mai buni jucători de 
tenis de masă din Europa. în fi
nal. victoriile au revenit lui STI- 
PANCICI (IUGOSLAVIA) — la 
băieți și lui KISHAZI (UNGARIA)
— la fete. O comportare meritorie 
a avut multipla noastră campioa
nă— MARIA ALEXANDRU — cla
sată pe locul II in competiția fe
minină.

în ultima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Femei : Res- 
ier — Grofova 1—2. Hammersley
— Kishazi 0-2, Hovestadt — 
Scholer 2—1, Alexandru — Simon 
2—1, Rudnova — Vlaicov 2—1, An-

tier.son — Fedorova 1—2. Clasament 
final :
MARIA ALEXANDRU
Rudnova 7 v, 4. 
Anderson 5 v, 6. 
7. Hovestadt 5 v,
9. Grofova 5 v, 
4 v, 11. Simon_ 3
Vlaicov 3 v-
Klampar 0—2, Jonier 
2—0. Gomoskov —
Scholer — Karakasevici 
Bengtson — Slipancici 2—1. 
sament final : 1. Slipancici 8 vic
torii, 2. Bengtson 8 v. 3. Surbek 
7 v, 4. Jonier 6 v. 5. Gomoskov 5 v, 

6. Klampar 5 v, 7. V. Korpa 5 v, 
Orlowski 4 v, 9. Karakasevici
10. Secretin 2 v, 11. Scholer

2.
3.
5.
v,
V,

1. Kishazi 11 victorii,
8 V, 

Resler 6 v, 
Fedorova 5

8. Scholer 5
10. Hammersley
v, 12 Eleonora

Bărbați : Korpa —
— Orlowski 

Surbek 2—1, 
0—2, 
Cla-

8.
3 v,
2 V.

timele știri «ultimele știrii
NĂSTASE 

ÎNVINS DE BARTHES
In sferturile de finală ale turneului 

internațional de tenis de la Los Angeles, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a întîlnit 
Pe francezul Pierre Barthes în fața că
ruia a pierdut in trei seturi cu 3—2, 
4—6. 4—6. Intr-o altă partidă, campionul 
brazilian Thomas Koch l-a învins cu 
6—1, 6—4 pe americanul Pancho Gonza
les. S-au mal calificat pentru semifinale 
Andres Glmeno (Spania) șl Jimmy Con
nors (S.U.A.).

FINALA LAVER ROSEWALL
Finala probei de simplu din cadrul 

turneului Internațional de tenis (rezer
vat jucătorilor profesioniști) de la Phila- 
deplhia se va disputa între cunoscuțil 
campioni auștralieni Rod Laver și Ken 
Rosewall. In semifinale. Laver l-a în
trecut cu 6—3, 6—3, 6—3 pe olandezul 
Tom Okker, iar Rosewall a dispus cu 
2—6, 7—6. 7—6. 6—2 de americanul
Arthur Ashe.

ÎNOTĂTORII AUSTRALIENI 
STABILESC RECORDURI

In cadrul campionatelor de natație ale 
Australiei, care se dispută la Brisbane, 
B. Featherson a stabilit un nou record 
național în proba masculină de 200 m 
mixt cu timpul de 2:15,3. Un nou record 
australian a fost înregistrat și în proba 
masculină de 200 m liber, în care Mike 
Wenden a fost cronometrat în 1:57,1. 
Brad Cooper, s-a clasat pe primul loc 
în proba „maraton1* de 1 5Oo m cu timpul 
de 15:57,7. Proba feminină de 2Oo m flu
ture a fost " ' “
2:23,2.

cîștlgată de G. NelU în

Echipa învingătoare a cîștigat toate par
tidele susținute, întrecînd în prelimina
rii cu 9—7 selecționata Belgiei, cu 11—5 
echipa Angliei și cu 10—6 o reprezenta
tivă a Scandinaviei.

„CUPA EUROPEI" LA SCHI
Cursa feminină de slalom uriaș din 

cadrul concursului internațional de la 
Folgarida (proba a contai pentru „CUDa 
Europei- la schi) a fost ciștigată de 
Jocelyn Perillat (Franța) care a realizat 
timpul de 1:20,89. Pe locul secund s-a 
clasat Lise Marie Morerod (Elveția) — 
1:21,83.

ROD MILBURN MAI RAPID 
CA DAVENPORT

In cadrul campionatelor universitare 
de atletism ale S.U.A., care se desfă
șoară la Houston, Rod Milburn a stabi
lit cea mal bună performanță mondială 
pe teren acoperit în proba de 120 yarzi 
(109,73 m) garduri cu timpul de 13.4. 
Rezultatul luț Milburn este superior cu 
o zecime de secundă vechiului record 
de sală deținut de Willie Davenport, 
clasat aci pe locul doi cu 13,5.

CAMPIONATELE „INDOOR" 
ALE R. D. GERMANE

CERDAN PIERDE LA
doua oară în

PUNCTE !
cariera saPentru a 

boxerul francez Marcel Cerdan jr., fiul 
regretatului campion al lumii, șl-a în
scris în palmares o tnfrîngere. In gala 
disputată la Marsilia, canadianul Clyde 
Gray (semimijlocie) a dispus net la 
puncte de Cerdan, la capătul a 10 re
prize. deosebit de spectaculoase. Cana
dianul Paduana fusese primul * boxer 
care l-a învins pe Marcel Cerdan, care, 
fără îndoială, nu posedă clasa tatălui 
său.

ÎNTRECERILE FLORETISTELOR
La Bonn s-a disputat tradiționala com

petiție „Turneul celor 4 națiuni” la flo
retă (feminin). In finală, echipa R.F. a 
Germaniei a dispus cu scorul de 9—7 
de echipa secundă a R.F. a Germaniei.

La Berlin. în prima Zj a campionate
lor R.D. Germane de atletism pe teren 
acoperit, sprintera Monika Zehrt a cîș- 
tigat proba de 400 m cu performanța de 
54.2. în proba feminină de aruncarea 
greutății, pe primul loc s-a clasat Ma
rianne Adam cu 18,24 m, urmată de 
Ingebord Friedrich — 17,61 m. Joerg 
Drehmel și-a adjudecat victoria în proba 
de triplusalt cu 
Pe locul secund 
15,95 m.

rezultatul de 16.16 m. 
s-a situat Gaulke cu

RYUN NU SE REGĂSEȘTE..
concursului internațio-zl a ----------- --------------

de sală de la Los Angeles,
In prima 

nai atletic 
sportivul Jamaican Byron Dyce a "ciști- 
gat cursa de o milă cu timpul de 4:02.9. 
Pe locul secund s-a clasat Italianul 
Franco Arese — 4:03.0 Cunoscutul re
cordman american Jim Ryun a ocupat 
locul șase cu 4:13,2. Reynaldo Brown s-a 
situat pe primul loc în proba de sări
tură în înălțime cu rezultatul de 2.16 m, 
iar sprinterul Jean Louis Raveloma- 
nantsoa (Republica Malgașă) a trecu; 
primul linia de sosire în cursa de £0 
yarzi plat cu timpul de 6.1.

In concursul feminin, atletele smeri- 
cane Jarvis Scott — 1:05.6 pe SOn yarzi 
și Kathy Gibbon — 2:32.2 pe t &■:••> varzl 
au stabilit eele mai bune performar,:e 
mondiale pe teren acoperit in prooe-e 
respective.

Redacta și administrația | București, itr. Vasile Conta ar. 16; telefoane: centrali 1110(15, secția corespondenți II 51 09, interurban 72 și 286 î telex: sportrom buc 180, Tiparul ..I P. „loformaț’a", București 1U.36Ș


