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AZI ȘI MÎINE, LA REȘIȚA In vederea Campionatelor mondiale

AL DOILEA TUR AL DIVIZIEI DE BASCHET?

MECIUL STEAUA-POLITEHNICA BUCUREȘTI
INAUGUREAZĂ SERIA DERBYUR1LOR

ÎNOTĂTORII ROMÂNI VOR FI PROTAGONIȘTII universitare de iarnă

CAMPIONATELOR INTERNATIONALE»
DELEGAȚIA

întrecerile craulișlilor punctul de atracție al celor doua reuniuni STUDENȚILOR ROMÂNI
telefon, de la

m din locali- 
pentru calitățile 

punct ultimele a- 
ca festivalul îno-

25

REȘIȚA, 18 (prin 
trimisul nostru)-

în piscina de 
tate, renumită 
sale, se pun la 
mănunte pentru
tului, cea de a XlI-a ediție a cam
pionatelor. internaționale ale Ro
mâniei, să se poată desfășura în- 
tr-un cadru optim. Competiția re
unește la start pe cei mai buni 
înotători ai țării, în compania re
prezentanților natației din Bulga
ria, R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia și Ungaria.

La ora cînd transmitem, toate 
cele cinci delegații oaspete au so
sit în localitate și, față de loturile 
anunțate, nu aflăm decît o absen
ță, de marcă, este drept: celebra 
craulistă iugoslavă Mirjana Segrt 
nu a făcut deplasarea, preferind 
să nu-și întrerupă pregătirile pen-

tru marele concurs internațional 
de la Bremen (26—27 februarie). 
I-am urmărit pe viitorii adversari 
ai campionilor și recordmenilor 
noștri la primul antrenament efec
tuat ieri. Printre ei, nici un nume 
sonor, ci numai tineri de perspec
tivă, bine pregătiți. Astfel că pe 
primul plan al scenei actualei e- 
diții, rolurile de prim soliști vor 
fi susținute de sportivii români. 
Și cum aceștia par a fi puși pe 
fapte mari de la începutul anului...

vizeazăși ceilalți crauhști rom 
noi recorduri personale: Oprițescu. 
Miclăuș, Kokai, Moraru. De pe a- 
cum se profilează o ștafetă de 
4x100 m care să poată ajunge la 
3:40.0. baremul pentru Jocurile 

Olimpice.
Favoritul reșițeniior. Eugen Ai

mer, nu vrea să-și dezamăgească 
suporterii. Mai mult, el va încerca 
să obțină o primă opțiune pentru 
biletul spre Munchen. Pronie 
sale, 400 m și 1 500 m liber.

VA PLECA
SPRE LAKE

BOXERII
CONSTĂNȚENI

VICTORIOȘI«

iu
DANEMARCA

COPENHAGA 18 (prin telex). — 
Boxerii de la Farul Constanța au 
susținut ultimele două meciuri din 
cadrul turneului lor în Danemarca, 
în orașele Kjellerup și Heisinge, 
dovedind din nou clasa lor ridicată, 
în gala de la Kjellerup, oaspeții 
n-au obținut decît două victorii din 
cele 6 meciuri disputate, motivul 
fiind acela că organizatorilor da
nezi le-a fost imposibil să opună 
puternicei echipe, române adver
sari pe măsură.

La Heisinge, un singur român a 
coborît învins din ring, cocoșul 
Octavian Badea, întrecut de către 
Jens Erik Groth, echipierul Fa
rului înregistrînd astfel a treia în- 
frîngere în Danemarca. La această 
gală, la categoria grea, lupta din
tre G- Alexandru și Soren Nielsen 
a fost oprită în rundul 3, 
pugiliști fiind descalificați 
pasivitate.

REZULTATE (Kjellerup): 
Maibom b.p. O. Badea. I. 
șan b. ab. 3, R. Karlsson, P. 
sen b.p. Al, Tîrboi, T. 
b.ab- 3 V. Filip, P. Pfrvu b.ab. 1 
S. Jakob, E. Hensen b.p- G. Ale
xandru; (Heisinge): E. Groth b.p. 
O. Badea, Al. Tîrl oi b.ab- 1 K. 
Dyhrbye, P. Manole b.p. J. Olesen, 
Gh. Pușcașu b. ab. 1 S. Olesen, V. 
Filip b. ab. 2. T. Nielsen, P. Pîrvu

2
S.

b. ab. 
d»e și 
ficați.

MOGENS
„Berlingske Tidende“

DUMINICĂ
PLACID

Eugen Aimer in plin efort
Ne-au confirmat aceste presupu

neri, în primul rind ultimele sprin
turi ale lui Marian Slavic, crono
metrat la cea din urmă repetare 
(50 m) a antrenamentului de ieri, 
bucureșteanul a fost notat cu 24,3, 
cel mai bun timp din întreaga sa 
carieră „Cifra îmi dă curaj, ne 
declara Slavic. Nu-mi doresc decît 
întoarceri bune și veți nota un 
rezultat sub 54,0". Care, adăugăm 
noi, i-ar asigura un loc fruntaș 
în elita sprinterilor europeni. Dar

, Cu mare atenție am urmărit în 
cursul zilei de vineri și ultimele 
pregătiri ale spatiștilor. 
protagoniști se află in 1 
fiecare a promis eîte un 
Lupu la 100 m și Hohoiu 
m. Frumoase perspective, 
promisiuni. Să vedem, însă, 
spune cronometrele oficiale la a- 
cest prim test al sezonului.

Cei doi 
formă și 
i record: 

la 200 
multe 

ce vor

Adrian VASILIU

Miine. va pleca pe calea aerului 
spre Lake Placid, delegația spor
tivă studențească română, care va 
participa, între 26 februarie și 6 
martie, la campionatele mondiale 
universitare de iarnă. Din acest 
grup fac parte : Constantin Dia- 
conescu, șeful catedrei de educație 
fizică a Universității din Brașov, 
antrenor de schi, Nicolae Crețoi, 
student în centrul universitar Bra
șov (schi alpin) și studenții la 
I.E.F.S., Ion Dudu (schi fond) și 
Elena Moiș (patinaj).

La trambulina de la Borșa

PERFORMANȚE BUNE
Ieri <lupâ-a.:i.uza s-au Încheiat două 

intrece.-i de sărituri cu schiurile la 
complexul turistic Borșa. din Maramu
reș. -Cupa Maramureș-* și „Cupa 
F.R.S.B.”. Intrecerte. deși s-au desfă
șurat în condiții dificile (cu zăpadă pu
țină și înghețată), au fost la... înălțime, 
intructt câștigătorii au marcat sărituri 
excepționale. Iosîf Eros (Dinamo Brașov), 
de pildă, a avut două sărituri de 39 m 
(240.7 p) și a clștigat „Cupa F.R.S.B.", 
iar Gheorghe Girnet (A.S.A. Brașov) a 
cucerit „Cupa Maramureș- cu 85 4-33 m 
(230.5 p). Pe locurile următoare s-au cla
sat — în „Cupa F.R.S.B.- — D. Lupu 
(Dinamo Bv.) 784-80 m (224.1 p) șl M. 
Suroiu (A.S.A. Bv.) 84 - 83 m (219.3 p). 
iar în „Cupa Maramureș** A. Biriș 
(A.S.A. Bv.) 85-84 m (227.1 p) Și D. 
Lupu 82—35 m (226.8 p). Duminică, tot 
ne trambulina „olimpică- de la Borșa. 
vor avea loc campiona*e:e naționale de 
sărituri. (A. GHII.EZAN-—eoresp.).

ÎNCEPE DIVIZIA DE LUPTE OPECO-ROliANE
în sala Ciulețti: STEAUA - METALUL

Cele 18 echipe divizionare 
lupte greco-romane încep miine 
trecerile campionatului național, 
ediția a 24-a. în cele două serii au 
loc cîteva întîlniri interesante, din
tre care se detașează derbyul 
bucureștean Steaua — Metalul.

Iată programul primei etape : se
ria Est — la București (în sala 
Ciulești) : Metalul București — 
Steaua — Rapid București (arbitru 
principal — Gh. Conciu) ; la Sla
tina: Pescărușul Tulcea —IPROFIL 
Rădăuți — Aluminiu Slatina (M. 
Simionescu) ; la Bacău : Dunărea
Galați — C. S. Pitești — A.S.A. Ba
cău (L. Bandi), 
Cluj : 
Steagul roșu Brașov — 
(C. Popescu); la București (în 
Dinamo) : Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Timișoara — Dinamo 
Dona) ; (în sala Progresul) : Elec- 
troputere Craiova — Crișul Oradea 
— Progresul (Gh. Mihăilă)

Cluj

PE MARGINEA PLENAREI CJEFS CLUJ

ambii 
pentru

J. Lorentzen, 
Nielsen au

JACOBSEN
Copenhaga

de 
în-

G. Alexan- 
fost descali-

Ole
Hodo-
Knud-

Sorensen

seria Vest —
Vulturii textila Lugoj

A.S.A.

la

ORIZONTUL SPORTULUI

DE ORGOLIILE PERSONALE
In prezența tovarășului Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S. și a 

tovarășului Roman Morar, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
lucrările recentei plenare a CJEFS Cluj au analizat modul cum a fost 
îndeplinit planul de dezvoltare a mișcării sportive din județ pe 1971 și 
au adoptat Planul de măsuri privind îmbunătățirea activității de educație 
fizică și sport pe anul 1972.

Din informarea prezentată de tovarășul Nicolae Mureșan, președinte 
al CJEFS și din numeroasele luări la cuvînt, am desprins cîteva aspecte 
pe care am considerat util a le menționa fie. pentru că ele reprezintă 
niște modele ce se cer repetate sau „copiate**, fie că ele atacă niște 
inerții care au determinat un nedorit statu-quo într-unul dintre sectoarele 
de bază ale activității de educație fizică și sport i performanța.
• Prima mențiune are în ve

dere acel important loc I pe care 
s-a situat, la finele lui 1971, Cen
trul universitar Cluj în întrecerea 
cu omonimele sale din țară, loc 
care confirmă efervescența spor
tivă existentă printre universita
rii de pe malul Someșului și care 
răsplătește atît bogata serie de, 
competiții ce s-au desfășurat aici 
(amintim „Cupa Iuliu Hațieganu1* 
— la 6 ramuri de sport, „Natura- 
iiada**, „Cupa căminelor**, „Cupa 
Politehnicii**, „Agronomiei**, „Insti
tutelor de artă**, „Cupa semicen
tenarului P.C.R."), cît și efortul 
pentru mobilizarea importantului 
număr de studenți din oraș. O 
adevărată cetate universitară care 
trebuie să aibă o viață sportivă 
clocotitoare,, să fie un exemplu și 
o emulație pentru toți ceilalți ti
neri din jur. Iar locul I este o 
confirmare că lucrurile stau așa 
Sau... cam așa !

• De cîteva rezultate satisfăcă
toare s-a bucurat și sportul șco
lar. Astfel, în afara campionate 
lor școlare și a competițiilor re
zervate elevilor (gen „Căluțul da 
fildeș1', t)Cupa Cutezătorii" ș.a.) —

competiții care, în 1971, s-ău bucu
rat de o mai bună organizare și 
de o mai largă cuprindere, dato
rită unei mai apropiate colaborări 
între U.T.C., " . ' ' ~
și CJEFS — s-au realizat 
acțiuni ce merită toată 
Printre ele : introducerea
(in cadrul orelor de educație fizi
că), în școlile generale din peri
metrul bazinelor de înot sau, în 
cazul localităților montane — Băi- 
șoara, Beliș, Negreni și Iara — 
introducerea schiului ; organizarea 
unor competiții locale de mini- 
sporturi pentru a-i apropia pe co
pii de disciplinele 
suită de concursuri de 
turistică, trotinete, patinaj pe ro
tile, aeromodele, cartinguri și fes
tivaluri de gimnastică, întreceri ce 
s-au bucurat de toată adeziunea 
„cravatelor roșii**, înregistrînd ast
fel la start mii de participanți.

• Cît privește 
cere menționată

Inspectoratul școlar 
cîteva 

atenția, 
înotului

olimpice ; o 
orientare

sportul satelor, se 
o hotărîre pe care

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag, a 3-a)

Rapid București, una dintre formațiile fruntașe ale campionatuluiEchipa
de 'greco-romane, s-a antrenat și ieri in vederea începerii competiției. In 
imagine, antrenorul Marin B.elușica demonstrează elevilor săi unul din 

procedeele tehnice de ridicare a adversarului.
Foto : Paul ROMOȘAN

După un antrenament greu (ultimul al echipei Steaua înaintea me
ciului cu Politehnica București), o miuță este binevenită.

Foto - S. BAKCS1

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

ÎNVINGĂTOARE IERI, DYNAMO
RERLIN ȘI GORNIK KATOWICE

PE PRIMELE LOCURI ÎN CLASAMENT
Runda de ieri, penultima a „Cupei 

Federației*4 ne-a oferit, în deschidere, 
o întilnire fără istoric. Evident supe
riori, hocheiștii de la Dynamo Berlin 
n-au trebuit sâ facă eforturi pentru a 
se detașa în fața modestei selecționate 
secunde a Capitalei. Chiar dacă in u- 
nele scurte momente, jucători; bucu- 
reșteni (mai mult din ambiție) au reu
șit să echilibreze raportul de forțe, 
totuși aceste scurte sclipiri n-au putut 
influența cu mmic rezultatul final.

Mult mai interesant, echilibrat și cu 
surprinzătoare răsturnări de scor, a fost 
meciul vedetă, atît GORNIK. cît și RE
PREZENTATIVA BUDAPESTEI luptând 
din toate puterile pentru victorie. Pe 
lingă jocul plăcut oferit de cele. două 
competitoare, ceea ce a atras și a so
licitat în plus interesul spectatorilor, 
a fost — cum spuneam — evoluția sco
rului. După cîteva minute. Budapesta 
conducea cu 1—0, apoi — ia jumătatea 
primei reprize — scorul a devenit 3—1 
pentru Gornik. pentru ca în finalul a- 
cestei părți a întâlnirii., budapestanii să 
reușească un spectaculos „come-back” și 
să egaleze. In repriza secundă, deși au 
beneficiat de superioritate numerică 
timp de 5 minute, polonezii n-au putut 
să ia un avans mai mare de un gol. 
Abia în ultima parte a meciului, va
loarea lor tactică și-a spus cuvintul.

REZULTATE TEHNICE : Dynamo
Berlin — București B 12—0 (5—0. 4—0, 
3—0) : au marcat : Domko (3). Prusa 
(2). D. Peters (2), Novy. Thomas, 
Breitschur. Patzinsky ; au condus : 
A. Korczyk (Polonia) și E. Richter (Un

garia) ; Gornik Katowice — Budapesta 
8—6 (3—3, 2—1. 3—2) ; au marcat : H, 
Lebek (2), Oleszinsky, Jaiszciok, Stal- 
mach. SitKO, M. Lebek, Piechuta pen
tru Gornik, Bikar (2), Poth, Bâlint, 
Huran. Meszoly pentru Budapesta. Au 
condus : J. Exner (R.D.G.) și M. Pres- 
neanu (România).

Colin ANTONESCU

D e mîine, cele 22 de echipe 
masculine și feminine, parti
cipante la Divizia A, își re-

susținînd 
etape a 

competiției.

me- 
turu- 

Un

iau întrecerea, 
ciurile primei 
lui secund al .. .
eveniment important pentru mica 
lume a baschetului nostru, care aș
teaptă să revadă cele mai bune 
formații angrenate în această in
teresantă dispută. Ținînd seama de 
pregătirile intense pe care, toate 
echipele au arătat că le-au efec
tuat, este de așteptat, ca, .începînd 
chiar din această etapă inaugurală, 
să constatăm :

— apărări agresive (armă moder
nă de apărare, care presupune o 
foarte bună pregătire fizică) ;

— cit mai puține greșeli de teh
nică (reflectînd accentul pus pe 
pregătirea tehnică individuală):

— precizie în aruncările la coș 
(sintetizare a eforturilor și scopul 
final al oricărei acțiuni);

— perfectă disciplină (indispensa
bilă bunei desfășurări a partidelor, 
oglindă a muncii depuse în acest 
domeniu de cluburi și asociații).

PROGRAMUL (între paranteze, 
rezultatele din tur).

Masculin, etapa a XII-a : Mure
șul Tg. Mureș — I.C.H.F. (69—79)
— se joacă la Sibiii, Politehnica 
Galați — I.E.F.S. (95—83) — se 
joacă la Ploiești, Steaua — Poli
tehnica București (69—68). Univer
sitatea Timișoara — Rapid (62—75)
— se joacă la Arad, Dinamo — 
Universitatea Cluj (69—71), Voința 
București — Politehnica Cluj (42— 
43).

Feminin, etapa a X-a: A.S.A. 
Cluj — Universitatea Iași (46—61), 
Rapid — Sănătatea Satu Mare (68— 
47), I.E.F.S. — Universitatea Timi
șoara (76—48), Voința Brașov — 
Constructorul București 
Politehnica București — 
Oradea (73—49).

CLASAMENTELE LA
MASCULIN

11 10 1
11
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11
11 
11

FEMININ

1. Steaua
2. Dinamo
3. Polit. BUC.
4. Univ. Timiș
3. „U” Cluj
6. Rapid
7. Polit. Cluj
8. I.C.H.F.
9. Mureșul

10. Polit Galați
11. Voința Buc. 
Yl. I.E.F.S.

1. Rapid
2. I.E.F.S.
3. Polit. Buc.
4. Univ. Timiș.
5. Univ. Iași
6. Crișul Oradea
7. A.S.A. Cluj
8. Voința Brașov
9. Sănătatea Satu

10. Constr. Buc.
M.

(58—41),
Crișul

ZI

9 2 928—753
8 3 898—764
7 4 906—821
6 5 773—732
6 5 732—768
5 6 732—768
5 6 710—722
3 8 794—923
3 8 818—905
2 9 786—885
2 9 735—868

20 
19 
18
17
17
16
16
14
14
13
13

597—436
652—431 
475—558 
435—501 
462—487 
497—543

ALTE TREI SĂRITOARE
DE PESTE 1,80 m 

LA „CUPA DE CRISTAL"

18
16
16
13
13
13
12
12
11
11

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE : ora
1G.30 : BUCUREȘTI B — BUDAPESTA, 
arbitri : J. Exner (R.D.G.) și A. Kor- 
czyk (Polonia) : ora 18.30 : BUCUREȘTI 
A — DYNAMO BERLIN, arbitri : E. 
Richter Și E- Ujfalussy

Clasamentul înaintea
1. Dynamo Berlin
2. Qornik Katowice
3. București (A)
4. Budapesta
5. București (B)

arbitri : 
ambii Ungaria.

etapei de azi
3
4
3
3
3

3
3
1
0
0

o o
1 
î 
o

o
1
1
2
3

A IV-a ediție a competiției at
letice internaționale indoor „CUPA 
DE CRISTAL" — programata în 
zilele de 26 și 27 februarie în sala 
„23 August11 — reunește 35 de 
sportivi din 11 țări și, firește, un 
masiv lot de reprezentanți ai atle
tismului din țara noastră-

Alături de vedetele prezentate 
în numărul trecut al ziarului nos
tru (Drahmei, Stecher, Nordwig' 
Komar, Inkpen, Rechner), mențio
năm numele altor fruntași care 
și-au anunțat participarea la în
treceri: PROSKOVA (Cehoslovacia) 
— 1,84 m, KOMKA (Ungaria) 1,83 
rn la înălțime, RUDOLF (Ungaria) 
1,82 m la înălțime, KAI'ES (An
glia) 19,70 m la aruncarea greu-

tații, DEMUS (URSS) 13,8 s la 110 
mg, WODZYNSKI (Polonia) 13,6 s 
la 110 mg, SZUDROWICZ. (Polo
nia) 8,03 m la lungime, SEDLA- 
CEK (Cehoslovacia) 14,0 la 110 mg, 
ADAM (RDG) 17,93 m la arunca
rea greutății femei, DĂHNE (RDG) 
7,96 m la lungime, PATRON !S 
(Grecia) 2,13 m la înălțime, KRAV- 
CENKO (URSS) 5,05 m la prăjină, 
KOZAR (URSS) 6,34 m la lun
gime femei, MOȘAROVA (URSS) 
17,39 m la aruncarea greutății fe
mei și alții.

Fără îndoială că tradiționalele 
întreceri atletice se vor bucura de 
un' public numeros. De aceea, aș
teptăm ca I.E.A.B.S. să amenajeze 
din vreme tribunele suplimentare.

12 RECORDURI
ÎN PERICOL!

Azi și miine, campionatele naționale de atletism ale juniorilor
în suita concursurilor . de anver

gură pe care moderna sală bucu- 
reșteană de atletism „23 August" 
le găzduiește în această lună, a 
venit rîndul, azi și mîine, campio
natelor naționale ale juniorilor I.

Promoțiile 1953 — băieți și 1954 
— fete (evident că cei mai tineri 
nu sînt respinși, dacă au îndeplinit 
standardurile fixate de F.R.A.) sînt 
gata de start. De altfel, unii din
tre competitorii, de azi și mîine au 
trecut mai întîi prin proba maximă 
pentru a ajunge la cea 
participînd la sfîrșitul 
trecute la campionatele 
al căror nivel, firește, este mai ri
dicat. Și participarea unora dintre

minimă, 
săptămînii 
naționale,

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2-a,I

MARGINALII LA TESTUL NUMĂRUL 3 AL LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL

DOI ANTRENORI (ANGELO NICULESCU
Șl LESLIE SHANON) Șl OPINIILE LOR

SALONIC, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). — După 
ce ați aflat cîteva dintre reflec
țiile noastre privind testul nr. 3 
al selecționatei (partida cu P.A.O.K. 
Salonic), avem datoria să întregim 
tablou! comentariilor cu opiniile 
celor doi conducători tehnici, An
gelo Niculescu și Leslie Shanon 
Observați că ne întîlnim, pe itine
rarul lotului reprezentativ, cu al 
doilea antrenor 
aveam ocazia să 
trenorul Britch, 
ray din Insula 
menține titlul

cu
englez. Duminică 
conversăm cu an- 
adus de Galatasa- 
engleză spre a-i 

de campioană a

Turciei. Acum am discutat cu Les
lie Shanon, adus de P.A.O.K. Sa
lonic ca să obțină titlul de cam
pioană a Greciei. Am impresia că 
este mai mult o „modă a antreno
rilor englezi**. Pentru că, interesin- 
du-ne mai îndeaproape de meto
dele de pregătire 
nicianul englez la 
flat că, de pildă, 
un mare adept al 
constituie lait motivul antrenamen
telor lui. Dar nu de asta vrem să 
ne ocupăm acum ci, așa cum vă 
anunțam, dorim să vă oferim cî
teva considerații ale celor doi an-

utilizate de teh- 
P.A.O.K., am a- 
Shanon se arată 
„miuțelor", care

trenori principali privind comporta
rea jucătorilor noștri.

Angelo Niculescu ne declara, la 
terminarea partidei de joi, că a 
simțit — chiar de la încălzire — 
o ușoară blazare în atitudinea ju
cătorilor și de aceea, așa cum ob
servam și noi din tribună, a fă
cut o mult mai susținută pregă
tire a partidei.

..Nu am reușit sâ eliminăm sta
rea de ușoară apatie a

Eftimie

echipei, ne
IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Cornel Anton, campio
nul anului trecut și e- 
galttl actualului cam
pion de seniori, va în
cerca doborirea recor
dului național la sări
tura cu prăjina.

Foto : N. DRAGOȘ

Campionaful masculin de volei
t

FAVORITELE, NET
BRAȘOV7, 18 (prin telefon). — 

Ziua a doua a turneului masculin 
din cadrul campionatului diviziei 
A a consemnat din nou superiori
tatea categorică a favoritelor. Fă
ră a străluci, partidele din sălile 
Armatei și Tractorul au corespuns 
în bună măsură din punct de ve
dere tehnic, dar nu și spectacular, 
în sala Armatei, studenții de la 
I.E.F.S. au dispus de Viitorul Ba
cău cu 3—1 (4, —6, 0, 7), după un 
meci în care ambele echipe au 
avut momente de vîrf și de căde
re. Dispunînd de un blocaj ferm, 
bucureștenii și-au asigurat o vic
torie meritată. Arbitraj bun : V. 
Szakâcs (Baia Mare) și M. Nicolau 
(București). Ceva mai interesantă, 
ca desfășurare, a fost întîlnirea 
dintre studenții gălățeni și cei clu
jeni. Scor final : Politehnica Galați 
—Universitatea Cluj 3—0 (8, 
13). în cel de al treilea meci, 
Steaua a întrecut, conform aștep
tărilor, pe Politehnica Timișoara 
cu 3—0 (11, 5, 9).

Meciurile programate în sala

13,

Tractorul au atras numeroși ama
tori, care au urmărit cu un vădit 
interes cele trei întîlniri. în pri
ma partidă, Progresul a întîlnit pe 
Unirea Tricolor Brăila de care a 
dispus cu 3—0 (9, 13, 6), după o 
partidă destul de antrenantă. Au 
arbitrat bine F. Borz (Baia Mare) 
și E. Vintilescu (București). A ur
mat apoi jocul Rapid—Universita
tea Craiova încheiat tot cu scorul 
be 3—0 (11, 1, 10), în favoarea 
bucureștenilor care au tranșat în 
40 de minute disputa cu studențji 
craioveni. Arbitraj foarte bun al 
cuplului Al. Taus (Brașov) — I. 
Ionescu (Constanța). în încheierea 
programului s-a desfășurat partida 
Dinamo—Tractorul. Scor final: 3—0 
(7, L 7).

Programul de azi : sala Tracto
rul de la ora 16 : Steaua—Univer
sitatea Craiova, Dinamo—Politehni
ca Timișoara, U.T. Brăila—Tracto
rul. Sala Armatei, de la ora 16 : 
Rapid—Viitorul Bacău, Universita
tea Cluj—I.E.F.S., Politehnica Ga
lați— Progresul, î
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PRIM TESTUN

PESTE 20000 
COOPERATORI 

ARGEȘENI...
te ale unei mișcări (sportive a- 
flală în plin progres și cere 
cuprinde un mare număr do ti
nere și tineri din cooperativele 
agricole de producție.

De aceea, desigur, printre nu
meroasele acțiuni inițiate în în- 
tîmpinarea Congreiului UNCAP, 
au fost înscrise pretutindeni și 
manifestări sportive care au cu
noscut rezultate din cele mai fru
moase și s-au bucurat de o lar
gă audiență în rîndul harnicilor 
muncitori din cooperativele a- 
gricole de producție. Este neîn
doielnic, în același timp, că fo
losirea unor asemenea evenimen
te pentru a organiza — cît mai 
bine — diferite competiții, CON
TRIBUIE SUBSTANTIAL LA 
PULSIONAREA GENERALA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE.

lato, spre exemplificare,

6 cîtva
pus să ... ______
rubrică o gazdă a inițiati

velor județene, pe care, de alt
fel, Je prețuim deosebit și le 
considerăm de mare eficiență în 
îndeplinirea actualelor obiective 
ale mișcării sportive.

Așadarv continuăm, astăzi în
cercarea de a aduce la tribuna 
schimbului de experiența acțiuni
le locale prir» care, evident, ide- 
ea sportului pentru toți cîștigă 
teren și se exprimă direct prin 
rezultate semnificative.

Tema „la zi" a unor aseme
nea dezbateri or pufea fi, după 
opin’o noastră, ÎNTRECERILE 
SPORTIVE ÎN CADRUL RAMURI
LOR DE PRODUCȚIE, prilejuite 
de evenimente remarcabile din- 
tr-un domeniu sau altul de ac
tivitate. Așa cum, de exemplu, 
sînt numeroasele competiții or
ganizate, în diferite județe, în 
cinstea celui de al ll-lea Con
gres al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Produc
ție. Faptul este cît se poote de fi
resc. O spunem gîndindu-ne la 
dezvoltarea generală a sportu
lui săfesc, în special a activită
ții din cooperativele agricole de 
producție, la răspîndirea iot mai 
largă a educației fizice și spor
tului în rînduriie oamenilor mun
cii din agricultură, la felul în 
care UNCAP își îndeplinește o- 
tribuțiile ce îi revin, pe această 
linie, prin Legea nr. 29 din 1967 
Am putea, astfel, reaminti suc
cesul înregistrat în fiecare an de 
„Cupa tineretului de Io sate", de 
frumoasa activitate a asociațiilor 
sportive, de tradiția „duminicilor 
cultural-sportive" (aproape Î5 000 
în 1971) și multe alte componen-

.     nu
mai cîteva din rezultatele unor 
asemenea acțiuni inițiate în ju
dețul Argeș, de UJCAP, în co
laborare cu C.J.E.F.S. și Comi
tetul județean U.T.C., pentru 
membrii cooperativelor agricole 
de producție. La începutul a- 
cestei luni s-au dat primele star
turi în competiția polisportivă — 
șah, tenis de masă, săniuțe, schi, 
haltere, trintă — prin care ti
nerii din satele acestui județ 
aveau prilejul să dovedească suc
cesele realizate pînă acum în 
acest domeniu. Ieri, coresponden
tul nostru llie Fețeanu ne relata, 
din Pitești, că la etapele desfă
șurate pe brigăzi, cooperative a- 
gricole de producție, pe comu
ne, AU PARTICIPAT PESTE 20 000 
DE TINERI Șl TINERE. Aceasta și 
pentru câ sporturile din progra
mul competiției au fost bine a- 
lese — cele mai multe prezențe

AL LOTULUI DE TINERET
Cel mai important eveniment 

pugilistic internațional la care vor 
participa tinerii boxeri români în 
acest an este cel găzîduit de țara 
noastră, la începutul lunii iunie : 
campionatele europene de tineret.

în vederea prezenței onorabile la 
această competiție, antrenorii au 
și început Căutările pentru alcă

tuirea celei mai bune formații. Zi-

GALA DE ATRACȚIE 
LA GALAȚI

Astăzi, de la ora 18, Va avea 
loc la Galați o interesantă în- 
tîlnire pugilistică, jn cadrul că
reia selecționata de tineret a 

» țării noastre va întîlni o Com
binată gălățeană. Iată progra
mul : R. Cosma *— Tri Boșcu, 
D. Condurat — I. Sulă, M. La
zăr ■— Al. Barbu,' I. Vladimir 
— Șt. Duminică. Ș. Cuțov — G. 
Crihană, I. Adam — I. Tîrîlă, 
C. Dumitrescu — I. Dimache, 
Gh. Iliescu — N. Bogdan, I. A- 
gapșa — D. Bute, M. Imre —- 
P. Constantin. ,.V. Croitoru. G. 
Chiriăc;u 1 i

sibilitatea să se orienteze mai bine 
în selecționarea celor ce vor alcă
tui echipa reprezentativă și, în a- 
celași timp, să știe cum anume tre
buie dirijată pregătirea viitoare.

Cu excepția lui Aurel Dumitres
cu, care a urmărit să-1 scoată din 
luptă cu orice preț pe colegul său 
de antrenament Marin Lazăr (co
leg și de club!) și Dumitru Ze- 
linca, adversar necruțător pentru 
juniorul Alexandru 
liștii de la Steaua 
lenți parteneri de 
tru tinerii pugiliști.

în marea lor majoritate, compo- 
nenții lotului de tineret au mani
festat un potențial fizic ridicat și 
multă poftă de luptă. Nu același 
lucru se poate afirma și în legă
tură cu pregătirea lor tehnică. 
Lipsa de meciuri, concretizată în 
slaba apreciere a distanței, în in
suficienta precizie în lovituri și in
corecta folosire a procedeelor de 
apărare, a putut fi constatată ia

Mureșan, pu'gi- 
au fost exce- 
pregătire pen-

te
iele trecute am asistat la o primă 
convocare a' tinerilor susceptibili 
să reprezinte boxul românesc. An
trenamentul. - efectuat în sala de 
box a clubului sportiv Steaua, a 
constat dintr-o luptă liberă la mă
nuși între componentii lotului de 
tineret și pugiliștii de la Steaua. 
Cu acest prilej , am avut posibilita
tea să revedem în ring, alături de 
o sprie de tineri porniți pe drumul 
afirmării, ca Dinu Condurat. Re- 
mus Cosma, Simiort Cuțov, Vasile 
Cro.ito.ru, sau Marian Culineac și 
cîteva „nume" cu apariții destul ide 
rare pe ringurile^ noastre: Nicolae 
Giju, Gheorghe 
Dumitrescu.

Un asemenea 
care l-am dori 
binevenit pentru , 
culescu, E. Dinu și C. Ciucă. de
semnați de forul de Specialitate să 
se ocupe de pregătireâ lotului, A- 
ceastă primă verificard.țrâa poten
țialului tinerilor 3 dezvămit gradul 
de pregătire ft pugilîștilor selec
ționați. dîndurie antrenorilor po-

• In întîlnirea internațională 
ce se perfectează pentru începu
tul lunii mai, la Copenhaga, cu 
reprezentativa Danemarcei, fede
rația intenționează să folosească 
formația noastră de tineret

I

Chivăr* sau Aurel

antrenament, pe 
și public, a fost 
(antrenorii T. Ni-

cei mai mulți dintre participanții 
la acest test. Timpul trebuie folo
sit în mod corespunzător (poate și 
prin unele meciuri publice) pentru 
ca tineretul nostru să se prezinte 
la competiția continentală în cea 
mai bună formă. De altfel, video- 
magnetofonul, care a înregistrat 
această primă evoluție a pugiliști- 
fior susceptibili să facă parte din 
echipa pentru campionatele euro
pene, îi va ajuta pe specialiști să-și 
formeze o imagine mai completă 
asupra calităților și lipsurilor a- 
cestor sportivi.

Ne-a surprins absența nemoti
vată de la pregătire a talentatului 
pugilist dinamovist Sandu Mihal- 
cea, despre care antrenorii nu ne-au 
putut furniza amănunte.

Mihai TRANCÂ

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV..
• „Faceți-mi legătura cu un 

club sportiv. Vreau să joc și să 
învăț fotbal. Ajutați-mă" (NICO
LAE’D. ION, com. Stroești, 
jud. Vîlcea). Greu de dat ajutor, 
dacă, de pildă, n-ai talent. Dacă 
ai, mergi la echipa cea mai a- 
propiată care activează în județ. 
Numai să ai aptitudini că dru
murile se vor deschide imediat 
spre... Chimia Rm. Vîlcea și 
poate chiar spre divizia A.

• „Am un necaz 1 poștașul nu 
mi-a mai făcut abonament la 
ziarul Sportul. Puteți interveni 
pentru mine ?“ (C. PREDA, com. 
Maglavit, jud. Dolj). N-avem nici 
o putere. Abonamentele se fac 
numai de către oficiile poștale 
și factori. Bineînțeles, în limita 
posibilităților.

® „Pentru încurajarea echipei 
U.T.A., în preajma meciului cu 
Tottenham, vă rog să publicați 
versurile mele" (VIRGIL 
CANU, corn. Maliuc, jud. 
cea). Apreciind intențiile dv. 
nite din inimă și... Deltă, 
tru arădeni, am făcut loc 
încurajărilor. Versurile nu 
reușite.

® „Toți îmi propun să fiu bo
xer sau halterofil. Am 94 kg și 
forță, dorință de a reprezenta 
culorile patriei; cred că antre
nat îl înving și pe Frazier. La 
lupte m-am clasat pe locjul I în 
județul Constanța. Rog 'să fiu 
chemat la București" (GH. PA- 
TRAȘCU, lăcătuș mecanic la 
„Steaua electrică" din Fieni. 
jud. Dîmbovița). Vom face, veți

MO- 
Tul- 
por- 
pen- 
doar 
erau

(I.

16

ÎNOTCAMPIONATUL DE

„Cupa 
la ba- 
echipei 
In ul-

școlii 
și cu

ECHIPE ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA
3.

o

P

DECALAJ VALORIC

săli sau spații 
la căminele cul- 
școli — au fost 
și pentru că în 
acțiune ou fost

entrtj toti-p 
ntru topi

s-au înregistrat la săniuș, șoh și 
tenis de masă — și pentru că 
în toate satele posibilitățile exis
tente — pîrtii, 
corespunzătoare 
turale, CAP-uri, 
folosite judicios, 
această amplă 
angrenați aproape toți profeso
rii de educajie fizică...

Aflăm, de asemenea, că între
cerile sportive desfășurate în ca
drul acțiunilor de întîmpinare a 
celui de al ll-lea Congres UNCAP 
s-au încheiat cu rezultate exce
lente în comunele Tițești, Re
cea, Oarga, Aninoasa, Ștefănești, 
Vedea, Domnești ș.a. ’ Reținem 
insă, înainte de toate, faptul că, 
la o singură competiție județea
nă — odresatâ tineretului din 
cooperativele ogricole de produc
ție — au luat parte peste 20 000 
concurenți. Ni se pare a fi un 
succes remarcabil, de -natură să 
sublinieze, fără alte comentarii, 
eficiența inițiativelor județene, 
prilejuite de dara aceasta de în- 
tîmpinarea Congresului Coopera
tivelor Agricole de Producție cu 
succese realizate în toate dome
niile, printre care și cel al edu
cației fizice și sportului.

Dan GÂRLEȘTEANU

P. S. Sîmbâtd și duminică sînt 
programate, la Pitești, întrecerile 
etapei finale pe județ la șah și 
tenis de masă.

^\\\\\\\\\\

OLIMPICII, ÎN RING

Astâ-seară, lotul, olimpic de 
box va susține în sala școlii 
sportive din Sibiu meciuri de
monstrative, fără decizii- Vor 
evolua, printre alții. A. Minai, 
P. Ganea, A. Cojan, G. Po- 
metcu, P. Nedelcea, Antoniu 
Vasile, C. Cuțov. P. Dobrescu, 
V. Zilberman. încasările vor 
fi virate în contul 45.

DOUA GALE 

INTERESANTE

Simbătă. la -Grivița Roșie*, 
cepind de la ora 19, vor avea 
finalele competiției dotată

în- 
loc 
cu 

„Cupa 16 Februarie". Boxerii juni
ori și seniori de la Rapid, Meta
lul. Semănătoarea. Constructorul. 
Dinamo și Grivița Roșie vor oferi, 
sperăm, meciuri interesante. Spec
tatorii care au urmărit partidele 
de pînă acum, așteaptă cu interes 
duelurile N. Nicolae — N. Stancu, 
St. Dumitrescu — M. Boteanu, M. 
Mogoș — S. Lazăr, I. Grigore — 
M. Ploeșteanu.

Duminică dimineața, la ora 10. 
la Liceul Matei Basarab vor avea 
loc 19 meciuri, contînd pentru faza 
pe oraș din cadrul campionatului 
național de juniori. Reuniunea a- 
ceasta se anunță a fi deosebit de 
interesantă. Antrenorii cluburilor 
și asociațiilor sportive din Capi
tală vor prezenta pe Ting „noul 
val" al pugilatului bucureștean.

In al doilea meci
A ÎNVINS 
BRAȘOV

WISMUT GERA
PE DINAMO

sala clubului „6 Martie*' din Zăr- 
de

partidă 
cifm se știe, cu vic- 
(12—10). dar de data 
oaspeții cu 12—8. In 

meci al galei. Ion 
la puncte pe Otto

In___ .
nești a avut loc revanșa intllnirii 
box dintre echipele Dinamo Brașov 
Wlsmut Gera (R.D.G.). Prima 
s-a încheiat, după 
toria brașovenilor 
aceasta au învins 
cel mai disputat 
Petrea l-a învins 
Topel.

CAMPIONATELE BALCANICE 
ÎN LUNA MAI

LA ISTANBUL SAU ANKARA

Comitetul balcanic de box și-a 
ținut zilele trecute la Istanbul reu
niunea obișnuită de lucru. întors 
de la această reuniune, secretarul 
general al Federației române de 
box, Cristea Petroșeneanu ne-a in
format Că anul acesta campionatele 
balcanice de box vor avea loc (po
trivit programării inițiale) în zi
lele de 15—20 mai la Istanbul sau 
Ankara. Următoarea ediție a Bal
caniadei pugilistice, în 1973, se va 
ține la Atena, în cursul lunii sep
tembrie. Federația de box din Tur
cia a propus inițierea unui cam
pionat balcanic rezervat juniorilor, 
propunere ce urmează a primi ade
ziunea tuturor federațiilor membre.

16 FEBRUARIE
LA POLO - RAPID

întrecerile de Polo pentru 
16 Februarie” s-au încheiat, 
zinul Floreasca, prin victoria 
clubului organizator, Rapid. 
Urna partidă, feroviarii au dispus cu 
scorul de 4—3 de Progresul. Intr-un 
alt meci, tinerii de la Clubul spor
tiv Școlarul au realizat un surprin
zător succes asupra formației Di
namo (rezerve) : 6—5- Clasamentul
final al competiției : 1. Rapid 8 p, 2. 
Progresul 4 p, 3. I.KF.S. 8 p, 4- Șco
larul 3 P. 5. Dinamo (rezerve) 2 p.

Gh. COCIUBAN — ceresp.
LA ORIENTARE TURISTICA - A.S. 

DACIA BUC
N-au regretat, pînă Ia urmă, ex

cursia făcută la Bușteni cei 44 de sa- 
lariați ai întreprinderii bucureștene 
Dacia — cu toate că vremea a fost mohorâtă și ploioasă — pentru că au 
aplaudat, acolo, victoria reprezentan
ților acestei fabrici în competiția de 
orientare turistică, dotată cu „Cupa 
16 Februarie”, Prezentînd la startul 
diferitelor probe ale acestui concurs, 
ajuns la a 11-a ediție, nu mai puțin 
de 14 concurenți. A. s. Dacia a to
talizat cele mai multe prezențe în 
primele trei locuri.

Rezultate tehnice : — Senioare : I. 
Spicul (Georgeta Popa — Doina 
Aron) ; 2. Dacia (Elena Achim — 
Constanța Trancă) : 3. Dacia (Sanda 
Serghie — Aurora Sișu) ; Tineret (f) : 
1. Dacia (Oana Creangă — Elena 
Stan) : 2. Electfoaparataj (Mariana
lonescu — Georgeta Arsane) ; Se
niori : 1. Voința Buc. (C. Anghaluță

BRAȘOV, ÎS (prin telefop; de la 
trimisul nostru). Prima zi a tur
neului campionatului masculin de 
volei a debutat fără surprize. Toa
te echipele care aveau o șansă în 
plus au obținut victorii fără prea 
mari dificultăți. Chiar și întîlni
rile considerate aprioric mai echi
librate s-au terminat, pînă la ur
mă, la diferențe clare. Ne referim, 
în primul rînd, la meciul dintre 
Progresul și „U" Cluj. în care 
bucureștenii au cîștigat la un scor 
(3—0)) mai greu de anticipat, a- 
poi la cel dintre studenții gălă- 
leni și Viitorul Bacău- într-un cu- 
vînt, a fost o etapă caracterizată 
prin disproporții de forță, 
urmare, cu excepția unor 
perioade de joc echilibrat, 
sânte pentru public. în rest 
sistat la dispute inegale, în 
.echipă își urma lejer drumul spre 
victorie. în timp ce adversara a- 
bandona lupta.

Gazdele acestui turneu, voleiba
liștii de

Și. ca 
scurte 
intere- 
am a- 
care o

la Tractorul Brașov, și-au

SE

— .V. Tomescu); 2. Cercetătorul 
Ploiești (R- Ruso — J. Wichtu) ; 
Dacia (A. Achim — I. Stefan) ; Ti
neret (m) : 1. Voința Buc. (P. Zaha- 
rescu — N. Mavropol) ; 2. Dacia 
Andreescu «• M. Țicleanu).

LA BASCHET — I.E.F.S.

In meciul decisiv pentru „Cupa 
rebniarie", la baschet feminin, echipele 
I.E.F.S. și Rapid au oferit o întrecere 
deosebit de interesantă cu faze rapide,

dinamice și spectaculoase, cu perma
nente răsturnări de scor care au ținut 
încordată atenția publicului din primul 
pînă în ultimul minut de joc. Victoria 
a revenit I.E.F.S.-ulul cu 64—61 (27—23), 
dar felicitări pentru excelenta propa
gandă făcută baschetului, se cuvin am
belor formații. Au arbitrat bine dr. 
Dan Chiriae și N. Iliescu. în celălalt 
joc. Politehnica — Constructorul 70—55 
(35—30).

Clasament final: 1. I.E.F.S. 6 p.: 2. Ra
pid 5 p: 3. Politehnica 4 p 
structorul 3 p.

Premieră pe țară la Brăila

Din inițiativa conducerii 
generale nr. 23 din Brăila 
sprijinul Inspectoratului școlar ju
dețean, al Consiliului municipal al 
organizației pionierilor și al Con
siliului județean pentru educație 
fizică șl sport, în orașul de pe Du
năre a avut loc o acțiune cu totul 
inedită, o veritabilă premieră pe 
țară. Este vorba de primul campio
nat al unei școli generale, competi
ție care a angrenat peste 120 de 
tineri înotători din clasele I—VIII.

AL ȘCOLII
întrecerile s-ati 

condiții optime, la frumoasa pisci
nă acoperită din oraș, și s-au bucu
rat de un mare succes. Inițiativa 
va fi extinsă curfnd și la celelalte 
școli din Brăila, iar pînă la sfîrși- 
tul anului, inițiatorii frumoasei ac
țiuni, în frunte cu inimosul profe
sor Felix Heitz, stabilit de un an 
în această localitate, preconizează 
și organizarea unui campionat al 
școlilor din întregul municipiu.

GENERALE
desfășurat în

în prima zi 
a turneului masculin

EVIDENT

JUDO FĂRĂ
KIMONOU ?

propus în partida cu campioana 
țării — Steaua — să cîștige mă
car un set și au făcut totul pentru 
asta, izbutind victoria în cel de al 
doilea — singurul mai de calitate. 
Dar, din setul III, brașovenii, cu 
toată dezordinea care a domnit în 
terenul campionilor, au trebuit să 
se încline, totuși, în fața adversa
rilor și, apoi, să renunțe la re
plică. Dinamo, deși lipsită de 
aportul lui Udișteanu,. care efec
tuează pregătirea fizică cerută de 
antrenorii lotului național, nu a 
întjmpinat nicj un fel de rezisten
ță din partea echipei Unirea Tri
color. Cu siguranță, brăilenii — a- 
flați tntr-o postură delicată în a- 
cest campionat — nici n-au vrut 
să-și irosească forțele într-un meci 
lipsit de orice șansă pentru ei. 
Așa că dinamoviștii Schreiber, Du- 
mănoiu, Oros, Codoi, Tîrlici și Vra- 
niță au făcut mai degrabă un con
curs „cine trage mai tare", bom- 
bardînd fără milă terenul advers 
și stîrnind fiori în tribune la fie-

Astăzi 
iești), se

REIA Șl CAMPIONATUL FEMININ
aupa-amiază (ia sa.a G:u- 
maugurcază returul cam- 

pionatuisi frtnmîh de' tălef Pof tea
a doua a competiție; va fi. desigur, 
dotn.naiâ de<eursi frdnăâșdiof 
tru titlu. Cmci echipe. Rapid — 
actuala lideră a campionatului. 
Penicilina. Medicina. Dinamo și 
I.E.F.S. aspiră cu îndreptățită spe
ranță la calificarea în turneul fi
nal (locurile 1—4). programat la 
Pitești. Interesantă și aprigă va fi 
în retur lupta pentru evitarea ulti
melor două locuri în clasament. In 
această luptă sînt atrase nu mai 
puțin de cinci echipe: Farul, Uni
versitatea Timișoara, Constructorul

Con-
aces- 
cele

București (azi, In sala Giulești, de 
la era 17.5P), Medicina — 
SlLiu, Dinamo — Ceahlăul 
în sala Dinamo, 
siFuflordl Arad 
versitaiea — Farul. în afară de ul
tima întilnire, care este cea mai 
echilibrată din program, în rest se 
întrezăresc ușor echipele favorite t 
Rapid. I.E.F.S., Medicina, Dinamo 
și Penicilina.

(mîine 
la Dmamo, de la ora 9). jfoR-, 
— — _J — Penicilina. Uni-

care acțiune de atac. Același lu
cru aveau să-l facă și rapidiștii în 
meciul cu studenții timișoreni, atît 
de speriați de adversar, îneît în 
primele două seturi, parcă nici 
n-au fost prezenți pe teren. Și-au 
mai revenit în cel de al treilea 
set, pe care, spre surprinderea tu
turor, l-au cîștigat într-un final 
complet dat peste cap de arbitrul 
brașovean FI. Satnoian, care i-a 
dezavantajat mai întîî pe studenți, 
apoi, clar, pe giuleșteni. Și acest 
foc de paie — atîțaț de galerie și 
întețit de arbitru — avea să se 
stingă, timișorenii sfjrșind precum 
au început. Același lucru i-a arătat 
și partida dintre I.E-F.S. și Univer
sitatea Craiova. Oltenii n-au reu
șit nimic deosebit în această întîl- 
nire, în care aveau ca adversar tot o 
echipă studențească. Diferența va
lorică și-a spus cyvîntul.

în fața studenților clujeni, expe
riența mai vastă a jucătorilor de la 
Progresul a fost elementul decisiv 
în obținerea unui succes mai clar 
decît se prevedea. Poate cea mai 
plăcută, ca desfășurare și mai a- 
proape de exigențele diviziei A, 
a fost întîlnirea dintre Politeh
nica Galați și Viitorul Bacău. A 
ceasta și prin faptul că valorile au 
fost mai apropiate.

După aspectul general al acestei 
prime etape, se țâre' că echipele 
masculine, angrenate fie în lupta 
pentru locurile fruntașe, fie — 
mai ales — pentru evitarea retro
gradării, și-au fixat meciurile în 
care își pun toate speranțele.

Deși rezultatele judo-ului româ
nesc urmează o traiectorie conti
nuu ascendentă, baza materială 
de care dispune nu este ine,. 
proporțională cu nivelul perfor
manțelor. Vom aduce așadar in 
discuție o mai veche doleanță a 
federației de specialitate și. im
plicit, a celor peste 13 090 de ti
neri care practică străvechiul 
sport In cadrul a 121 de secții 
afiliate la F.R.J.

în judo este necesar — ca în 
orice alt sport — un echipament 
caracteristic, alcătuit dintr-o 
bluză (kimono), un pantalon și 
o centură, tot acest ansamblu 
purtînd numele de judogi. Dar. 
în comerț nu se află costume de 
judo. Precizăm că 99 la sută din 
costumele de judo aflate în uz 
sînt făcute — la comandă specia
lă — de una sau două coopera
tive, dar dintr-un material foarte 
subțire (un gen de doc), nere
zistent la tracțiunile extrem de 
puternice din timpul antrena
mentelor sau concursurilor. Acest 
pseudo-judogi este deci impro
priu practicării judo-ului în con
diții optime, căci nu oferă posi
bilitățile necesare diferitelor 
„prize", materialul fiind nu numai 
prea subțire, dar și alunecos, lip
sit de „asperitățile" țesăturii spe
cifice. Din cauza aceasta s-a în- 
tîmplat ca echipamentul să se 
rupă în competiții la prima soli
citare mai mare, ajungîndu-se 
chiar la evitarea unor procedee 
în care era necesară o „priză" 
sigură I

Mai e oare nevoie să pledăm 
pentru confecționarea unui mate
rial special, de către o fabrică 
de țesături ? De altfel, secretarul 
general al F.R.J., prof. Anton 
Moraru, ne-a adus la cunoștință 
că s-a și găsit o fabrică dispusă 
să producă acest gen de material. 
Este vorba de Combinatul de lîifă' 
București (șos. Pantelimon 300) 
care — răspunzînd prin adresa 
cu nr. 19809/31 din august 1970 (!) 
uneia din numeroasele solicitări 
ale federației de specialitate — a 
arătat că poate executa țesătura 
și încă la nivelul celei mai bune 
existente pe plan mondial !), dar 
este necesară aprobarea Ministe
rului industriei ușoare.

Bineînțeles că la aflarea acestei 
vești, secretarul general al F.R.J. 
a făcut imediat toate demersurile 
necesare către ministerul de re
sort dar, cu toate cercetările, 
adresele, audiențele, rugămințile, 
ofertele etc., doleanța celor 13 ooo 
de judoka a rămas nesatlsfâcută 
deși au trecut aproape doi ani, 
de atunci 1 In această situație, 
federația de specialitate este obli
gată să importe costume, inves
tind astfel sume altfel lesne de 
economisit. Crede oare cineva că 
e bine așa ?

Horia ALEXANDREȘCU

DUPĂ OCHI...

Aurelian BREBEANU

București, C.P. București și 
structorul Arad. Din rîndul 
tora urmează să se aleațâ 
două echipe ce vor retrograda. 
Prima etapă a returului (a Xll-a a 
campionQtului) programează azi și 
mîine următoarele întîlniri : Rapid 
i— C.P.B., I.E.F.S. — Constructorul

CLASAMENTUL ÎNAINTEA RETUȘULUI

1. Rapid H 10 1 33: • 21
2. Penicilina 11 10 1 39: 7 36
3. Medicina 11 9 2 29:16 29
4. Dinamo 11 8 3 24:13 !<
5. I.E.F.S. 11 7 4 2J:17 19
6. C.S.M. Sibiu 11 5 6 19:21 16
7. Ceahlăul 11 5 6 19:23 16
8. Farul 11 4 7 19:34 15
9. Universitatea 11 3 t 19:21 14

10. Constr. Buc. 11 3 1 17:26 14
11. C.P.B. 11 2 9 10:36 13
12. Constr. Arad 11 0 11 2:33 11

START IN „CUPA DE IARNĂ"
cadrulAz: încep întîlnirile din

„Cupei de iarnă". Este vorba de o 
competiție rugbystică de tradiție, 
care inaugurează activitatea compe- 
tiționaiâ a fiecărui an, ]a ea parti- 
cipind de obicei numai echipe bucu- 
reștene. La această întrecere — or
ganizată de către comisia munici
pală de rugby — vor participa 8 
formații : Steaua, Dinamo, Grivița 
Roșie, Gloria (din divizia A), Ra
pid, Vulcan și Olimpia (divizia B) 
și reprezentativa de juniori a Ro
mâniei ce se pregătește pentru tur
neul „Cupa națiunilor — F.I.R.A.".

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

In program i Grivița Roșie — Di
namo (azi, ora 16, teren Construc
torul) ; Vulcan — Rapid și Steaua 
— Gloria (mîine, pe același stadion, 
la _ orele 10 și respectiv, 11,15); 
Olimpia — reprezentativa de ju
niori (mîine, stadionul Tineretului 
II, ora 11).

Regulamentul „Cupei de iarnă" 
prevede ca reprizele primei etape 
să aibă o durată de 30 minute și 
ale etapei a doua 35 de minute. 
Din etapa a treia, reprizele vor 
avea 40 de minute.

AZI ȘI MIINE,

ALE JUNIORILOR

ei n-a fost numai onorifică, tinerii 
atleți și tinerele atlete constituind 
o prezență de prim ordin în lupta 
pentru titluri. Eleonora Monoranu 
(60 m) și Anton Cornel (prăjină) 
au obținut aceleași rezultate cu 
cele ale campionilor acestor probe, 
stabilind și noi recorduri naționale 
de juniori cu 7,4 s, și respectiv 
4,70 m, iar Roxana Vulescu (înăl
țime) și Marin Iordan (greutate) 
au cucerit prețioase medalii de ar
gint. Toți aceștia, la care se adau
gă și hurdlera Steliana Nedelcu, al
cătuiesc și grupul campionilor de

IN SERIILE FEMININESCHIMBARE OE LIDERI
MASCULIN

SERIA SUD

SUD

Azi și mîine va avea loc etapa a IlI-a 
a returului campionatului divizionar de 
popice. Iată clasamentele la zi :

FEMININ 
SERIA

anul trecut rămași (prin vîrstă I) 
să-și apere titlul.

Se așteaptă ca actuala ediție a 
campionatelor să modifice substan
țial lista recordurilor de sală ale 
juniorilor I. Care sînt premisele 
ce stau la baza unui asemenea 
punct de vedere ? în primul rînd, 
una obiectivă i noua pistă, sinteti
că, de concurs a sălii „23 August", 
s-a dovedit a fi deosebit de pro
pice performanței înalte în probele 
de alergări și sărituri. Apoi, cea 
subiectivă, care se referă la aptitu
dinile actualei generații de juniori, 
din care nu puțini sînt cei care 
și-au devansat categoria de vîrstă, 
unii bâtînd puternic peste pragul 
selecționării în primele 
tive ale țării, iar alții, 
formînd un nou pluton 
țelor autentice. într-un 
context se presupune că în probele 
de 60 m garduri, înălțime, lungime 
și greutate fete, ca și la 60 m gar-

reprezenta- 
copilandri, 
al speran- 
asemenea

Desen de N. CLAUDIU
vedea, ceva pentru afirmarea dv. 
Numai să fie așa cum spuneți.
• „Decît tălăngi, clopote, si

rene pentru încurajarea fotbaliș
tilor, n-ar fi mai bine să se 
compună un cîntec ? Al „tricolo
rilor" de pildă, pe care să-1 cîn- 
tărn în tribune". (PRICOP IOAN, 
Bîrlad). Și noi, ca și dv., ne 
gîndim că un cîntec ar înlocui 
mult mai plăcut încurajările 
zgomotoase. V-am publicat pro
punerea în speranța că aude de 
ca și vreun compozitor

1. Metrom Brașov
2. Laromet Buc.
3. Voința Buc.
4. Gloria Buc.
5. Rapid Buc.
6. Cetatea Giurgiu
7. Voința C-ța
8. Voința Ploiești
9. Petrolul Băicoi

10. Constructorul Buc.
SERIA NORD

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0
0

11901 16 
14619 14
14435 14
13900 12
11880 12
11827 12
8996 10 

14180 8 
13832 8 
10814 4

1. Constructorul Galați
2. Petrolul Pleiești
3. Rapid Buc.
4. Flacăra Cîmpina
5. Gloria Buc.
6. Voința Buc.
7. Constructorul Bue.
8. Rulmentul Bv.
9. Rafinăria Teleajen

10. Metalul Plopenl
SBBIA NORD

11 10 0 1 30840 
11 ‘ ‘ —
11
11
11
11
11
11
11
11

30676 
25633 
25106 
24672 
30450 
29351 
24562 
25059 
23741

1. Voința
2. C.S.M.
3. Voința
4. Hidromecanica Bv.
5. Voința Mediaș
6. Voința Timișoara
7. Voința Oradea
8. Dermagant Tg. M.
9. Voința Craiova

10. Voința Sibiu

Tg, Mureș 
Reșița 
Cluj

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0 
0 
0 
0
0 
o 
o 
o 
o 
o

14754 
13706 
13899 
13499 
11145 
11130
11163
13092 
11023 
10836

1. Voința Tg. Mureș
2. Voința. cluj
3. Electrica Sibiu
4. C.F.R. Timișoara
5. Olimpia Heșița
«. C.F.R, Tg. Mureș
7. C.S.M. Reșița
8. Voința Lugoj
9. Gaz metan Mediaș

10. I.C.O. Oradea

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
4
4
5

30542
29517
24343
30018

24682
28468
24132
28287
24406

prăjină, triplusalt și greu- 
actualelor re- 

doar în statis- 
seama de fap- 
cele două zile 
începînd de la 
de la orele 9) 

rezultă

duri, 
tate băieți, cifrele 
corduri vor rămîne 
tici. Și dacă ținem 
tul că, în total, în 
de concurs (azi — 
orele 16, mîine — 
se vor disputa 12 probe, 
că speranțele specialiștilor vizează 
majoritatea acestora. Aspiranți ? în 
afara consacraților, campionii anu
lui trecut, „noul val“ i sprinterii 
Cristodur, Georgescu, Pascu, sări
torii în lungime Enache și Scoarță, 
„cangurii" Gheorghiu, Bădoi, Tănă- 
sescu, iar la fete Surdu (sprint), 
Crăciun (garduri). Păcuraru (înăl
țime).

Ni se pare firesc să asociem 
speranțele, în primul rînd, de ti
nerii atleți. Ii așteptăm cu încre
dere la start, în lupta de acum cu 
secundele și centimetrii, dar, mai 
ales, cu dorința ca speranțele de 
azi să devină certitudinile 
mîine.

In toate ramurile sportive, arbi
trajul a suscitat și, fără îndoială, 
va mal suscita nenumărate dis
cuții. Unele obiective, altele su
biective. Și dacă pe cele subiec
tive este bine să le ocolim, asu
pra celor obiective se impune să 
ne oprim, să încercăm a găsi 
soluții pentru eliminarea carențe
lor reale pe care le scot în evi
dență. In această din urmă cate
gorie se află modul in care ap 
oficiat judecătorii de sosire la 
recentele campionate naționale 
atletice de sală. Vom spune, de 
Ia bun început, că la disputele 
pe teren acoperit (unde distan
țele sînt mai scurte șl, din acea
stă cauză, departajarea este mai 
dificilă) arbitrii au o misiune 
grea. Tocmai de aceea, la inde- 
mina lor stau mijloace moderne, 
ajutătoare. Telesidul a lipsit, din 
păcate (ne întrebăm cînd va fi 
instalat în sala „23 August" ?), 
dar a fost prezent video-înregi- 
stratorul. Socotindu-1, probabil, o 
piesă inutilă, manifested o re
trogradă rezervă față de acest 
aparat ultramodern de înregistra
re a imaginilor, judecătorii de 
sosire l-au ignorat, bazîndu-se 
numai pe ceea ce au văzut, mal 
bine spus pe ceea ce au putut 
reține în acea Infimă fracțiune 
de secundă în care se desfășoară 
finișul cursei.

Astfel, a fost posibil ca jn 
proba de 60 m băieți, concuren- 
țll clasați pe locurile 4—6 să fie 
creditați cu timpuri mai bune I 
decît realizaseră In realitate. Vi- 
deo-înregistratorul (pe care noi 
l-am consultat) indică o diferență 
de cel puțin o zecime între lo
cul I și locul IV, dar arbitrii — 
de ce această nefirească culantă ? 
— au acordat primilor 5 clasați 
(!) același timp — 6,6 s, record 
național... La fete, situația a fost 
și mai bizară. Deși între concu
rentele clasate pe locurile IV și 
V a existat, în momentul sosirii, 
o distanță de aproximativ doi 
metri (filmul este un incontesta
bil document), aceiași „judecă
tori" comunică rezultatul de 7.5 s 
pentru locurile IV, V, VI și VII !...

Se Impune, desigur; o reverift«. 
care a rezultatelor comunicate. 
Atletismul nostru și atlețil înșiși 
nu au nevoie de astfel de „ca
douri". Ei doresc să obțină per
formanțele pentru care s-au pre
gătit.

N. MIHAIL

UN ANTRENOR

FURIOS

,::a

VITEZIȘTII NOȘTRI IN ÎNTRECERI PESTE HOTARE
președintele federației, Teodor Băr- 
bulescu.

Patinatorii de viteză se aîlă în 
fața unor interesante confruntări 
internaționale. Un prim grup for
mat din V. Coroș, A. Boer și Gh. 
Pop și condus de antrenorul Carol 
Gall, va lua parte la concursul 
programat în zilele de 19 și 20 fe
bruarie pe pista artificială din Ber
lin. Peste cîteva zile, campionii 
absoluți Christa Tracher și Victor 
Sotirescu vor pleca spre Ulan Ba
tor. pentru a participa la o mare 
competiție care va avea loc în 
zilele de 26 și 27 februarie. Cei doi 
sportivi români vor fi însoțiți de

BEATRICE HUȘTIU IȘI PREGĂTEȘTE 
REINTRAREA

Biroul clubului sportiv Dinamo, 
în ședința sa din 16 februarie, a 
ridicat suspendarea maestrei spor
tului Beatrice Huștiu, fostă cam- 

'pioană republicană de patinaj ar
tistic. Tînăra patinatoare își va 
relua activitatea, cu începere de 
la 1 martie.

Acum cîțiva ani» pe cină ne 
aflam în mica tribună a arenei 
de popice din Băicoi, de unde 
asistam la un meci din cadru) 
campionatului republican de caii, 
ficare dintre echipele feminine 
Petrolul și Dermagant Tg. Mureș, 
ne-a frapat violența de limbaj a 
instructorului din localitate, Cris
tian Păunescu, față de elevele 
sale. în loc să le îmbărbăteze în 
momentele dificile sau să le dea 
îndrumările cuvenite cînd ratau 
vreo lovitură, el se răstea la ju
cătoare, adresîndu-le cuvinte 
urite, uneori triviale. Cineva ne-a 
explicat că nu este întotdeauna 
atît de irascibil, dar că atunci 
cind se enervează nimeni nu 
se mai poate înțelege cu el. Pen
tru a-1 tempera, forul de 'resort 
i-a dat un sever avertisment.

Din păcate, fostul instruotoit 
iar acum antrenorul echipă divi. 
zionare Petrolul Băicoi continuă 
să se enerveze și mal des, arbi
trii consemnînd în rapoartele lor 
comportarea ieșită din comun a 
acestuia. Este acuzat că are o 
atitudine necuviincioasă, că adu
ce In văzul și auzul tuturor In
jurii fetelor sale care greșesc, că 
jignește jucătoarele adverse și... 
conduce galeria, creîndu-se la un 
moment dat condiții Improprii 
pentru desfășurarea întrecerilor.

La propunerea Colegiului de an
trenori, cazul în speță a fost 
analizat de Biroul federal și în 
consecință antrenorul Cristian 
Păunescu a fost suspendat pe 
timp de patru etape. începînd 
de la 19 februarie.

Traian IOANIȚESCU

Cro.ito.ru


A SOCCERULUI MAGHIAR

„PREOCUPĂRILE MELE?
GERD MULLER Șl DOBRIN!..."
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BANI, AUTOTURISME, EXCURSII
PARTICIPAREA SE FACE PE BILETE DE 3 LEI, 6 LEI Șl 15 LEI VARIANTA 

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
\ •

Campionatul european studențesc

CUM SE VOR DESFĂȘURA LUCRĂRILE DE SELECȚIE
SCURT INTERVIU CU O MARE VEDETĂ SI PREGĂTIRE A REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

’ ‘i
De vorbă cu antrenorul-selecționer V. Mărdărescu

vâros și al naționalei maghiare are 
o_ atitudine,. o ținută care iți dez
văluie, pe rînd — mergind cu de
ducțiile de la general la particular 
și din aproape in aproape — spor
tivul, fotbalistul, stoperul.

Știu că în America de Sud — 
de unde a revenit recent cu na
ționala maghiară — n-a jucat de- 
cît un singur meci, lucru surprin
zător pentru unul dintre cei mai 
siguri titulari ai lui Illovszki. 
Păncsics explică :

_•— în timpul pregătirii in Spa
nia, ni-aro accidentat la un antre
nament. suferind o fractură a osu
lui malar drept. M-atn operat chiar 
la Madrid, am suportai și o in
tervenție de chirurgie plastică și. 
normal, am pierdut echipa. N-am 
intrat decit in ultima partidă, cea 
cu Flamengo, dar m-am ales to 
tuși cu satisfacția că a fost sin
gurul meci (2—2) in care n-am 
părăsit terenul învinși, din toate 
cele patru susținute in Brazilia. 
Acum mă simt bine, fac toate an
trenamentele. dar simt că sint doar 
jumătate din ce ar trebui să fiu • _  ? j.

— Da. imaginati-vă un stoper 
care n-are voie să dea cu capul...

— Presa maghiară și însuși an
trenorul Illovszki declară că a- 
ceastă împrejurare fortuită a per
mis descoperirea unui viitor titu
lar al naționalei. Kovăcs, care te-a 
înlocuit cu succes.

— Tinărul Kovăcs a jucat, e a- 
devârat, bine. Are clanul oricărui 
jucător din provincie care vrea să 
se afirme (provine de la Szekes- 
fehervăr) și mai arc- și... numai 
23 de ani. Eu am mai mult. 28. 
Știu că de pe la această vîrstă. noi, 
fotbaliștii, trebuie să ne cam o- 
bișnuim tu gindul că va trebui 
să începem să auzim in jurul nos
tru și numele celor ce ne vor lua

Păncsics in duel aerian cu un apărător* austriac. Foto ; PRESSEFOTO-Viena

0R170NTUL SPORTULUI ESLE DINCOLO DE ORGOLIILE PERSONALE
(Urmare din pag. 1) 

locul, dar mie mi se pare că se 
vorbește prematur de ieșirea din 
lot a lui Păncsics. Simt câ mai 
am încă multe de spus in fotbal. 
Și. dacă nu mă înșel, nici I.tipescu 
al dv nu e prea tinăr. dar n-am 
auzit că i s-ar pregăti succesorul...

— Ești. deci, la curent’ cu fotba
lul românesc...

— Nu in ansamblul său, ci doar 
în ce privește echipa națională, 
care mă preocupă in special după 
ce am aliat că vom juca împre
ună în „sferturi". în orice caz, am 
jucat in selecționata Budapestei la 
meciul de 6—0, am intîlnit de 
două ori pe F. C. Argeș, acum câți
va ani in Cupa orașelor tirguri, eu 
jucind la Ferencvâros. am făcut 
parte și din lotul național care a 
avut de două ori pe (JT.A. ca 
sparring-partner. Și. să nu uit. am 
văzut la televizor meciul de »a 
București cu Cehoslovacia, in care 
mi-a pilcul intreaga echipă româ
nă, mai ales Dobrin, Lucescu. 
Dembrovschi și Deleanu. Cind am 
aflat rezultatul tragerii la sorț, de 
la Ziirich nc aflam la Madrid, cu 
lotul. Unii băieți au spus că a- 
vem prima șansă. Eu am fost a- 
tunci și sint in continuare, mai 
rezervat...

— De ce ?
— Pentru că fotbalul românesc 

c in progres real. Echipa naționa
lă a dv e azi mult mai bună decit 
cea împotriva căreia am jucat pe 
Nepsladion in 1967, are și indivi
dualități de clasă, am amintit cî
teva nume |.t car© trebuie sâ-1 a- 
daug și pe fundașul Sătmăreanu, 
are și un stil de joc superior, gîn- 
dește mai mult și mai bine în te
ren.

— Te temi, deci, de rezultatul 
final al dublei partide din apri- 
lie-mai 7

Vestiarul lui Ferencvâros. De cî- 
țeva minute, echipa a revenit de 
pe terenul de antrenament. Cele
brele tricouri alb-verzi, pe care le 
poartă în fiecare duminică Geczi, 
Păncsics, Juhâsz, Szoke, Braniko- 
vits, Albert, Kii și ceilalți „fra- 
diști" (cum sînt numiți, amical și
pe scurt, jucătorii lui F.T.C. tie 
către admiratorii lor budapestani) 
poartă din plin urmele uhui an
trenament tare, pe care l-a condus 
Ferenc Csanădy, pe un teren des
fundat de ploaia căzuta timp de 
două zile.

Am în jurul meu... jumătate din 
echipa reprezentativă a Ungariei.

Iar pentru interviul proiectat... 
posibilitatea de a-mi alege inter
locutorul.

Mă opresc la Păncsics. Cele 21 
de prezențe ale sale în reprezenta
tiva Ungariei, faptul că mulți îl 
consideră drept cel mai bun fot
balist maghiar 1st ora actuală, ca 
și... zîmbetul prietenos pe caremi-1 
adresează aflînd că un ziarist ro
mân se află în cabină, mă deter
mină să fac alegerea și iată-ne. 
peste cîteva minute, față-n față, 
în „clubul suporterilor", la o ma
să pe care aburesc două cafele 
„espresso" pe care ni le servește 
amical chiar coechipierul lui Mi
klos Păncsics, fundașul Novak, a 
cărui soție ține bufetul clubului...

înalt, bine legat, elastic, brunet, 
ochi negri seînteietori, mers le
gănat, picioare musculoase și pu
țin „în o“, tunsoare scurtă „perie", 
contrastind evident cu a multora 
tiin colegii săi, stoperul lui Ferenc

SIMBATA
ATLETISM : Sala ^23 August", 

ora 16: Întreceri ta cadrul cam
pionatului republican de juniori.

BOX : Sala clubului Grlvlța 
Roșie, ora 19: finala „Cupei 1« 
Februarie".

FOTBAL e Sala Dinamo, de la 
ora 17.30: cuplaj mtaifotbalistlc : 
Arbitrii — Ziariștii sportivi șl 
Dinamo — Steaua (fostele glorii).

POPICEI Arena Voința, de la 
ora 16: Voința — Constructorul : 
arena Laromet, de la ora 16: La
romet — Cetatea Giurgiu; arena 
Gloria, de la ora 16: Gloria — 
Metrom Brașov — meciuri femi
nine. div. A.

RUGBY : Teren Constructorul, 
ora 16: Grivița Roșie — Dinamo 
(meci ta „Cupa de iarnă").

TENIS DE MASA î Sala Flo- 
reasca, de la ora 18: Locomotiva 
Buc. — Voința Cluj (m); sala 
Progresul. ora 16.30: Voința — 
Progresul (f) — partide contînd 
pentru campionatul republican, 
echipe.

VOLEI 7 Sala Giulești, ora 16: 
Voința — Medicina (B. m.). Ra
pid — C.P.B. (A. f.). I.E.F.S. — 
Constructorul Buc. (A. f.); sala 
Progresul, ora 16: Flacăra roșie 
—Politehnica Galați (B. f), I.T.B. 
— Spartac (B. f), Progresul — 
Confecția (B. f.).

DUMINICA
ATLETISM : Sala „23 August", 

ora 9 : Întreceri- ta cadrul cam
pionatului republican de juniori.

BASCHET : Sala Floreasca, do 
la ora 9: Voința — Politehnica 
Cluj (A. m.), Dinamo — Univer
sitatea Cluj (A. m.). Steaua — 
Politehnica București (A. m.); 
sala Constructorul, de la ora 5.30:
l. E.F.S. — Universitatea Timișoara 
(A. f.), Politehnica — Crișul (A. 
f.): sala Giulești, de la ora 10.30: 
Rapid — Sănătatea Satu Mare 
(A. f.)î sala Progresul, de la ora 
11: Progresul — Olimpia (B. f.).

BOX: Sala Liceului Matei na- 
sarab, ora 10: primele meciuri 
din cadrul campionatului de Ju
niori (faza pe municipiu).

FOTBAL S Terenul Ghencea, 
ora 11 : Steaua — Sportul Stu
dențesc.

LUPTE 8 Sala Steaua (de la 
ora 10), sala Progresul (de la 
ora 10) și sala Dinamo (de la ora 
12) — întreceri ta cadrul primei 
etape a campionatului div. A la 
lupte greco-romane.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 8: Voința — Gloria: arena 
Constructorul; de la ora 8: Con
structorul Rulmentul Brașov, are
na Rapid, de la ora 8: Rapid — 
Metalul Plopeni — meciuri ta ca
drul div. A, masculin.

RUGBY : Teren Constructorul, 
ora 10: Rapid — Vulcan; ora 
11.15: Steaua — Gloria (meciuri 
ta „Cupa de iarnă"); teren Tine
retului (II) ora 11: Lotul națio
nal de juniori — Olimpia.

TENIS DE MASA : Sala Pro
gresul, de la ora 8.30: Voința 
Buc. — Voința Cluj (m), Spartac 
I Buc. — Spartac II Buc. (f) — 
partide contînd pentru campiona
tul republican, echipe.

VOLEI C Sala Dinamo, ora 9 I 
Medicina '«•- C.S.M. Sibiu <A. f.), 
Dinamo pfc Ceahlăul P. Neamț 
(A. f.)j sala Giulești, ora 12' 
Electra •— Farul Constanța (B.
m. )» ora 8 Locomotiva — Au- 
roraț. (B. fn.).

CJEFS-ul a luat-o din necesitatea 
unei mai bune cuprinderi a peri
metrului și în scopul unei mai 
bune organizări a vieții sportive a 
satului. E vorba de acea împăr
țire a județului în 14 zone ■— după 
criterii geografice — zone pentru 
care s-au numit responsabili din 
rîndul profesorilor de educație fi
zică și al instructorilor U.T.C. și 
care au fost repartizate, pentru 
îndrumare și control, Consiliilor 
municipale și orășenești pentru 
educație fizică și sport. Cum însă 
nu s-au comunicat și rezultatele 
acestei acțiuni, rămîne sâ-i con
statăm valabilitatea și, mai ales, 
viabilitatea, în proximele ocazii.

• Din dinamica titlurilor (plani- 
ficat-seniori : 21, realizat t 31 ; pla- 
nificat-juniori > 53, realizat i 64) și 
a recordurilor (planificat-seniori i
17, realizat 33; planificat-juniori i 
34, realizat ț 109) avem un prim in

— N-aș folosi cuvintele „ntă 

dice atit al unei îmbunătățiri în 
munca de instruire desfășurată in
tr-unele dintre „atelierele" clujene, 
cit și al împlinirii obiectivelor ci
frice pe 1971. Un alt indiciu m-I 
oferă cei 10 sportivi nominalizați
— atleții Ileana Silai și Vasile 
Bogdan, fotbalistul Dan Anca, 
gimnastul Radu Branea, cicliștii 
Iosif Biro și Traian Repede, hanii 
baliștii Simeon Schobel și Constan 
tin Tudosie, poloistul Claudiu 
Rusu și voleibalistul Viorcl Băi aș
— care și-au îndeplinit obiectivele 
de performanță pe 1971, aflîndu-sc 
în lotul olimpic. (Trebuie sublinia
tă în acest sens propunerea făcu
tă de către plenară : „de a asi
gura participarea a 5—6 sportivi 
clujeni la J.O. de la Miinchen, 
care să contribuie la cîștigarea a 2 
medalii").

Confruntînd, de altfel, proiectele 
cu împlinirile anului 1971 în do
meniul sportului de performanță, 
plenara a constatat îndeplinirea 

tern", pentru că și noi sintem, atit 
pe pianul formațiilor de club, cit 
și pe cel al echipei naționale, in
tr-un reviriment. Dovada ? Pre
zența noastră in această fază a 
Campionatului european (după ce 
am ratat „El Mundial"-ul) ea și 
făptui că atit noi. cei de ia Fe
rencvâros, cil și lidera actuală a 
campionatului Ujpcsti Dozsa, ju
căm in martie in „sferturile" cu
pelor europene inter-cluburi. eu 
Zelesnicear Sarajevo și cu Celtic 
Glasgow. Jn ul doilea rind, con
sider că oricare din cele șapte e- 
eliipe calificate alături de noi ne-ar 
fi fost un adversar la fel de greu, 
pentru că intr-o astfel de fază 
sorțij n-au cum să-ți mai facă fa
voruri...

Păncsics iși soarbe cafeaua si își 
privește cu coada ochiului ceasul. 
Ii surprind privirea și mă ridic, 
mulțumindu-i pentru interviu. Cel 
mai bun fundaș actual al Ungariei 
este puțin jenat și se scuză: “Am 
de făcut cîteva cumpărături pen
tru Dușan, băiatul meu.. “

Ieșim împreună în stradă și, de
odată, o liotă de copii ai cartie
rului, deci toți „fradiști", ne în
conjoară. Pentru ei, Păncsics e 
un simbol. Numele său se leagă 
indestructibil de cel a; echipei Fe
rencvâros, al cărei tricou l-a îm
brăcat de copil și-1 Doartă neîn
trerupt de peste 16 ani...

Ne stringent mîinile și, iată, 
Păncsics îmi oferă și finalul re
portajului.

— Spuneți cititorilor ziarului 
„Sportul" că Dobrin nu mă preocu
pă mai puțin decit Gerd Muller-..

Am înțeles că gîndurile lui sînt 
la viitoarele două meciuri ale 
reprezentativei maghiare

Radu URZICEANU 
BUDAPESTA, februarie

obiectivelor cifrice propuse, con- 
firmînd astfel caracterul realist al 
proiectelor și evidențiind străda
niile depuse. <

• Dacă obiectivele cifrice, în an
samblu, au fost realizate. n-au 
putut fi atinse, insă, și cotele spre 
care se tindea în cîteva ramuri de 
sport, printre care atletismul, gini 
nastica, luptele, boxul, baschetul, 
handbalul, voleiul (f). Discipline în* * * * 
care rezultatele echipelor divizio
nare sau ale sportivilor fruntași 
sînt sub posibilități și departe de 
cerințele actuale, „fapt ce demon
strează că munca de selecție și 
instruire in unele cluburi, secții 
sau echipe, se desfășoară încă ja 
nivel scăzut, că în activitatea unor 
tehnicieni de specialitate lipsesc 
pasiunea și dăruirea" (citat din 
raport).

Sau — cum sesiza în cuvîntul 
său tovarășul Emil Gliibu — „scă
derile sportului clujean se datoresc 
și unei lipse de colaborare, de res

I

Anul acesta, după cum se știe, fot
balului nostru ii revine cinstea de 
a organiza a III-a ediție a campio
natului european studențesc (prima 
a avut loc în Spania, a doua in Iu
goslavia). Importanta întrecere, ta 
care pinâ acum și-au anunțat parti
ciparea 19 reprezentative, se va des
fășura intre 19 Si 30 iulie la Bucu
rești, Cluj. Craiova și Constanta.

Sarcina de a selecționa și pregăti 
selecționata țârii noastre a («>«’ în
credințată antrenorului V Mârdâres- 
™. de la Politehnica Îmi. Cu el am 
stat de vorbă zilele trecute despre 
cîteva aspecte ale muncii sale viitoare, 
mai ales că va avea de înfruntat 
unele dificultăți, dat fiind calendarul 
intern și international aglomera! din 
acest an. V. Mârdăreseu este însă, 
pregătit, dovadă că la ora actuală a 
și întocmit un plan de acțiune.

— Cum veți proceda in privința se
lecției ? a fost prima întrebare-

— Prin observarea permanentă a 
jucătorilor vizați, la antrenamentele 
și jocurile echipelor lor. Pentru a" 
ceasta, ca si pentru întreaga acțiune, 
voi propune alcătuirea ur.ui colectiv 
tehnic din mai multi antrenori. In
tr-o primă etapă. ne vom îndrepta 
atenția asupra jucătorilor din Divizia 
B. pentru că sînt convins că si aici 
putem găsi elemente selecționabile. 
Lotul alcătuit va fi supus unei trieri 
prin jocuri la 20— 22 sau 27—29 mar
tie. După aceea. v« urma o confrun
tare a lotului B cu cel de la A (al
cătuit în Prealabil), acțiune prevăzută 
la 3—8 aprilie. Abia după aceea va 
fi definitivat un lot de 20—22 de jucă
tori care va intra tn oregătirea efec
tivă pentru C.E. Nu-1 vom modifica 
decit în caz de indisponibilități sau
de necesități survenite pe parcurs.

— După ee criterii vă veți ghida 
în selecție ?

— Sînt pentru următoarele crite
rii : 1) valoarea jucătorilor ; 2) forma 
lor ; 3) perspectiva menținerii formei 
în condițiile unor jocuri la intervale 
scurte ; 4) posibilitatea de încadrare 
în orientarea taetiră preconizată șj 5) 
cupluri din aceeași echipă sau chiar 
..scheletul" unei echipe, dacă va fi 
cazul, si as fi bucuros să mă săsesc 
în fata unei asemenea situații. S-ar 
rezolva multe probleme de selecție 
și pregătire.

— Veți lua in considerare Și pe 
jucătorii care, studenți fiinil. acti
vează la alte cluburi decît cele stu
dențești ?

— Ca să fiu sincer, sint de părere 
că lotul trebuie alcătuit numai din 
fotbaliști ai formațiilor studențești, 
pentru a putea fi. angrenați eu mai

Dl VIZIONARELE A SUSȚIN
Apropierea deschiderii sezonului corn- 

petițional oficial se face din ce în ce 
mai mult simțită. In acest sfir$it de săp- 
tămînă. divizionarele A vop susține noi 
jocuri de verificare, prilej pentru an
trenori de a conștata nivelul de pregă
tire a elevilor lor.

iată programul partidelqf :
• „Capul de afiș“ ii deține, d'esigur. 

întâlnirea de nru'ine de la Cluj dintre ,.U¥ 
și actualul lider al campionatului ceho
slovac. V.S.S, KOSICE. După cum ain- 
tem informați, formația oăspe va avea 
în rîndurile sale 9*  P« internaționalii 
Smuck, Bomba. Pivamik. Polak și De- 
siatnik.
• Și Brașovul va găzdui mîine o par

tidă internațională : STEAGUL ROȘU 
va primi replica formației iugoslave 
SPARTAK SUBOTIȚA. Jocul va avea 
loc pe stadionul Tineretului, de la ora 
11.30.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA conti

nuă seria meciurilor „tari**-.  Mîine, era- 
i o venii vor avea — pe terenul propriu

minifotbal la Dinamo:

STEAUA (OLD-BOYS)
deschidere, echipa ziariștilor sportivi intîlnește selecționata

Astăzi, din nou,

DINAMO -
în

arbitrilor

Gloriile de altădată ale cluburi
lor Dinamo și Steaua își dau din 
nou întîlnire astăzi. în sala Di
namo. cu începere de la orele 18,36. 
ii vom putea aplauda pe ..idolii" 
de ieri : Voinescu, frații Zavoda, 
Tr. Ivănescu, Carnveanu, Jenei, 
Creiniceanu, Crișați, Cnnstantinescu 

pect și înțelegere intre tehnicienii 
aceleiași discipline, unui refuz — 
sesizat rn sondările noastre pe teren 
— de a îmbrățișa din experiența 
cadrelor cu vechi state de serviciu, 
într-o redusă valorificare a cunoș
tințelor, în abordarea discuțiilor 
„de pe poziții", într-un spirit fie 
excesiv academic — care frizea
ză extravagantă —,. fie într-upul 
de totală suficiență. Așa (consi
dera vorbitorul, specificînd că mo
torul tuturor acțiunilor rămîne, 
oricum, pmul, cu voința, capacita
tea și receptivitatea sa) nu se va 
putea realiza mult așteptatul salt 
de calitate al sportului clujean 
nu se va depăși acea barieră care 
separă performanța de marea per
formanță, Numai înfrîngînd orgo
liile personale dați sportului ori
zont" — sfătuia tov. Ghibu în în
cheiere.

Considerație pe care am reținut-o 
ca însăși concluzie a materialului 
de față.

multă ușurință într-o muncă cu res
ponsabilitatea Pe care o implică par-ji 
ticiparea la o competiție internațio^ 
nală. Cluburile universitare dispun 
de suficienți jucători valoroși- Si mi 
sînt pentru selecționarea unor jucă
tori din lotul reprezentativ A pen
tru că ei vor fi angajați în primă
vară în acțiuni importante, în meciuri 
care le vor pretinde un toarte mare 
consum de energie, pe lingă efortul 
solicitat de campionat- Pentru ei, 
încă o competiția internațională ar 
însemna prea mult si n-ar mai putea 
fi deplin apti Pentru jocuri post-eom- 
petitionale. In schimb, mă eîndese 
că putem folosi elemente din lotul 
olimpie și de tineret, cu atit mai 
mult cu cit aceste selecționate nu 
vor avea, pînă la campionatul euro- 
pean. decit cile o singură acțiune in
ternațională.

— O ultimă întrebare : cind veți 
desfășura pregătirile lotului studen
țesc ?

— Lucrările de selecție vor începe 
o dată eu reluarea campionatului, iar 
cele de pregătire — pentru a nu slin-, 
jeni activitatea comPetitională — le 
voi planifica 1» aceleași date cu ale 
loturilor reprezentative, pe care, de 
altfel, le-am și amintit la început.

Iată, așadar, că sezonul de priină- 
vară-vară va însemna o veritabilă 
desfășurare de forțe fotbalistice l lo
tul A, olimpic, două de tineret și cel 
studențesc, un examen de capacitate 
pe care-1 va da aoccerul nostru, (p.g.l

MARGINALII LA
(Urmare din pag. 1)

spunea el. Ea a influențat negativ 
intregul nostru lot de jucători. Lu- 
pescu s-a arătat singurul capabil 
sa pună toată seriozitatea și toată 
convingerea in dispută. Cu o mo
bilitate mai scăzută ea de obicei, 
fotbalul prezentat de noi s-a ară
tat la un nivel sub așteptările mele 
pentru acest meci. De vineri, re
luăm pregătirile susținute. Sîmbătă 
am programat două ^antrenamente, 
iar duminică unul. Luni dimineață 
plecăm la Voios ; in aceeași după- 
ainiazâ ne vom și antrena. Tot așa 
și marți. Miercuri ne prezentăm la 
ultimul meci al turneului, iar vi-

MECIURI DE VERIFICARE
— oa parteneri pe fotbaliștii de la F.C. 
ARGEȘ.
• La Bacău, tot mîine. se întâlnesc 

<atie două formații din Moldova : SPOKT 
CLUB și l’OUTEHMCA IAȘI. Partida 
are loc pe stadionul din Parcul Liber
tății. cu începere de la ora 11.
• DINAMOVIȘTII bucureștenl șe vor 

deplasa ia Braila. unde, ntîine; vor juca 
ta compania divizionarei-B — PROGRE
SUL.
• La București. inline, pe terenul 

Ghenc«a. de la ora 11. STEAUA iși va 
veriflea potențialul actual cu un adver
sar valoros : liderul seriei I a diviziei B
— SPORTUL STUDENȚESC.

• FARUL ÎȘi continuă turneul in ora
șele de pe malurile Dunării. Astăzi, 
eonstănțenii vor evolua la Tulcea. unde 
vor primi replica formației locale 
DELTA.
• Și CRIȘUL ORADEA va juca m de

plasare. Orădenil se vor deplasa la Baia 
Mare. unde, mîine. vor juca eu MI
NERUL.

divizionari

(Steaua) ; Birtașu, Cosma, Călinoiu, 
Szoke, Anghel, Dan Sirbu, Eftimie, 
Ștefan, L. Nunweiller, Fcodot, Ene 
II. Neagu (Dinamo)

In deschidere, la ora 17,30, un 
meci inedit : echipa ziariștilor spor
tivi va da replica selecționatei ar
bitri lor.

MÎINE
PE MICUL ECRAN

Ora 14 : schiul pe înțele
sul tuturor (emisiunea a Vl-a);

Ora 14,15 : Marele Premiu 
de sărituri din cadrul con
cursului hipic internațional 
din Berlinul occidental (man
șa a II-a) ;

Ora 15 : Jocurile Olimpice 
de .iarnă de la Sapporo (re
trospectivă filmată — par
tea I)

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 20 FEBRUARIE

I. Cagliari — Torino 1
II. Catanzaro — Sampdoria 1,X
III. Fiorentina — Atalanta 1
IV Internationale — Roma l.X
V- Juventus — Milan 1,X,2
VI. Canerossi — Bologna 1,X-
VII. Mantova — Verona 1,X
VIII. Napoli — Varese 1
IX. Modena — Palermo X
X. I,azio — Ternana 1
XI. Genoa — Como 1
XII. Catania — Cesena 1
XIII. Foggia — Kcggiana 1

LOTO-PRONOSPORT
Programul concursului Prono

sport nr. 8 de mîine duminică 20 
februarie 1972, se prezintă cu nu
meroase puncte d? atracție îr. 
frunte cu partida Juventus — Mi
lan, importantă pentru configura
ția primelor locuri în clasamentul 
italian. Un motiv ca participanții 
să-și depună buletinele din vreme 
deoarece se prevede o participare 
numeroasă.

în rest programul mai cuprinde 
încă 12 meciuri din campionatul 
italian categoriile A și B

• Publicăm din vreme progra
mul concursului Pronosport de du 
minica viitoare (27 februarie 1972). 
I: Atalanta — Mantova; II: Bo
logna — Fiorentina; ill: Milan — 
Sampdoria ; IV: Napoli — Cagliari; 
Vi Roma —• Juventus; VIi To

LESTUL Nr. 3
neri ne înapoiem la București eu 
avionul. O dată cu terminarea tur
neului, va exista și posibilitatea 
extragerii concluziilor oferite <ie 
intreaga lui desfășurare".

Ijeslie Sh&non, un englez blond, 
încUttoritor și cu temperament de 
latin, este de părere că:

„Selecționata României și-a ară
tat clasa de joc, a justificat repu
tația de care se bucură. Dar ca 
orice echipă aflată intr-un turneu 
de pregătire, n-a făcut risipă de 
energie, n-a insistat cu toate mij
loacele de care dispune în pri
vința rezultatului decit atunci cind 
a constatai că s-ar putea să fie 
Învinsă. Totuși — în ultimele zece 
minute — clasa internaționalilor 
Dobrin, Dumitru, Nunweiller, Luces- 
cu. Lupeseu și Iordănescu a apă
rut în arenă. Meciul, de o totală 
sportivitate, mi-a plăcut foarte 
mult. Formația mea a făcut cea 
mai reușită partidă, jucind cu 59 
la sulă mai precis și mai ingenios 
decît aș fi crezut-o capabilă. Pen
tru un cunoscător adevărat al fot
balului, echipa României a dovedit 
că nu este o calificată a intîm- 
plării în sferturile de finală ale 
campionatului Europei și se află 
aiei ca rod al valorii ei."

La aceste cîteva păreri ale „di
rijorilor" formațiilor care s-au in
tilnit joi, ar mai fi de adăugat 
considerația că ezitările din jocul 
selecționatei noastre au ca origină 
și impresiile, încă nestinse, de la 
întîlnirea cu Galatasaray și. mai 
ales, efectele acelui accident grav 
și neașteptat suferit de Mocanu 
pe stadionul Mithat Pașa. Trauma
tismele psihice se înlătură dese
ori mult mai dificil. Tocmai de
aceea, considerațiile noastre pri
vind acest al treilea joc au păs
trat și păstrează rezerva determi
nată de efectele acelei partide cu 
Galatasaray.

V-am prezentat mai sus două 
opinii. Oricît de mult ne flatează 
elogiile lui Shanon, să nu negli
jăm că cel care are imaginea în
delungată și de ansamblu a vieții 
echipei naționale rămîne Ana io 
Ni.cu.le.scu. Observațiile sale, coro
borate cu notările noastre viitoare, 
vor încerca să fixeze locul și apor
tul acestui turneu în pregătirea 
sezonului de înaltă tensiune care 
se apropie.

MOCANU S-A ÎNTORS IERI
Accidentat în timpul meciului cu 

Galatasaray (fractură de tibie), 
ploieșteanul Mihai Mocanu s-a îna
poiat ieri în țară, venind de la Is
tanbul pe calea aerului.

MECIURI AMICALE

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—3 (0—2)

Studenții craiovenț mai hotârîți și mai 
insistent! în fazele de finalizare, au ciș- 
tigat acest meci amical cu Steagul roșu 
cu scorul de 3—1 (2—0). Golurile au fost 
realizate de Donose (min. 3), Qblemenco 
(min. 39). Nițâ (min. 70), respectiv Pes
carii (mm. 80). (P. Dumitrescu^ coresp.).

OLIMPIA S. MARE — CRISUL 
ORADEA 2—1 (2—0)

Crișul Oradea, a fost învinsă de către 
formația locală. Olimpia (div. B seria 
a II-a) cu 2—1 (2—0) în urma unui joc 
frumos. în care gazdele au dominat 
majoritatea timpului. Au marcat Petz 
(min. 34) dintr-o lovitură cu capul ele 
Ia marginea careului mare și Bath ori II 
(min 3Ș> pentru Olimpia ?1 respectiv, 
Tamâș (min. 54). (A. Verba — cores p. 
județean).

PROGRESUL BRĂILA — FARUL
2—0 (0—0)

Joc frumos. Spre sfirșitul partidei, lo
calnicii au reușit să înscrie clouă goluri, 
pian Cotigă (min. 73) și Traian (min. 
7»). (I. Baltag, coresp.).

rino — Internaționale ; VII : Va
rese — Catanzaro; VIII i Verona 
— Lanerossi: IX: Arezzo — Bari : 
X: Como — Foggia; XI: Novara — 
Lazio; XII. Palermo — Perugia; 
XIII : Reggiana — Taranto.

♦
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 18 FEBRUARIE 1972
Fond general de cîștlguri : 1 397 554 lei. 
Extragerea I : 37 33 3 SO 59 77 53 67 11 
Fond de cîștlguri : 071 964 lei.
Extragerea a II-a : 63 85 7 79 74 49 71 
Fond de eîștiguri : 725 590 lei.
Plata câștigurilor pentru această tra

gere se va face astfel : în Capitală în, 
eepind de sîmbăt.4 26 februarie ptnă la 
•7 aprilje 1972 inclusiv : in tară Inceplnd 
de aproximativ marți 29 februarie pini 
la 3 aprilie 1972 Inclusiv.

Rubrică redactată de 
tOTO-PRQNQȘțpo



Trimisul nostru special la C. E. de tir la arme cu aer comprimat, 

CONSTANTIN COMARNISCHI, transmite:

PESTE 200 DE TRĂGĂTORI CANDIDEAZĂ 
LA 12 TITLURI CONTINENTALE

EUROPA 12“
telefon). — 

la inaugura-

Turneul vedetelor tenisului de masă continental

Pînă
Și 
în

Europa 12“ este o reușită titula
tură sub care gazdele iugoslave de 
la Zagreb au debutat în organiza
rea ediției inaugurale a turneului 
european de tenis de masă, iar 
Uniunea Europeană a hotărît să 
păstreze această denumire și pen
tru viitoarele ediții.

Este vorba de primul concurs o- 
ficial» sistem turneu, pentru fete 
și băieți, pe care îl cunoaște ac
tivitatea competițională internațio
nală a sportului mingii de celuloid, 
și este lesne de înțeles interesul 
pe care l-a stîrnit în rîndurile spe
cialiștilor.

Fiecare meci avea valoarea unei 
finale, iar fiecare set o importanță 
capitală. O ilustrează însuși fap
tul că primii doi clasați la băieți, 
Stipancici și Bengtsson au înre
gistrat cîte două înfrîngeri. 
la runda a 7-a, Stipancici 
Bengtsson au fost neînvinși,
timp ce Șurbek avea o singură în- 
fringere la Stipancici (prima run
dă). Și în timp ce maghiarii 
Jonnyer și Klampâr (lipsiți de 
formă și obosiți) au ieșit de la în
ceput din cursa pentru locurile 
fruntașe, șansele primilor trei s-au 
egalat în runda a 7-a. cînd în mod 
cu totul neașteptat, Gomoskov I -a 
învins cu 2—0 
Korpa cu 2—1 
două runde mai 
Scholer în fața 
scos pe acesta 
primul loc, nu însă și pe 
din postura de deținător 
ternei.

în continuare, Bengtsson 
decis în momente hotărîtoare și în 
finaluri) l-a întrecut pe Șurbek, 
asigurîndu-și locul doi și dreptul 
disputării unei finale a finalelor, 
în ultimul meci al competiției, cu 
Stipancici (posesorul unui simț de
osebit al mingii). A fost cel mai 
frumos meci al turneului, un joc 
de înaltă clasă și ambiție,' care 
însă nu mai putea schimba ordinea 
în clasament. Stipancici, cu un 
meci pierdut mai puțin și cu se- 
taveraj mai bun, era cîștigător si
gur, dar Bengtsson a ținut să fie 
la egalitate de victorii cu primul 
clasat. Ceea ce i-a reușit.

Am așteptat o dispută asemănă
toare și la fete, dar ne-am înșelat. 
De la primele tururi, Beatrix Kis- 
hăzi s-a impus cu siguranță și re
gularitate în fața principalelor pre
tendente. Jocul ei defensiv și si
gur, mai puțin spectaculos, dar 
eficace, i-a consolidat victoria pas 
cu pas. Meciurile ei mai dificile 
le-a jucat cu Grofova (Cehoslova
cia) și Andersson (Suedia) șl nici
decum cu vedete autentice ca 
Rudnova, Alexandru, Grinberg sau 
Scholer, pe care le-a învins fără 
dificultăți. Pe paleta lui Kishazi a 
apărut un material nou denumit 
„antitopspin“ care le-â incomodat 
Pe adversare (folosind sau nu 
topspinul), ceea ce a făcut ca a-

pe Bengtsson și 
pe Stipancici. Iar 
tîrziu victoria lui 
lui Bengtsson l-a 
din cursa pentru 

Scholer 
al lan-

(foarte

cestea să se enerveze prea des și 
să rateze ny.oișnuit de multe 
mțngi.

Grinberg a debutat cu o remar
cabilă victorie la Zoia Rudnova, 
iar Diana Scholer cu una la fel 
de importantă la Maria Alexandru, 
în continuare însă, cele două în
vinse și-au impus valoarea și con
stanța în fața majorității. Locui II 
sau III la un asemenea turneu 
este, fără îndoială, meritoriu, dar 
numărul de înfrîngeri înregistrate 
de Alexandru (3) și Rudnova (4) 
le nemulțumește pe aceste două 
reputate jucătoare pentru că ele, 
în general, nu au jucat bine la 
Zagreb.

Mi-a plăcut dîrzenia cu care ti
nerele Mirjana Resler (Iugoslavia) 
și Lena Andersson (Suedia) au 
luptat cu celelalte valori consa
crate, reușind să se claseze în fața 
acestora. Să nu uităm însă că, pe 
lîngă cele 12 participante la tur
neu, numeroase alte jucătoare bat 
la porțile afirmării și așteaptă să 
se impună la campionatele euro
pene de la Rotterdam. Mă gîndesc 
la Magos și Lotaller (Ungaria), la 
Gedraitite și Pogosqva (U.R.S.S.), 
la Crișan, suedeza Radberg și e- 
ventual chiar ia Bergerei, (Franța). 
Eleonora Vlaicov, clasată pe ulti
mul loc, plătește tributul unor re
petate întreruperi în pregătire pe 
parcursul ultimilor doi ani. Pozi
ția ei în clasament îi va da de 
gîndit cu siguranță.

Turneul a înregistrat și două ab
sențe importante : Kjell Johansson, 
prezent la Zagreb, dar bolnav de 
gripă, iar la fete Ilona Vostova, 
de asemenea suferindă. Prezența 
lor ar fi produs, fără îndoială, mo
dificări în clasament.

Publicul numeros și entuziast a 
avut nenumărate motive de mul
țumire pentru orele petrecute în 
sală, susținîndu-și cu frenezie fa- 
vorițiî Resler, Stipancici și Șur
bek, toți din Zagreb. Cu toate a- 
cestea, tehnicienii au rămas pe un
deva decepționați cu privire la con
sistența tehnică și spectaculară a 
partidelor. Cu două luni înaintea 
unui campionat european, jucăto
rii își menajează încă resursele, 
dar cred că la aceasta se mai a- 
daugă și faptul că meciurile des
fășurate conform sistemului „cel 
mai bun din trei seturi", s-au ter
minat prea repede. De altfel, Jupp 
Schlaf, președintele Uniunii euro
pene, anticipînd această deficiență, 
a anunțat, pentru edițiile urmă
toare. schimbarea formulei de dis
putare, introducând sistemul „cel 
mai bun din cinci seturi".

Organizatorii iugoslavi au marele 
merit de a fi deschis drumul unei 
inedite competiții, care, cu fiecare 
nouă ediție, va aduce contribuții 
importante la progresul tenisului 
de masă european

Ella CONSTANTINESCU 
antrenor federal

a obținut rezultate bune la Copenhaga și Lyon® P. Mărmureanu

PETRE MĂRMUREANU
Tenismenii noștri fruntași con

tinuă itinerariile peste hotare, par- 
ticipînd la primele turnee inter
naționale. ale sezonului. După cum 
se știe, Ilie Năstase și Ion Țiriac

-cel

sint angajați în circuitul „indoor" 
american și Marele Premiu-F.I.L.T.. 
Alți doi jucători români, din ge
nerația tînără, T'oma 
rel Sotiriu, participă 
Africa Centrală. In 
nunii viitoare, tinerii 
și Dumitru Hărădău,

Ovici și Vio
la turnee în 

cursul săptă- 
Viorel Marcu 

. .. __ _____ vor participa
la campionatele internațfbnale pe 
teren acoperit ale'U.R.S.S., la Mos
cova.

Cîțiva dintre tenismeni au reve
nit în patrie. Ieri, ne-a vizitat la 
redacție maestrul sportului Petre 
Mărmureanu, revenit de la con
cursuri în Danemarca și Franța. 
La Copenhaga, campionul român 
a terminat neînvins turneul „in
door" danez, calificindu-se în sfer
turi de finală după o victorie cu 
6—2, 6—3 la Elfstroem. Apoi, Măr
mureanu a înscris scoru] de 6—3, 
2—6. 5—2 și 40—15 în fata cunos
cutului tenisman danez Jbrgen Ul
rich, în momentul întreruperii par
tidei, jucătorul nostru trebuind să 
plece în Franța la o altă compe
tiție.

In turneul internațional Phoenix- 
Palladium. desfășurat la Lyon, Pe
tre Mărmureanu a obținut locul 
patru, într-o companie puternică. 
Iată clasamentul: 1. Jauffret (Fran
ța) 8 victorii ; 2. Pala (Cehoslo
vacia) și Paish (Anglia) 6 v; 4. 
Mărmureanu (România) 5 v; 5. Mig- 
not (Belgia) 4 v; 6—8. Di Matteo 
(Italia), Pokorny (Austria) și 
Hordijk (Olanda) 3 v; 9. Pohmann 
(R.F.G.) 2 v.

Rămîne în Franța, pentru alte 
cîteva turnee, al patrulea jucător 
român, Sever Dron.

Cele
Am 
pri- 
avut

BELGBAD, 18 (prin 
Pentru a doua oară de 
re, specialiștii tirului cu armele cu 
aer comprimat s-au reunit pentru 
desemnarea campionilor Europei la 
cele 12 probe. De data aceasta nu
mărul concurenților este mai mare 
decit la ediția trecută de la Mezi- 
bori (Cehoslovacia). Astfel, sînt 
prezenți 236 de țintași (în compa
rație cu 209 la prima ediție) din 
23 de țări (17). în consecință și 
eforturile organizatorilor iugoslavi 
sînt evidente pentru a asigura 
mai bune condiții de concurs, 
constatat aceasta chiar de la 
mele contacte pe care le-am 
cu amabilele noastre gazde.

Vizitînd sala unde vor avea loc 
întrecerile și unde trăgătorii ro
mâni tocmai își desăvîrșeau ultime
le antrenamente, am rămas impre
sionat de preparativele care au fost 
făcute. Hala de sport, situată în ca
drul complexului Academiei Milita
re (aflată la 3 km de centrul ora
șului), este utilată cu întregul apa- 
rataj ultramodern necesar disputării 
unei competiții cu specificul și de 
amploarea acestor campionate con
tinentale. Aici sînt instalate 42 de 
linii de tragere, iar într-o altă 
sală (de dimensiuni mai mici și 
care va fi folosită pentru încălzirea 
sportivilor), au fost montate 12 
standuri.

In cadrul aceluiași complex se 
mai află diverse încăperi anexe 
puse la dispoziția ziariștilor, a 
membrilor Confederației europene, 
comitetului de organizare, diferite
lor jurii, comisiei controlului teh
nic, comisiei medicale etc.

Vineri la prînz, participanții și 
oficialii au fost primiți de către 
Djemal Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal al Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
iar seara s-a desfășurat festivitatea de 
deschidere a competiției continen
tale. Concurenții au fost salutați,

DE LA SAPPORO, IN CANADA... SCHIORII REIAU
ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA MONDIALA"

• Anne-Marie Proell fără contracandidată • Duvillard asaltat de Thoeni
iarnă, cu ca- 
munții Eniwa

în numele Confederației europene 
de tir, de către președintele aces
tui for, prof. Gavrilă Barani.

Djemal Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal, a decla- 

de a
euro-
com-

0U1U1UI ÎJACVUIIV TCUClCll, <X 
rat deschise întrecerile celei
II-a ediții a campionatului 
pean de tir la arme cu aer 
primat.

în fine, întregul protocol 
îndeplinit, sîmbătă vor începe în
trecerile. Conform celor stabilite de 
comitetul de organizare, campiona
tele vor debuta cu proba de pușcă 
seniori 40 f, distanța 10 m. S-au 
înscris 60 de trăgători și 12 echipe. 
Campionii din 1971 sînt sovieticul 
Vladislav Raskovalov și U.R.S.S.

fiind

noastre vor fi prezente Anișoara 
Matei (medaliată cu argint anul 
trecut), Ana Buțu, Monica Șerban. 
Pistol juniori 40 f, 10 m: 30 con- 
curenți — 7 echipe. C. E. 1971 i 
Zbigniew Fedyczak (Polonia) și 
U.R.S.S. în această probă, singura 
de altfel, nu vom 
tanți.

Duminică, pușcă 
28—8. C. E. 1971 
U.R.S.S. Participă 
cu, Veronica Stroie și Melania Pe
trescu. Pușcă juniori 40 f, 10 m : 
34—9. C. E. 1971 : sovieticul Ser- 
ghei Rajnikov și U.R.S.S. Se vor 
alinia Angela Tudorică, Dan Lu- 
cache și Dumitru Barbu. Pistol se-

avea reprezen-

fete 40 f, 10 m : 
: Edda Baia și 
Ioana Șerbăncs-

z

START ÎN C. M.
Azi și mîine, pe stadionul Bislet 

din Oslo, se dispută campionatele 
mondiale de patinaj viteză- La în
treceri și-au anunțat participarea 
34 sportivi din 13 țări. Olandezul 
Ard Schenk, triplu campion olim
pic și campion european absolut, 
este marele favorit al competiției.

Totodată, din Miinchen se anun
ță că Erhard Keller, campion o- 
limpic la 500 m, este în pericol 
de a fi acuzat de încălcarea regu
lilor amatorismului. In timpul O- 
limpiadei de la Sapporo, revista

DE ' PATINAJ VITEZĂ
de specialitate „Textil Wirtschaft" 
a publicat o pagină publicitară 
pentru o firmă din Hamburg, în 
care-1 prezenta pe Keller îmbrăcat 
în tricoul purtat de sportivii vest- 
germani la Sapporo. întors din Ja
ponia, Erhard Keller a cerut, prin 
intermediul unui avocat, să se o- 
prească publicarea acestei reclame, 
precum și precizarea că firma res
pectivă a publicat această pagină 
publicitară fără încuviințarea spor
tivului și fără ca acesta să fi pri
mit bani în compensație-

Jocurile Olimpice de 
pricioasa vreme de pe 
și Teine și cu zăpada lor ..dulce’ — 
care explică Și unele surprize — «u 
trecut în amintire. Ca toți ceilalți 
^olimpici”, schiorii alpini și-au fă
cut bagajele și au părăsit Sapporo. 
Dar nu Pentru a se reîntoarce acasă, 
d pentru a «Sontinua — pe alte me
ridiane — lunga si pasionanta lor 
întrecere pentru -Cupa Mondială", 
competiție care, deși nu e<te decit 
la a șasea ediție, a ajuns să aibă a- 
ceeasî „greutate" ca Si un campionat 
mondial sau olimpic.

Formula sa, care lasă mai puțin loc 
rezultatelor-surpriză, stă, fără îndoia
lă. la baza succesului acestui trofeu 
care consacră cele mai stabile valori 
ale fiecărei probe- Caracterul de con
stanță este si mai accentuat în acest 
sezon în care — așa cum se știe — 
se acumulează puncte în 5 din cele 
7 curse ale fiecărei probe-

pletarea și lipsa de formă a echipei 
cocoșului galic. Și la fete, accidentele 
intervenite creează greutăți echipei 
Franței și nu va fi de loc ușor pen
tru ea să reziste asaltului pe care îl 
vor da auslriecele-

cialiști ai coborîrilor, nu au șanse 
pentru primele trei locuri.

MARIE-THERES NADIG INCEARCA 
IMPOSIBILUL

DE UNDE SE REIA ÎNTRECEREA?
SaPporo — care n-a mat contat, 

spre deosebire de Grenoble "68, în. 
clasamentul Cupei Mondiale — a în
trerupt această competiție la jumă
tatea ei. adică după disputarea a 4 
coborîri (a cincea amînată. cj pers
pectiva de a fi anulată). 3 slalomuri 
uriașe și 4 speciale. Ultimele între
ceri au adus schimbarea liderilor în 
clasamentul pe echipe ai băieților si 
cel individual al fetelor. Franța, 
datorită avantajului luat de echipa 
feminină (506 p față de 311 p ale 
Austriei si 72 p ale Elveției) conduce 
cu un avans de aproape 300 puncte 
în clasamentul general pe țâri. La 
băieți, omogena echipă a Elveției — 
care a confirmat la Olimpiadă ascen
siunea din acest sezon — a trecut, 
însă, pe primul loc cu 246 p (Franța 
240 p și Austria 208 p) si are șanse 
să îl mențină Prin punctele ce le 
poa'e acumula în cele două (even
tual 3) coborîri și cele 4 slalomuri 
uriașe. Mai ales, dată fiind descom-

UN SCHIOR COMPLET SAU UN 
SPECIALIST ?

Cla amentul - - geperal al schiorilor 
se prezintă, acum cînd se reiau în
trecerile. la Banff (Canada), astfel : 
1- H. Duvillard (Fr.) 97 p : 2. J. N. 
Augert (Fr.) 94 p : 3. K. Schranz (Aus
tria) 83 p : 4. G. Thoeni (lt) 67 p ; 
5. A. Bachleda (P1-) 65 p ; 6. B. Russi 
(Elv.) și H. Messner (Austria) 55 p. 
Se află, deci, în frunte singurul 
schior polivalent (care a marcat 
puncte în cele trei probe). El este — 
teoretic — primul favorit, puțind a- 
cumula încă puncte la toate probele. 
Practic, rămîne de văzut cum va evo
lua în probele de coborîre, prima sa 
specialitate. Adversarul cel mai peri
culos al lui Duvillard nu este nici 
Augert (care nu a reușit să marcheze 
puncte la coborîre și nici nu are șanse 
să o facă), nici, desigur, Schranz (care 
a și anunțat că renunță la competi
ție), ci cîștigătorul de anul trecut al 
trofeului, italianul Gustavo Thoeni. 
Acesta, duPă un început de sezon 
mai modest, a intrat treptat Informă 
si desigur cele 
(aur la uriaș 
i-au dat aripi 
ale sezonului, 
slalomist bun.

două medalii olimpice 
și argint la special) 
pentru ultimele curse 
Polonezul Bachleda, 

Russi și Messner, spe-

La fete, cîștigătoarea de anul tre
cut a Cupei Mondiale, Anne-Marie 
Proell (203 p) s-a instalat în fruntea 
clasamentului doar după ultima 
cursă prșolimpică. Prin accidentarea 
francezei Macchi' (187 P), ultima ad
versară directă capabilă să o depă
șească prin superioritatea manifes
tată mai ales la slalom, schioara aus
triacă nu mai poate fi întrecută, ur
mătoarele — Mir 73 p și Nadig 71 p 
— aflîndu-se la peste 100 de puncte 
distanță. Teoretic, ar mai avea șansă 
tînăra dublă campioană olimpică 1,1a- 
rie-Theres Nadig (Elveția), dar pen
tru a intra în posesia „CuPej Mon
diale” ea ar trebui să cîștige toate 
cursele de coborîre și de slalom uriaș 
care au mai rămas, iar Proell să le 
rateze pe toate- Ceea ce este greu 
de presupus...

Cupa Mondială are însă si clasa
mente pe probe, astfel că duelul 
schioarelor continuă să fie interesant. 
Ca și cel al băieților el este reluat, 
în aceste zile, la Banff (Canada), 
unde Se vor disputa pînă duminică 
un slalom uriaș si un slalom pentru 
fiecare categorie urmind ca, la sfîr- 
șitul săptâmînii viitoare, cei mai buni 
schiori alpini să se intîlnească din 
nou pe Pîrtiile de pe muntele Crystal, 
în S.U.A.

Gh. EPURAN

Graebner — Gottfried 6—1, 6—1; Kehim 
— Connors 6—7. 6—3 6—2 ; Filiol — Tan
ner 7—6. 6—L în sferturile de finală sint 
programate următoarele partide : Năs
tase — Gorman; Orantes — Baitrick ; 
Rahim — Graebner; Filiol — Smith. Tur
neul ia sfârșit duminică.

SALISBURY: RICHEY LLirilNAI Df ORANTES!
SALISBURY. 18 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de tenis pe te- 
â-en acoperit ale S.U.A. au continuat cu 
disputarea ultimelor optimi de finală. 
In cea mai interesantă întâlnire, spanio
lul Manuel Orantes l-a învins cu e—1. 
6—4 pe americanul Cliff Richey, unul 
din favoriții turneului. Alte rezultate :

MASA CONCURSURILE REPUBLICANE DE TENISTENIS DE

universitare ÎNTRECERILE feminine IN FAZA DECISIVA
este formată din Vir- 

Simona Nunweiller,

Campionatele
CARMEN CRIȘAN

Șl ȘERBAN DOBOȘI 
ÎNVINGĂTORI

Astăzi au continuat In sala Floreasca 
Întrecerile campionatelor universitare 
de tenis de masă, cu disputarea pro
belor individuale. In finala probei de 
simplu fete s-au întîlnit, după cum era 
firesc, componentele lotului național. 
Carmen Crișan (reprezentând. Politehnica 
Buc.) și Eleonora Vlaicov (Universitatea 
Hm.), care în meciurile anterioare nu 
pierduseră nici un set. TiUul de cam
pioană universitară a revenit jucătoa
rei Carmen Crișan, care a cîștigat cu 
3—0 (20, 19 18). în finala probei de
simplu băieți s-au Inttinit de asemenea 
doi componenți ai lotului reprezentativ 
Șerban Doboși („U“ Cluj) — Gheorghe 
Theodor (Inst, construcții Buc.).
toria a revenit campionului național Șer
ban Doboși, cu 3—1 (14. —20. 16. 16).

Iată rezultatele celorlalte finale : du
blu fete : Crișan, Alexandrescu (Poli
tehnica Buc.) — H. Korodi, M. Korodi 
(Univ Brașov) 3—1 (15, —18. 9, 13) ; du
blu băieți : Theodor. Chivu (Inst. constr. 
Buc.) — Doboși. Hodrea (Univ. Cluj) 
3—1 (—15. 18, .15, 9); dublu mixt :
Ehrenfeld. Doboși (Univ. Cluj) — Toma, 
Ene (A.S.E.) 3—0 (9, 14, 11).

reprezentativ
Vic-

Dintre partidele cele mai atrac
tive, de joi după-amiază și vineri 
în cadrul turneelor finale, a fost 
aceea disputată între Valeria Ba- 
laj (Steaua) și Mariana Simionescu 
(Dinamo). Mai sigură și mai abilă. 
Valeria Balaj a reușit să cîștige 
cu &—4, 6—2. Aurelia Trifu era 
pe punctul de a oferi o surpri
ză, dar adversara sa, Virginia Ru- 
zici. și-a dat seama la timp că... 
nu are voie să piardă meciul. Re
zultat final : Ruzici-Tofu 6—7, 
6—3, 7—3.

Cu aceste două întâlniri, turneul 
final al primelor 
clasate și-a făcut, 
tul. Grupa pentru

patru jucătoare 
de fapt, debu- 

turneul final al

junioarelor 
ginia Ruzici, 
Mariana Simionescu cea de a pa
tra jucătoare urmind a fi ‘desem
nată după disputarea meciului Anca 
Floreșteanu-Florența Mihai.

In întîlnirile de dublu s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ba
laj, Trifu (Steaua) — Ioana Bădin, 
Mariana Hadgiu (Dinamo) 6—1, 
6—2, Agneta Kun, Florica Butoi 
(C.S.U. Constr.) — Adriana Călina 
(C.S.U. Constr.), Florența Mihai 
(Dinamo) 6—1, 6—3. întîlnirile
continuă pînă duminică (la ora 
8,30—12,30 și 15,30—21,30)

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATUL
PE ECHIPE

Astăzi ți mîine se dispută etapa 
a doua din cadrul turului campio
natului republican de tenis de 
masă pe echipe. Iată • programul t 
sîmbătă 19 februarie, băieți I Loco
motiva București — Voința Cluj ; 
Voința București — Progresul 
București ; fete : Voința București
— Progresul București. Duminică 
20 februarie : băieți : C.S.M. Cluj
— Voința Brașov, Comerțul Tg. 
Mureș — Voința Arad, Voința 
București — Voința Cluj ; fete i 
C.S.M. Cluj — Rapid, Spartac I 
București Spartac II București.

„NOCTURNA"
HUNEDOARA. 18 (prin telefon 

de la trimisul nostru). O vreme 
primăvăratecă (+ 7 grade) ne-a 
întîmpinat la sosirea în Hunedoa
ra. In drum spre sala Construc
torul, care găzduiește concursul 
republican de tenis, numeroase a- 
fișe îți atrag atenția anunțînd în
trecerile tenismenilor. Totuși, în 
ore de după amiază, am găsit sala 
ocupată nu de maeștrii rachetei, 
ci de alți sportivi, care-și făceau 
obișnuitele antrenamente. Hand- 
baliștii de la A.S. Elevul, sub con
ducerea profesorului I. Mătăsaru, 
își urmau programul de pregătire, 
iar într-un colț ai sălii, jucătorii 
de tenis de masă, asistați de an
trenorul N. Suciu, montau de zor 
mesele de joc.

Am aflat, pe loc, care este mo
tivul acestei schimbări de program. 
Tenismenii, aflați în concurs. în
cep — e drept— partidele lor la 
7 dimineața, dar le întrerup în o- 
rele „de vîrf“, pentru a face loc 
altor sportivi. Astfel că, între o-

HUNEDOREANA...
rele 18 și 20, publicul doritor de a 
asista la competiție, nu poate ur
mări decit, eventual, antrenamen
tele altor* secții. Tenisul continuă 
mai tîraiu, iar — de pildă — par
tida dintre juniorii Aurel Droban 
(Sănătatea Oradea) și Octavian Vîl- 
cioiu (selecționat în lotul republi
can de tineret), a început joi sea
ra și s-a terminat... a doua zi, 
la 2 și 
trebuie 
situație 
ță.

Iată acum ultimele rezultate în
registrate. în prima grupă a seni
orilor, juniorul Traian Marcu își 
menține suflul (deși joacă în trei 
competiții paralele !) și l-a învins 
pe Gh. Boaghe la scor : 6—2, 6—2. 
C. Popovici a dispus de I. Kerekes 
cu 2—6. 6—4, 6—4. In grupa secun
dă: Almăjan—Roșianu 6—1, 6—1; 
Nemeth—Neacșu 8—3, 6—4 : Neac-
șu—Roșianu 6—3, 7—5 ; Nemeth—
Almăjan 6—2. 4—6, 6—3.

s-a terminat...
jumătate noaptea. Ceea ce, 
să recunoaștem, nu este o 
propice pentru performan-

Theo MACARSCHI

învinsă la Sapporo, excelenta schioare austriacă Anne-Marie Proell are 
toate șansele să se revanșeze, afirmindu-se în continuare, in întrecerile 

pentru „Cupa Mondială"

E. HAAKER CiȘTIGĂ PRIMA MANȘĂ
MONTREAL, 18 (Agerpres). — „Cupa 

Mondială” de schi a fost reluată la 
Banff (Canada) cu proba masculină de 
slalom uriaș. Prima manșă a revenit 
norvegianului Erik Haaker in 84,58, urmat 
în ordine de R. Mignon (Franța) 84,74, 
E. Brugmann (Elveția) 84,90, C. Neu-

reuther (R.F.G.) 85.18. E. Schmalzl (Ita
lia) 85,27. H. Schmalzl (Italia) 85,38. ’ *' 
Augert (Franța) 86.02. Francezul H. Du- 
viUard a ocupat iocul 18, iar câțiva la- 
voriți, printre care italianul Gustavo 
Thoeni și elvețianul Bernhard Russi, au 
abandonat sau au lost descalificați.

J.N.

Medaliata cu argint a probei" ’ i de pistol clin 1971, Anișoara Matei, debu
tează azi în cea de a doua ediție a întrecerilor continentale.

România va fi reprezentată de Eu
gen Satala, Ilie Codreanu, Marin 
Ferecatu și Marin Marin.

Celelalte probe de sîmbătă sînt; 
pistol fete 40 f. 10 m : 22 de con
curente și 5 echipe. C. E. 1971 ț 
Klotilda Tesarova (Cehoslovacia) și 
echipa U.R.'S.S. Din partea țării

niori 40 f. 10 m : 62—13. C. E. 1971:
Vladimir Stolîpin (U.R.S.S.) și Po
lonia. Echipa României va fi al
cătuită din Dan Iuga, Virgil Ata- 
nasiu. Iuliu Pieptea și Gavril Ma
ghiar.

Așadar, sîmbătă startul, iar du
minică — primele rezultate.

«B
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ȘCOALA... PROFESORILOR DE FOTBAL
Sâptămînalul sportiv LPV (Listos 

para vencer), care apare la Hava
na, consacră un recent articol pre
gătirii cadrelor de antrenori de 
fotbal, sport căruia, în Cuba i se 
acordă o atenție sporită în ultima 
vreme :

„Înainte de revoluție era aproa
pe imposibil Să vezi un antrenor 
străin în țara noastră. Astăzi este 
cu totul altfel și progresul realizat 
de Sportivii noștri pe plan interna
țional are la bază ajutorul frățesc 
acordat de tehnicienii din țările 
socialiste" — scrie autorul artico
lului.

In continuare sînt prezentate co
ordonatele cursului de antrenori 
organizat în orașul Santiago de 
Cuba, curs care are o durată de un 
an și se bucură de aportul antre
norilor maghiari Tibor Ivănics și 
Karoly Kosa: „Antrenorii capătă 
numeroase cunoștințe privind teh
nica și tactica jocului de fotbal, 
pregătirea fizică, organizarea și 
desfășurarea competițiilor etc. Lec
țiile se predau dimineața și după „ .. una 

face o de- 
practică a 
predat, in

amiaza, iar la sfîrșitul zilei 
din grupele de antrenori 
monstrație de punere In 
cunoștințelor ce li s-au

RUGBYUL Șl

T Unita
Amatori-Milano, cel mai 

rios club de rugby din Italia 
13 titluri de campioni ai țării 
palmares), a fost preluat, recent, de 
gruparea pseudosportivă „Fiamma", 
tapt care a provocat o puternică 
sciziune în rîndurile jucătorilor săi 
De ce ? Ne explică ziarul 
„L’UNITA" :

„Grupările Fiamma (N. R. — o 
emanație a organizației neofasciste 
M.S.I.) posedau deja 16 cluburi de 
rugby din diferite categorii ale cam
pionatului național (de la B pinâ 
la D), dar Amatori constituia o pra
dă mult mai apetisantă... de care 
se servesc pentru a-și face o publi
citate necostisitoare".

Cînd „L’Unita" a dezvăluit opiniei 
publice intențiile conducerii clubu
lui Amatori, aceasta a comunicat că 
„operația Fiamma nu fusese încă 
perfectată și că dacă ar găsi un 
milion de lire pentru a plăti dato
riile și a putea continua activitatea 
sportivă, asocierea cu neofasciștii ar 
fi evitată".

O serie de jucători cu convingeri 
democratice au căutat să găsească 
în altă parte suma trebuincioasă și 
„au găsit mai mult decit milionul 
cerut de președintele clubului, au 
găsit o asociație sportivă — Canot- 
tierî Olona — cu secții de tenis și

glo- 
(cu 
in

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX «TELEX .TELEX
Selecționata de hochei pe gheață a K.F. 
Chineze a sosit la Stockholm; pentru un 
turneu de zece zile, in diferite orașe 
suedeze. Primul meci va avea loc la 20 
februarie la Mariestadt.

In localitatea Trinec (Cehoslovacia) s-a 
desfășurat un concurs atletic care a re
unit o serie de săritori și săritoare de 
înălțime din R.F.G., Iugoslavia, Unga
ria, U.R.S.S. și Cehoslovacia. La mascu
lin. pe primul loc s-a clasat cunoscutul 
recordman sovietic Iuri Tarmak cu 2.16 
m, urmat de compatriotul său Valeri 
Kozlov — 2.13 m și maghiarul Ferenc 
Doczi — 21,13 m. Concursul feminin a 
fost cîștigat de atleta iugoslavă Breda 
Baboszek — 1.78 m. secundată de Milada 
Koleczkova (Cehoslovacia) — 1.75 m.■
Rezultate din „Cupa campionilor euro
peni- la baschet feminin : U.C. Clermont 
Ferrand — Zelezniciar Sarajevo 81—57 ; 
Wisla Cracovia — Sesto Sail Giovanni 
67—41 ; Marița Plovdiv — Sparta Praga

31—57. Echipele Sparta șl Sesto s-au ca
lificat pentru turul următor, pe baza 
coșaverajului superior. In C.C.E. la bas
chet masculin. Ignis Varese a învins pe 
Flamenco Amsterdam cu 105—89.

Doj dintre cei mai buni schiori ameri
cani, Tyler Palmer și Hank Kashiwa. 
care au participat la Jocurile Olimpice, 
au hotărît să treacă ia profesionism. 
Bob Beattie, conducătorul asociației in
ternaționale profesioniste de schi, a a- 
nunțat că cei doi sportivi americani își 
vor face debutul la „pro“ in cadrul 
concursului care va avea loc la Boj ne 
Mountain (Michigan).

Un pilot a fost omorit și un altul grav 
rănit, cînd 13 mașini care goneau cu 
peste 140 km pe oră s-au ciocnit în 
timpul curselor de încercare Pe circui
tul de la Daytona Beach. Friday Hassler, 
în vîrstă de 37 de ani, a decedat pe loc 
sub ochii celor 40 000 de spectatori 
aflați în tribune, iar celălalt automo-

bilist accidentat. Jim Crawford, a fost 
transportat la spital in stare gravă.■
Competiția internațională ciclistă „Ma
rele premiu de la Aix en Provence" a 
fost ciștigată de sportivul belgian Ber
nard Delchambre, care a parcurs 152 
km în 3 h 53;45 (medie orară 37,998 km). 
Pe locui doi — in același timp — a sosit 
vest-germanul J. Tschan, urmat de J. 
C. Genty (Franța) — la 10 sec. R. Tu- 
melero (Italia). D. Ducreaux (Franța), 
R. de Vlaeminck (Belgia) — toți la 1:17 
etc.
■
In turneul internațional feminin de tenis 
de la Oklahoma City, olandeza Betty 
Stove a furnizat o surpriză, invingînd-o 
în sferturile de finală cu 6—3. 7—6 pe 
americana Billie Jean King. Alte rezul
tate : Valerie Ziegenfuss (S.U.A.) — 
Francoise Durr (Franța) 7—6, 6—4: Judy 
Dalton (Australia) — Julie Heldman 
(S.U.A.) 7—6, 6—4.

timp ce componența celorlalte gru
pe analizează modul cum și-au în
sușit colegii lor materia respec
tivă. Fiecărui cursant i s-a dat o 
broșură cu analiza celor 16 echipe 
participante la turneul final al 
C.M, din Mexic și diverse alte ma
teriale bibliografice.

Tibor Ivănics a declarat că mo
dul in care se desfășoară cursul il 
satisface și că este surprins de pro
gresele realizate de „elevii" săi de 
la un seminar la altul. De aseme
nea, Karoly Kosa ne-a spus că în
ființarea acestui curs a fost o bună 
inițiativă a provinciei Oriente, de
oarece, de cinci ani de cînd acti
vează în Cuba, este pentru prima 
oară cînd sint reuniți antrenorii 
de fotbal pentru desăvîrșirea pregă
tirii lor.

Este de semnalat faptul că antre
norii centrelor speciale au fost și 
ei incluși printre cursanți așa in
cit, de acum înainte, și copiii care 
vor să intre in școlile sportive vor 
putea dispune de buni antrenori"

NEOFASCIȘTII
natație, de veche tradiție, care s-a 
oferit să lichideze datoriile lui A- 
matori".

Această soluție a fost, insă, res
pinsă căci „conducătorii lui Ama
tori i-au preferat pe fasciști dîn- 
du-le, astfel, o mină de ajutor în 
încercarea de a pătrunde în spor
tul italian. Urmarea a fost că opt 
jucători au decis să părăsească 
clubul Amatori... Practic, o jumă
tate de echipă a dat o lecție de 
seriozitate, de cinste și de demni
tate, atît conducătorilor Iui Ama
tori, cit și fasciștilor din M.S.I.".

în încheiere, ziarul subliniază 
„diferența dintre conducătorii clu
bului Amatori, care după ce au în
gropat echipa din punct de vedere 
sportiv (N. R. Amatori joacă acum 
în categoria B, deținînd lanterna 
roșie în clasament), au distrus-o 
din punct de vedere moral, și ju
cătorii care au renunțat cu amă
răciune la gloriosul lor tricou pen
tru a nu renunța la demnitatea lor 
de oameni".

ȘAHIȘTII ROMÂNI
SE AFIRMĂ

SARAJEVO. — Cea de-a patra 
rundă a meciului feminin de șah, 
dintre selecționatele României Si Iu
goslaviei a fost din nou favorabilă 
româncelor, învingătoare în trei par
tide. Suzana Makai a învins-o din 
nou pe Gordana Jovanovisi, Eleonora 
Gogîlea a cîștigat ia Serjanc, iar Ro- 
diea Reicher a învins-o pe Kuress. 
S-au încheiat remiză partidele: Ia- 
zarevici — Polihroniade, K. Jova- 
novici — Nicolau și Belamarici — 
Baumstark. Singura învinsă din e- 
chipa română a fost Margareta Juncu 
în partida cu Kalbrener. S-a între
rupt partida dintre Pihalici si Marga
reta Teodorescu. Scorul după patru 
runde este de 14t/2—13*/, puncte (pa
tru partide întrerupte) în favoarea 
selecționatei României.

REYKJAVIK. — După zece runde, 
în turneul internațional de șah de 
la Reykjavik, în fruntea clasamen
tului se află Florin Gheorghiu (Ro
mânia) și Vlastimil Hort (Cehoslo
vacia) cu cîte 7t/2 puncte. 
L. Stein (U.R.S.S.) eu 6 (1) 
son (Islanda). Tukmanov __  . .
și Anderson (Suedia) cu cîte 6 P. In 
runda a 10-a, Gheorghiu a remizat 
cu olandezul Timman, iar Hort l-a 
învins pe islandezui Georgsson.

Urmează 
p, Olafs- 
(U.R.SS-)


