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ORIGINAL RECORD FOTBALISTIC LA SALONIC

PATRU MECIURI ÎN 48 DE ORE, CA... SPECTATORI!
SALONIC, 20 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Două zile, slmbătă și duminică, 

Jucătorii lotului reprezentativ și aj 
Rapidului au devenit, în paralel cu 
antrenamentele obișnuite, specta
tori interesați, competenți dar și 
foarte receptivi, la ceea ce s-a pre
zentat instructiv pentru ei. S-a sta
bilit și un mic record, pentru că în 
aceste 48 de ore ei au văzut nu 
mai puțin de patru partide —trei 
la televizor și una pe viu.

Simbătă, în fața micilor ecrane, 
Su urmărit, ca beneficiari ai unui 
obicei al televiziunii din Atena, un

Dincolo, la Sampdoria, doar Sua
rez, pe care precizia la milimetru 
a paselor trimise Ia peste 25 de 
metri nu l-a părăsit, a însemnat o 
valoare reală.

Mai tîrzju, tot pe micul ecran, 
fotbalul calc1 dat, prudent și stu

diat al peninsularilor a cedat lo
cul fotbalului fără rețineri, fără 
teamă, deschis, un joc al entuzias
mului a două formații de licee, era 
întrecerea dintre Wolwerliampton și 
West Ham- Meciul mi-a întărit o 
mai veche convingere: echipele en-

gieze nu joacă spectaculos și reușit 
decit între ele. Au învins cei de la 
Wohverhampton. dar cu cite emoții! 
Tinerețea fără bătrînețe a lui Bobby

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

O l-am văzut pe învinșii

In primul test post brazilian..

...STEAUA A ARATAT CITEVA SEMNE ÎNCURAJATOARE
3-7 (1-0) cu Sportul studențesc

IN ÎNTRECERILE HINDOOR“ OE LA BELGRAD

DAN 1UGA-CAMPION AL EUROPEI
LA PISTOL CU AER COMPRIMAT

victo-

deee-

Tinărul nostru trăgă

tor, DAN IUGA, com-

pei la pistol cu 

comprimat

ponent al secției de tir 

a' clubului Dinamo

r>
BELGRAD, 20 (prin tel«fo<i, de la 

trimiiul nostru spacial).
In ziua inaugurării 

continentale de tir In 
zentantele României . _
două medalii de bronz la pistol. 
Iată, însă, că cea de a doua zi a 
adus triumful țintașului nostru, in
ginerul Dan Iuga, care a devenit 
campion al Europei la pistol cu aer 
comprimat. Trăgătorul român ta 
concurat la un plafon superior în
scriind pe decade (cite 10 ținte) de 
trei ori consecutiv cifra 97 iar în 
ultima decadă..- 95. Cu 386 p — 
rezultat la un punct de recordul 
Europei — Dan Iuga s-a instalat 
de la început în fruntea clasamen
tului (el a tras în seria I). ceilalți 
participanți, printre care și repu
tatul Stolfpîn (U.R.S.S.) — campion 
pe anul trecut — avînd rezultate 
inferioare. în seria a doua, singur 
polonezul Stahurski a avut un start 
foarte puternic (96—98) dar apoi s-a 
stins.

Astfel. Dan Iuga. după ce la 
CM. (Phoenix — S.U.A. 1970) și la 
—CE. (Suhl — R.D.G. 1971) de 
pistol viteză s-a clasat pe locul 
5 și, respectiv, 4, obține de data 
aceasta consacrarea și la pistol cu 
aer comprimat, cucerind laurii de 
campion continental. ~ 
testatul o confirmare 
plan internațional a 
ros sportiv român.

Cu un randament mai consistent 
al colegilor lui (mai ales Atanasiu 
si Pieptea), probabil, că la proba 
pe echipe reprezentativa țării noa
stre ar fi intrat în primele șase 
locuri.

Și pentru că vorbim de randa
ment. vom menționa că pușcașele 
românce (senioare), toate trei, au 
concurat, cu mult sub posibilită
țile arătate în competițiile ante
rioare. Melania Petrescu, Veronica 
Stroe și Ioana Șerbănescu au tras

Întrecerilor 
sală, repre- 
au ciștlgat

Este incon- 
deplină pe 

acestui valo-

București, a cucerit 

ieri o splendidă 

rie la Belgrad, 

nind campion al Euro-

sub me -

la derbyul derbyurilor

Rapidului, pe Bobby

Moore și am asistat

1 ataru inițiază publt-
și...

nou atac la poarta studenților bucureșteni r7 
cui a luat cu asalt tribunele terenului Ghencea

După cum se vede și din fotografie, 
copacii din jur

campionatului Greciei
• Lotul A pleacă azi 

la Voios O Programul 
,-vr turneului Rapidului

foarte slab, la 10 puncte 
dia cifrelor obținute cu alte ocazii, 
chiar cu o lună în urmă, la cam
pionatul national.

Este interesant faptul că junioa
ra de 15 ani, Angela Tudorică, în 
debutul ei de aici, la o competiție 
de o asemenea amploare, a reușit 
un rezultat onorant — 369 p (cifră 
superioară celor obținute de senioa
rele noastre). La fel și juniorul 
Dumitru Barbu a cucerit un loc 
valoros — 6 cu 373 p. Plină de

perspectivă poziția pe care s-a- si
tuat reprezentativa de juniori — 
locul 4 cu 1 102 p — din care * 
făcut parte și Dan Lucache.

REZULTATE : Pistol juniori 40 (: 
1 P. Schuman (R.D.G.) 373 p (ul
tima decadă 94), 2- C. Lahr (R.D.G.) 
373 p (93—95), 3. Z. Fedvczak (Po
lonia) 373 p (93—95). 4. G. Ziegler

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele naționale de sală la atletism juniori

meci din campionatul italian și un 
altul din ' cel englez, ambele înre
gistrări din etapa precedentă.

Rapidiștilor li s-a oferit plăcuta 
surpriză de a-i urmări pe învinșii 
lor. alb-albaștri de la A.C. Napoli, 
învingînd la Genova pe Sampdo
ria.

Chiar de la lovitura de începere, 
giuleștenii au devenit suporteri en
tuziaști ai oamenilor lui Chiapella. 
Cunoșteau perfect mișcarea napo- 
litanilor și prevesteau cu mare e- 
xactitate continuarea fazei. Alta- 
fini și Sormani au alergat ca niște 
juniori, Juliano și Improta au com
pletat fantezia celebrilor brazilieni, 
iar Zof. în poartă, ne-a apărut ca 
personificarea sobrietății.

V

■

ROXANA VULESCU - GEORGETA PĂCURARIU

'A

După încheierea „CUPEI FEDERAȚIEI- la hochei

COTA OPTIMISMULUI - ÎN CREȘTERE

atrași 
intere-

ideal

Mărturisim 
confruntare 
din „Cupa Federației" 
strînsă. Dună c____ ________
evoluție din partidele anterioare, 

jucătorii români aveau in față cea 
mai puternică formație a turneu
lui (care avea să cîștige trofeul) 
și, aproape firesc, șansele lor pă
reau minime. Spre surprinderea 
tuturor, însă, selecționata Capitalei 
a renăscut din propria-i cenușă, 
angajindu-se din primul minut în- 
tr-o luptă fără menajamente,, aco
perind gheața în permanență, re- 
zistînd calm, cu curaj, momentelor 

redutabi- 
contraata-

că așteptam ultima 
hocheiștilor noștri 

' cu inima 
dezamăgitoarea lor

intense de presiune ale 
Iilor hocheiști oaspeți șl 
cînd viguros, eficient.

Așa incit, la capătul 
minute de joc extrem de 
valențe tehnice remarcabile 
mult a lipsit ca învingătoare 
fie reprezentativa noastră. Iar dacă 

- în final scorul a fost favorabil oas- 
peților, acest lucru nu s-a datorat 
decit unui plus de valoare tehnică 
individuală, care le-a permis cî- 
torva din reputații componenți ai 
formației berlineze să se descurce 
mai bine pe spații de timp întin
se de-a lungul a 3—4... fracțiuni
de secundă. Am adăuga, de aseme-

a 60 
rapid,

df» 
cu 
nu 
să

nea, și o oarecare e: 
partidelor grele, decisiv 
fiecare pasă și fiecare 
gheață cintâresc enorm 
echilibrului valoric — 
care elevii lui Jochen 
fost, evident, superiori.

este, însă faptul că detașarea for
mației Dynamo Berlin — repetăm: 
cu citeva mici modificări, de fapt 
selecționata R. D. Germane — nu 
s-a produs in totalitate doar pe 
temeiul acestor convingătoare ar
gumente. în favoarea oaspeților au 
intervenit și citeva supărătoare gre
șeli de arbitraj ale cuplului ma
ghiar Einil Richter și Emil Ujfa- 
lussy, ambii depășiți de rapiditatea 
fazelor, de subtilitatea intervențiilor 
neregulamentare ale unora dintre 
hocheiștii oaspeți. Un exemplu clar 
a fost golul realizat de Zahn (5—3). 
care a beneficiat de aiutorul a 
doi coechipieri ce au obstrucționat 
și barat, cu crosa pe jucătorii noș
tri la mantinelă, creînd culoar 
liber colegului de echipă. Ca să 
nu mai vorbim că la scorul de 
2—2, echipa Dynamo Berlin s-a 
desprins (3—2) printr-un gol în
scris de Karger, într-un moment 
de confuzie, cînd D. Peters, eli
minat pe 2 minute, a reintrat in

xperiențâ a 
ve. în care 

mișcare pe 
în balanța 
ca pito’ în 
Zischc au 

Curio>

ieatenț:a arbitrilor de
Vi secretariat, doar după
65 de cecunde *

Firește, dacă facem aceste pre-

Colin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Citeva mii de spectatori, 
de promisiunile unei dispute 
sânte, s-au deplasat ieri diminea
ță la „Ghencea" pentru a urmări 
la lucru cele două formații bucu- 
reștene. Steaua și Sportul studen
țesc, la prima lor apariție publică 
în actualul sezon. Timpul
pentru joc. terenul excelent și ar
bitrajul foarte bun au asigurat în- 
tî'nirii condițiile unui spectacol de 
calitate, la capătul căruia victoria 
a revenit, firesc și clar, gazdelor, 
cu scorul de 3—1. cele patru goluri 
fiind înscrise, în ordine, de Tătaru,

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Acest duel, care a dominat ziua 
doua a campionatelor naționale, 

s-a desfășurat — la propriu și Ia 
figurat — la înălțime. Eleva Liceului 
nr. 4 din Ploiești (legitimată la Pe
trolul) i-a servit recordmanei și 
campioanei naționale de junioare, 
Roxana Vulescu, o replică dîrză, 
atleta bucureșteană ieșind. în cele 
din urmă. învingătoare și în lupta 
cu recordul republican care îi apar
ținea de anul trecut. De remarcat 
că rezultatul noii campioane este 
superior celui cu care Virgina loan 
a dobîndit. cu o săptămînă în urmă, 
titlul la senioare. Iată primele trei 
locuri la înălțime fete : 1. Roxana 
Vulescu (Liceul .35 Buc.) 1,75 m 
(nou record național), 2. Georgeta 
Păcurariu (Petrolul Ploiești) 1,72 m, 
3. Doina Crăciun (Liceul 4 Galați) 
1,55 m.

Performerul zilei a fost deosebit 
de înzestratul atlet ieșean, Radu 
Gavrilaș. dublu campion la 60 m 
garduri și lungime. După ce sîmbă- 
tă s-a ..rodat" prin bronzul obținut 
la înălțime, Gavrilaș a cîștigat du

miriică gardurile cu 8,1 s_, egalînd 
din nou în acest an recordul pro
bei, iar la lungime a intrat în po
sesia titlului, fiind singurul săritor 
care a depășit 7 m. Tinărul ieșean 
se anunță drept o autentică speran
ță a decatlonului românesc. în pro-

prezentantului clubului Steaua. 
Gergely Kicsid (2,06 m), urmat de 
C. Dreptu (S.S.A. Buc.) 2,02 m, R. 
Gavrilaș și Z. Szighiarto (Steaua) 
ambii cu 1,98 m. , t

Cascadă de recorduri la 60 m 
garduri fete. în serii, clujencele

1N DERBYUL DE BASCHET:
’I 
i

STEAUA A ÎNTRECUT PE POLITEHNICA BUCUREȘTI»
merite pentru reușita spectacolului au 
în egală măsură și studenții (antrenor 
Stela Rusu) care s-au dovedit egali ad
versarilor lor. deși aproape toți au sus
ținut, pină cu citeva zile in urmă, exa
menele sesiunii de iarnă. In sfîrșit, un 
amănunt nu lipsit de importanță, la Po
litehnica nu a jucat Pirșu, suspendat de 
ciub din cauza atitudinii ireverențioase 
față de antrenoare.

Au înscris : Tarău 22. Baciu 4, Savu S, 
V. Gheorghe 12, Poleanu 4. Dimanoea 1, 
Dumitru 6, Oczelak 21, Molin 2 pentru 
Steaua, respectiv Georgescu 19, Cemat

cele de echipe masculine ți femi
nine participante la divizia A 
luat întrecerea prin meciurile 
Ieri, in cadrul primei etape 
* ecu nd. Rezultate.

MASCULIN

și-au re- 
disputate, 
a turului

In meciul cu Metalulgreco-romane

STEAUA — POLITEHXTCA BUCU
REȘTI 78—75 (33—43). Foarte frurr
a fost întîlnirea dintre aceste fruntașe 
ale baschetului nostru, ai căror jucători 
au făcut risipă de energie pentru a rea
liza un spectacol splendid, un meci pa
sionant, desfășurat intr-un ritm rapid și 
avînd o interesantă evoluție a scoruiui. 
Studenții au dominat în prima repriză 
datorită, in special. începutului fone. 
Ei au condus cu 8—4 (min. 3). 10—5 
(min. 4) și chiar 34—21 (min. 12), dar 
steliștil au avut capacitatea fizică de a 
reface simțitor din handicap. După pau
ză. baschetbaliștii de la Steaua atacă 
in trombă șl, folosind la maximum 
..punctul mortM. al jucătorilor de la Poli
tehnica. egalează în min. 23 (45—45) și 
acumulează, apoi, un avans de 12 puncte 
(57—45, 59—17. 61—49) care părea deci
siv. De menționat că în perioada dintre 
minutele 21 și 27 Poli tehnica a înscris 
un singur coș (!). față de opt ale ad
versarilor. cînd publicul avea impresia 
că au fost încheiate „conturile", a ur-

•as.

mat puternica revenire a studenților care 
s-au apropiat ..pas cu pas". ajungind ca. 
in ultimele minute, să fie distanțați de 
numai trei, două și chiar un punct. In 
această situație, determinantă a fost ex
periența. Jucătorii de la Steaua au gre
șit mai puțin (pentru a ..recupera", pro
babil. numeroasele ratări dintre minu
tele 37 și 39. precum și nerespectacea 
indicațiilor antrenorului Vasile Popescu 
de a încerca coșul după 25 de secunde 
de purtare a mingii). în vreme ce la 
Politehnica au fost Înregistrate patru (!) 
aruncări libere ratate (două Popa in 
m:n. 38 șt două Cemat în min. 40), pre
cum și un dublu dribling comis de ace
lași Popa. Astfel că victoria a revenit 
actualilor fruntași ai clasamentului, dar

bele cîștigate de Radu Gavrilaș 
s-»u înregistrat următoarele rezul
tate : 60 M G — 1. R. Gavrilaș
(C.S.M. Iași) 8,1 s (record egalat),
2. Gh. Eugen (C.S.S.) 8.3 s, 3. Florin 
Bejan (C.S.M. Iași) 8,5 s LUNGI
ME — 1. R. Gavrilaș 7,04 m, 2. Ion 
Scarlat (Cîmpulung-Muscel) 6,84 m,
3. Dumitru Neguț (C.A.U.) 6,80 ni.

Proba de înălțime băieți încheială 
simbătă seara tîrziu a revenit re-

Săritura recordl(l,75 m) a campioanei Roxana Vulescu (Lie. nr. 35 Buc.) 
Foto '. N. DRAGOȘ '

Mariana Nedelcu (Sc. sp.) ș; Ancă 
Hoinărescu (Lie. N. Bălcescu) au db- 
borit cu 8.8 s vechiul record național, 
el căror coautoare erau de anul trecut. 
Și tot ele au fost protagonistele un0i

Paul SLAVESCU

fContinuare în pag. a 2-a)

La St. Maur, in al doilea meci

reuniunea de la 
Dinamo din Bucu- 
a plouat cu... vic- 
prin tuș (in total

rești 
torii
16). Iată una dintre ele. 
realizată de luptătorul 
timișorean I Ciobanu, 
care l-a pus cu umerii 
pe saltea pe E. Greisler 
(Olimpia Satu Mare)

RAPID A REPURTAT UN FRUMOS SUCCES
Noua ediție a campionatului na

țional de lupte pe echipe s-a inau
gurat ieri cu disputarea primei e- 
tape a diviziei de greco-romane. 
întrecerile au fost, în general, de 
un nivel tehnic mulțumitor și fa
voritele, în majoritatea cazurilor, au 
terminat victorioase. Iată 'desfășu
rarea etapei :

SERIA EST

RAPID — REVELAȚIA 
TRIUNGHIULARULUI 

BUCUREȘTEAN

Reuniunea din sala Steaua, care 
a programat întîlniri intre echi-

pele Rapid, Steaua și Metalul, a 
avut cap de afiș întîlnirea Steaua 
— Metalul, echipe care și in cam
pionatul trecut au fost de forțe 
apropiate. Acum însă, luptătorii de 
la Steaua au reușit să cîștige der
biul la scor: 14—6. Confruntarea 
dintre cele două fruntașe a fost 
însă neinteresantă, lipsită de me
ciuri 
de 
la 
în 
de . .
Badea (M), M. Baciu (S) — I. Sta- 
mate (M), I. Gabor (S) — C. Pen- 
ciu (M) și N. Pavel (S) — A. Brîn- 
zaru (M) au evoluat șters, n-au

muscă 52 
și 

au 
lor

tari și punctată în schimb 
descalificări duble. Perechile de 
care puținii spectatori prezenți 
sală așteptau meciuri „tari", ca 
pildă, Gh. Stoiciu (S) — Șt.

inițiat acțiuni tehnice și au fost 
descalificate. De la Steaua, doar 
Gh. Berceanu (cat.
kg), I. Baciu (pană — 62 kg) 
N. Neguț (semigrea — 100 kg) 
arătat cite ceva din arsenalul
tehnic, dar victoriile lor au fost 
facilitate de adversari care, deo
camdată. nu pot emite pretenții. 
De la Metalul, o impresie bună a 
lăsat E. Hupcă, un bun tehnician. 
Păcat însă că la categoria lui (u-

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Oczelak aruncă la coș, Troacă încearcă să blocheze mingea pe panou. 
Fază din meciul Steaua — Politehnica București

Loto: Paul ROMOȘAN

ROMANIA - FRANȚA 16-11 
LA HANDBAL MASCULIN

ST. MAUR,.20.’ - In al? .doilea 
meci amical, susțindf' de. e'chipele. 
de handbal ;masculin jale României, 
și Franței, victoria a revenit cam-, 
pionildr lumii 'cu.,scorul/ de .16—11 
(6—5). Reprezentativa hpastră a 
prestat ;un joc- frumos, dfeșeofi a-

j 
t-
a-

Bota
plaudat de numeroșii spectatori 
flați în tribune. Au marcat : 
4, Voinea.4, Gruia 3, Chicid 2, Gu- 
neș 2 și Cosma 1 — pentru Româ
nia, Lelarge 3, Legrande 3, Bru'net 

’\2, Aggoune 2 și Thierry 1 — pen
tru Franța.

VIU DISPUTATE

Al U. N. C. A. P.“
PITEȘTI, 20 (prin telefon). Timp 

de. două zile, reprezentanții 
peste 20 000 de cooperatori 
șeni; pabtioipanți 'Ta '„Cupa

(Continuare în pag. a 3 a)

celor 
arge- 

.. . . , .. - celui
de-al II-Iea Congres al U.N.C.A.P.", 
s-au întrecut -la Pitești, în cadrul 
etapei județene, la șah și tenis de 
masă. Am asistat la întreceri viu 
disputate, uneori încheiate cu sur
prize, așa cum s-a întîmplat atunci 
cînd,. în finala de tenis de masă, 
au ajuns frații Ciobică din comuna 
Merișani, iar la șah, finalele .au 
fost disputate de reprezentanții co
munelor Tițești și Oarja, atît. la 
fea? eît și la băieți. întrecerile s-au 
desfășurat într-un cadru sărbăto
resc și întir-o deplină sportivitate- 
Iată primii: trei clasați ‘la fiecare 
ramură > șah, fete: 1. Maria Stan-

ciu (Tițești), 2. Mariana lonescu, 
3. Virginia Bolea (ambele Oărjaț) ; 
băieți : 1. Petre Ioniță (Tițești), 
2. Marin Ștanciu, 3. Toma Preda 
(ambii Oarja). Tenis de masă, fete : 

■ 1. Minodora Nica (Merișan), 2. Fi- 
lofteia Ștefan (Tițești). 3. Minodora 
Popescu (Vedea); băieți: 1. Dorn 
Ciobică, 2. Marin Ciobică, 3. Dandu 
lonescu (Miroși). „Cupa pentru rea 
mai bună organizare și mobilizare 
in cadrul etapei pe comună" a re
venit comunei Recea, „Cupa pentru 
cele mai bune rezultate tehnice oh- 
tinute in etapa județeană", comunei 
Tițești, iar „Cupa demnității" a 
fost acordată țăranului cooperator 
Marin Stanciu din comuna Oarja.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean
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DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A PASTRAT AVANSUL

S-a încheiat primul turneu 
masculin al returului

A-
• Politehnica Galați — neînvins* -

BRAȘOV, 20 (prin telefon). Ul
timele două etaDe ale turneului 
masculin aia cadrul retorului di
viziei A, programate sîmbătă sea
ra țl duminică dimineața, deo- 
aebit radical de cele precedente. 
Jocurile fiind mat echilibrate «1 
cu miză au căpătat o notă tn. 
plus de spectaculozitate. stlmlnd 
meritate aplauze din partea pu
blicului brașovean.

Sîmbătă seara, în sala Armata, 
UNIVERSITATEA CLUJ, în spec
taculoasă revenire de formă, a 
produs prima surpriză a turneu
lui, întrecînd, după două ore șl 
15 minute, formația I.E.F.S., lip
sită în acest meci de aportul ridi
cătorului Tudor Popescu. Partida 
a dat loc unei întreceri de bună 
calitate, cu faze lungi, combinații 
subtile (ceea ce de altfel este ca
racteristica ambelor echipe), cu 
execuții tehnice corecte ți răstur
nări spectaculoase de situații. Vic
toria clujenilor cu 3—2 a fost ro
dul unei mai mari concentrări In 
joc a tinerilor antrenorului C.

, dar mai cu seamă :al
joc a ...
Bengeanu,
f ■

amenință poziția fruntașelor • Meciuri maraton In ahimtle două etapa 

randamentului excelent a! căpi
tanului echipei, I. Binds. Partida, 
oare a solicitat mult pe arbitri, 
a fost condusa corespunzător de 
Gh. Borghida (Timișoara) — Al. Tau» 
(Brașov). Ea fel de valoros a fost 
șl meciul care a încheiat seara 
târziu reuniunea de sîmbătă t PO
LITEHNICA GALAȚI-PROGRESUh. 
După un Iureș fantastic al studen
ților gălățeni, soldat cu cîștigarea 
clară a primului set, bucureștenîl 
și-au temperat adversarii în setu
rile II și III. Ei au acționat tac
tic foarte bine, exploatând la ma
ximum atuurile date de forța de 
atac a lui Poroșnicu. Dumitrescu, 
NicoJau, Ozun, precum și experien
ța de joc superioară în compara
ție cu cea a tinerilor Iul FI. Ba- 
laiș.
cerea 
final, 
bun), 
raru, _ , . __
rezervele D. Popescu, Scheffer șl 
Gheorghe și-ău ' * 
au tranșat pînă 
în favoarea lor.

Tn consecință au luat condu
ct! 2—1 la seturi, însă, spre 
Bologa (din ce în ce mal 

R. Dumitrescu, Stere. Pădu- 
Popa, Pficuraru, ajutați de

strlns rîndurile <și 
la urmă victoria 

Au arbitrat corect

V. Arhlr» (Brașov) — V. Szakaea

TtA gfrnMM șeara, tn ula Trat- 
torul, dlnamovlștli au tott pentru 
□rima oart puțî tn dificultate, 
Dîrra replici a fost dată de PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. însă, 
doar într-un set. Trebuie st 
preciztm că antrenorul G. Ere
mit a aliniat în sextet șl re
zervele. Arbitrajul principalului 
I. Ionescu (Constanța) a avut u- 
nele scăjjări, în schimb M. Albuț 
(București) a compensat prin si
guranța sa. Deși echilibrată, În
tâlnirea care a urmat. TRACTO- 
RUL-UNIREA TRICOLOR Brăila a 
fost de un nivel modest, victoria 
gazdelor asigurîndu-le ieșirea pen
tru moment din zona periculoasă.

★
etapa de duminică a progra- 
Intâlniri de bună valoare teh- 
în sala Armata, în primul 

RAPID a depășit extrem de 
pe „U“ Cluj cu 3—1 (11,7, 

Evoluînd, din nou excelent, 

furniza o. mare surpriză. Astfel, la 
au condus în setul IV 
7—3, 12—9, 14—10, dar...

Echipa de sabie Viitorul in jurul antrenorului său L. Plișcă. De la 
stingă: Marin, Oancea, Mustață, Dumitrescu. Jos: Dobre

La finalele campionatelor de juniori

GIULEȘTENII AU CUCERIT CELE MAI MULTE TITLURI

In campionatul feminin 

ECHIPELE FAVORITE - S-AU IMPUS
echipe divizionare feminine 
întrecerile pentru stabilirea 
definitive în campionatul 
Toate partidele s-au înche- 

..................... că 
sin- 

Tlmi-

Cele 12 
eu reluat 
ierarhiei 
1971—1972. ____  ,---------
lat cu victoria favoritelor, astfel 
în clasament s-a înregistrat o 
gură schimbare, Farul și „U“ T 
șoara trecînd una în locul alteia.

• Disputate în sala Giulești, sîm
bătă seara, înttlnlrile RAPID — C.P.B. 
Și I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI au oferit, în general, 
spectacole agreabile, care au plăcut 
publicului. Rapidistele, cu mal multă 
experiență șl oricum, eu un lot mai 
valoros, s-au impus relativ ușor în 
fața adversarelor, cîștigînd cu 3—1. 
C.P.B., aflată acum sub conducerea 
lui M Zelinschl, a arăltat că dispune 
de posibUltățl (nu prea puse în va
loare pînă tn prezent) care, valorifi
cate la maximum, pot conduce in a- 
cest retur spre rezultate mal mult 
decît onorabile. In cea de a doua 
partidă, jucătoarele de la I.E.F.S, nu 
au trebuit să depună prea multe efor
turi pentru a ciștlga cu 3—1, dar le 
reproșăm scăderea de ritm șl neaten
ția la preluare șl ta atac în seturile 
z șl 3, ceea oe a permis voleibaliste
lor de la Constructorul să realizeze 
victoria într-un set. Cuplurile de ar
bitri : E. Vlntllescu 
Gh. Ionescu — C. 
bine. (EM. F.)

• Duminică dimineața, In sala Di
namo, s-au disputat, în cuplaj, parti
dele MEDICINA BUCUREȘTI — C.S.M. 
SIBIU și DINAMO BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ. In prima în- 
tilnire, studentele — beneficiind de o 
forță superioară în atac șl de un blo-

caj aproape de netreeut — s-au Im
pus net tn fața slblence’.or, cîștigînd 
cu 3—0 (13, 3, 9). Acestea, cu o echi
pă în plin proces de întinerire, au 
opus rezistența doar In primul set pe 
care l-au cedat de altfel la mare 
luptă. Au arbitrat bine I. Anneanu și 
V. voicu. In următoarea * 
namovlstele au avut în 
la Ceahlăul un adversar 
le-a ridicat probleme pe 
partidei, ele reușind să 
abia în finalurile de set. Dinamo 
cîștigat cu 3—0 (11, 
bun al cuplului N.
teescu. a. COSTXNIU) 

CONSTRUCTORUL ARAD — PENI
CILINA IAȘI 0—3 (—6, —12. —7).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
FARUL CONSTANȚA 3—1 (9, 11. —7.
13). A fost o partidă de bună factură, 
cîștlgată pe merit de gazde, care au 
dovedit mal multă siguranță atit în 
Jocul la fileu cît și în recuperările 
în Unla a doua. Au arbitrat foarte 
bine C. Amărășteanu șl C. Bucur, am
bii din Craiova.

CLASAMENT

întâlnite, dl- 
Jucătoarele de 
Incomod, care 
toată durata 

se desprindă 
a 

IZ, 13). Arbitraj 
Beelu — N. Ma-

— R. Farmuș șt 
NIstor au condus

1. Rapid 15 11 1 35: 7 23
2. Penicilina 12 11 1 33: 7 22
3. Medicina 12 10 2 32:16 22
9. Dlnamo 12 9 3 27:13 21
5. I.E.F.S. 12 8 4 28:18 20
6. C.S.M. 12 5 7 19:24 17
7. Ceahlăul 12 5 7 18:26 17
8. „U“ Timișoara 12 4 8 22:28 16
9. Farul 12 4 9 19:27 l«

19. constructorul 12 3 9 W :20 15
11. C. P. București tt 2 10 11:33 14
12. Constructorul Arad 12 0 12 2:36 12

Steaua a întrecut pe Politehnica Bucureștii

$1 
mat 
nică. 
joc, 
greu 
—6,14). _ _______ , __ _____ _______ _
clujenii au fost pe punctul de a 
furniza o mare surpriză. Astfel, la 
situația de 2—1 pentru Rapid, ei 
au condus în setul IV cu 6—2, 
7—3, 12—9, 14—10, dar... s-au gîn- 
dit prea devreme la setul V și pînă 
ia urmă au cedat avantajul. Au 
arbitrat bine V. Szakacs și Gh. 
Borghida. în următoarea partidă 

POLITEHNICA GALAȚI s-a „dis
trat" pur și simplu cu codașa cla
samentului, UNIREA TRICOLOR 
Brăila, pe care a invins-o cu 3—0 
(10,5,5), în numai 46 de minute. 
Foarte bun arbitrajul cuplului M. 
Marian (Oradea) — Al. Taus (Bra
șov). Cum era și firesc, confruntarea 
ultimă din sala Armata. I.E.F.S. 
— PROGRESUL a dat Ioc la o dis
pută de bun nivel. Studenții au avut 
un start strălucit și ca urmare a'»- 
cului va riat și sigur în apărare (în
deosebi la blocaj) au încheiat victo
rioși lupta în primele două seturi. 
Cînd toată asistența se aștepta la 
un scor categoric în favoarea stu
denților, Progresul renaște din 
propria-i cenușă și cu un exece- 
lent H. Nicolau. a răsturnat situa
ția cîștigînd surprinzător cu 3—2 
(—7,—4,12,9,9). Au arbitrat bine 

I. Covaci (București) — V. Arhire 
(Brașov).

Partidele din sala Tractorul au 
fost dominate de întâlnirea dintre 
echipa locală, TRACTORUL și PO
LITEHNICA Tr.TIȘOARA, care a 
întrunit calitățile unui adevărat 
derby. Victoria a revenit brașove
nilor cu 3—2 (10,-11,-14. 10,9). Au 
condus foarte bine M. Albuț (Bucu
rești) și I. Ionescu
Destul de atractive _______
două partide în care studenții cra- 
ioveni și voleibaliștii din Bacău 
s-au străduit să se mențină cît 
mai aproape de valoroșii lor par
teneri DINAMO și, respectiv, 

STEAUA. Dar ambele formații au 
cedat în trei seturi. UNIVERSITA
TEA la 9, 8, 13 in fața dinamovis- 
tilor iar VIITORUL la 6, 7, 5 în 
fața stelistllor. Au condus bine 
cuplurile M. Nicolau (București)- 
Fl. Borz (Baia Mare), in prima 
partidă, și V. Stoia — L. Păitinișan 
(Brașov), cea de a doua.

Aurelian BREBEANU 
județean

(Constanța), 
și celelalte

Carol GRUIA, coresp. 

CLASAMENT

(Urmare din pag. 1)

6 Dudescu 6. Anastaslu 16, Rotaru 8, 
Troacă 4, Popa 16. Au arbitrat excelent 
I. Petruțiu și N. Iliescu. (D. STAN CU
LES CU).

DINAMO BUCUREȘTI - UNIVERSITA
TEA CLUJ 75—68 (37—25). Campionii țârii 
au condus permanent o echipă care, la 
Început, nu a crezut că poate învinge, 
iar cînd a refăcut handicapul (de la 
31—46 în min. 24, la 62—64 în min. 30 
nu a mal avut resursele necesare pen
tru a-și încheia în mod favorabil „cursa 
de urmărire”. Oricum, clujenii s-au ară
tat în formă mai bună decît în turul 
campionatului șl, cînd au căpătat cura) 
au demonstrat luările lor posibilități. 
Dinamo și-a impus ritmul multă vreme, 
dar cînd a dat de greu «-a resimțit ab
sența lui Albu (retras din activitatea 
competițională). în plus, vom semnala 
nervozitatea excesivă a Jucătorilor de la 
Dinamo, care a culminat cu gestul ne
sportiv al lui Novac (l-a lovit intențio
nat pe zdrenghea) șl cu atitudinea ire
verențioasă manifestată de Diaconescu 
față de arbitri (motiv pentru care a fost 
sancționat cu fault tehnic, al cincilea).

VOINȚA BUCUREȘTI — POLITEHNI
CA cluj 77—60 (42—29). In mod sur
prinzător, clujenii au evoluat foarte slab, 
fiind o palidă imagine a ceea ce au 
arătat că pot în cîteva meciuri din turul 
diviziei A. Voința a practicat un joc 
mai tehnic, în care „veteranii" Giurgiu 
și Kiss n-au putut fi contracarați.

POLITEHNICA GALAȚI — LE.F.S. 
83—85 (31—37, 74—74). Disputat la Ploiești 
(sala din Galați este suspendată), meciul 
• oferit o dispută echilibrată, cu un 
final dramatic. Au arbitrat D. Crăciun 
Și Fr. Took. (I. TANASESCU Și A. VE- 
REBESCU — coresp.).

scorului final, n-a fost, așa cum reco
mandau socotelile, un meci în totalitate 
la discreția rapidistelor. Sătmărencele 
au luptat aproape de la egal la egal cu 
liderele clasamentului. Atlete bune, am
bițioase, ele n-au putut t>ne pasul cu 
adversarele lor la capitolele tehnica Și 
experiență. în schimb, au luptat cu mult 
aplomb pentru o comportare meritorie. 
De aceea, diferența finală — exagerată 
față de aspectul Jocului — a fost reali
zată în două perioade relativ scurte de 
joc : între min. 14 șl 18 (cînd rapidisttie 
âu înscris 15 puncte) și în finalul me
ciului tind oaspetele n-au realizat, în 
10 minute decit 8 puncte. Au arbitrat 
bine V. Borcelanu șl V. Stlnghe (ambii 
din București) Au marcat: Găescu 13, 
Prăzaru 8, Buga 8. Basarabia 19, Tal 6, 
Nicolae 11, Suliman 6, Nicola 8. Raco- 
viță 7 pentru Rapid, respectiv Andereo
11, Kacso 10, Mihalie 11. Pop 8. Vilanyl
12. FtilOp 2. (Radu TIMOFTE).

I.E.F.S — UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 79—62 (35—18). Elevele antrenorului 
I. Nlcolau au vrut să demonstreze chiar 
de la începerea rotarului că sînt bîne 
pregătite din toate punctele de vedere. 
Șl au reușit De cealaltă parte, studen
tele tlmlșorence s-au prezentat foarte 
slab, excepție făcând doar Diaconescu 
șl Golan, care s-au străduit si opună 
o oarecare rezistentă.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 49—40 (26—25). Foarte greu 
au obținut victoria baschetbalistele de 
la Politehnica, deoarece au jucat slab și 
au avut de luptat cu un adversar foarte 
incomod. S-a ratat extrem de mult în 
această întîlnire. în care mingea a in
trat în coș aproape din două în două 
minute ! Partida a fost, în general, echi
librată. în prima repriză, scorul a fost 
favorabil gazdelor, iar după pauză, oră- 
dencele preiau inițiativa șl în min. 24 
reușesc să conducă cu 31—27. Folosind,

I. Dina mo 15 15 0 45» 4 30
2. Steaua 15 13 2 41: 9 N

3. Rapid 15 13 2 40:15 23
4. I.E.F.S. 15 9 6 34:26 24
5. Politehnica Gl. 15 8 7 32:26 23
6. Progresul 15 8 7 30:28 23
7. ,U“ Cluj 15 6 8 23:33 21
&. Tractorul 15 6 9 22:32 21
9. Viitorul 15 4 11 22:38 19

10. ,U“ Craiova 15 4 11 16:38 19
11. Politehnica Tm. 15 3 12 17:39 18
12. Unirea Tricolor 15 1 14 10:44 15

START FURTUNOS lN DIVIZIA B
Numai două echipe au reușit să 

parcurgă prima etapă a campiona
tului diviziei B fără să fi cunoscut 
înfrîngerea: Medicina Tg. Mureș la 
floretă feminin și Viitorul București 
la sabie. în consecință Ie găsim în 
fruntea clasamentelor respective, în 
timp ce la floretă masculin și la 
spadă, poziția de lider este... des
tul de aglomerată pentru moment 
(cite trei echipe departajate doar 
după numărul asalturilor cîștigate). 
De remarcat că Medicina Tg. Mu
reș ocupă primul loc și la floretă 
masculin, în timp ce „dansul" spa
dasinilor este ccndus de Dunărea 
Galați.

REZULTATE TEHNICE. Floretă 
masculin: Politehnica Iași cu Pe
trolul 11—5, cu Șc. sp. Oradea 
8(v)—8, cu Victoria 10—6, cu Cri
șul 13—3, cu Medicina Tg. Mureș 
7—9 ; Șc. sp. Oradea cu Crișul 
14—2, cu Petrolul 9—7, cu Victo
ria 15—1, cu Medicina Tg. Mureș 
8(v)—8 ; Medicina Tg. Mureș cu 
Victoria 14—2, cu Petrolul 10—6, 
cu Crișul 15—1 ; Petrolul cu Cri
șul 11—5, cu Victoria 15—1 ; Vic
toria — Crișul 10—6. Floretă fe
minin : Medicina Tg. Mureș cu Șc. 
sp. Satu Mare 13—3. cu Ș.S, 1 Buc. 
11—3, cu Farul 15—1, cu Crișul 
9—7, cu Șc. sp. Oradea 13—3 ; 
S. S. 1 București cu Farul 11—5, cu 
Șc. sp. Oradea 13—3, cu Șc. sp. 
Satu Mare 12—4, cu Crișul 11—5 ; 
Crișul cu Șc. sp. Oradea 12—4, cu 
Farul 12—4, cu Șc. sp. Satu Mare 
li—5 ; Șc. sp. Oradea cu Șc. sp. 
Satu Mare 9—7, cu Farul 10—6 ; 
Șc. sp. Satu Mare — Farul 9—7. 
Sabie : Viitorul cu Politehnica Ti
mișoara 12—4, cu IEFS 9—7, cu 
CPMB 10—6, cu Victoria 8(v)—8, 
cu Petrolul 10—6 ; IEFS cu CPMB
9— 7. cu Victoria 12—4, cu Petro
lul 6—10, cu Politehnica Tim.
10— 6 : CPMB cu Petrolul 9—7, cu 
Politehnica Tim. 10—6. cu Victoria 
10—6 ; Politehnica Tim. cu Victo
ria 9—7, cu Petrolul 8(v)—8 ; Vic
toria — Petrolul 8(v)—8. Spadă : 
IEFS cu Progresul 11—5. cu C.S.Ș. 
Buc. 11—5, cu Tractorul 12—3, cu 
Politehnica Iași 12—4, cu Dunărea 
Galați 7—9 ; C.S.Ș. București cu 
Dunărea 8(v)—8, cu Progresul 
13—3. cu Tractorul 11—5, cu Poli
tehnica Iași 12—4 ; Dunărea cu

13—3, cu Politehnica IașiTractorul
12—4, cu Progresul 12—4; Pro
gresul — Tractorul 9—7 ; Politeh
nica Iași — Progresul 8—7 ; Trac
torul — Politehnica Iași 9—7.

CLASAMENTE. Floretă mascu
lin : 1. Medicina Tg. Mureș 8 p 
(56 a.c.) ; 2. Șc. sp. Oradea 8 p 
(54 a.c.) ; 3. Politehnica Iași 8 p 
(53 a.c.) ; 4. Petrolul Ploiești 4 p ; 
5. Victoria Cărei 2 p ; 6. Crișul 
Oradea 0 p. Floretă feminin : l. 
Medicina Tg. Mureș 10 p; 2. Șc. 
sportivă nr. 1 București 8 p; 3. 
Crișul 6 p ; 4. Șc. sp. Oradea 4 p ; 
5. Șc. sp. Satu Mare 2 p; 6. Fa
rul Constanța 0 p. Sabie: 1. Vi
itorul București 10 p ; 2. IEFS 6 p 
(45 a.c.); 3. CPMB 6 p (42 a.c.) ; 4. 
Politehnica Timișoara 4 p ; 5. Pe
trolul 2 p (39 p) ; 6. Victoria Că
rei 2 p (33 a.c.). Spadă : 1. Dună
rea Galați 8 p (54 a.c.); 2. IEFS 
8 p (53 a.c.) ; 3. Clubul sportiv șco
lar București 8 p (49 a.c.) ; 4. Pro
gresul 2 p (28 a.c.) ; 5. Politeh
nica Iași 2 p (27 a.c.); 6. Tracto
rul Brașov 2 p (27 a.c.).

IAȘI, 20 (prin telefon, do la tri
misul nostru).

întrecerile celei de a IV-* ediții 
a campionatelor republicane de judo 
rezervate juniorilor (mari și mid) 
au luat sfîrșit — după trei zile — 
duminică la prînz, în sala Agro
nomia din localitate. în ultima zi 
a competiției s-au consumat parti
dele decisive — cele ale semifina
lelor și finalele. Ne voim referi, fi
rește. mai întîi la confruntările ju
niorilor mari.

în prima semifinală, cat. 63 kg, 
Al. Filip (Dinamo Brașov) l-a de
pășit fără dificultate pe C. Mi halca 
(Vagonul Arad) primind în unani
mitate decizia de yusei-gachi (su
perioritate tehnică). Cealaltă parti
dă a opus pe D. Vitan (Universi
tatea Cluj) lui Gh. Marin (Șc. sp. 2 
Buc.). Clujeanul a obținut clar vic
toria prin yusei-gachi. La cat. 70 kg 
C. Roman (Rapid Buc.) l-a întâlnit 
pe I. Petrof (Șc. sp. 2 Buc.). în 
min. 3, giuleșteanul, cu o rapidă 
secerare mică interioară a finalizat 
ipponul. M. Notopol (Dinamo Bra
șov) nu a avut probleme cu T. So
lomon (Șc. sp. Miercurea Ciuc), de 
care a dispus prin yusei-gachi. Deo
sebit de disputată a fost prima se
mifinală de la 80 kg între C. Mel
nic (Rapid) și C. Coman (Trotușul 
oraș Gh. Gheorghiu-Dej). în min. 4 
Melnic și-a surprins adversarul cu 
o secerare mare din interior cua- 
gătarea piciorului și a acumulat o 
wazaa-ri (7 puncte), avantaj pe 
care l-a menținut pînă la sfîrșitul 
partidei. Apoi I. lanoși (Dinamo 
Brașov) l-a Întrecut prin 
gachi pe C. Sauciuc de la 
Unirea Iasi). La cat. 93 kg 
xandru (Rapid) a obținut 
înainte de limită (min. 3) 
lui C. Richman (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
printr-o o-soto-otoshi (mare cădere 
exterioară). Surprinzător, în cea
laltă partidă P. Balaban (Șc. sp. 
Șoimii Sibiu) a dispus de L. Pali 
(Dinamo Brașov), participant la 
campionatele internaționale de la

yusei- 
(Șc. sp. 
D. Ale- 
victoria 
în fața

București. O altă surpriză s-a în
registrat la „grea* : Gh. Heldsdoa- 
fer de la Șc. sp. 2 București l-a 
învins prin ippon în min. 3 pe D. 
lost (Trotușul). în sfîrșit, T. So
lomon (Șc. sp. Miercurea Ciuc) și-a 
adjudecat victoria prin yusei-gachi 
în fața lui I. Codrea (A.S.A. Pi
tești).

Partidele finale, cum era și de 
așteptat, au fost mult mai echili
brate, realizîndu-se puține proce
dee tehnice. La 63 kg AL Filip a 
cucerit titlul de campion, avînd un 
plus de inițiativă în fața lui D. Vi- 
tan. Foarte aprig a fost duelul din
tre C. Roman și M, Notopol pentru 
titlul la categ. 70 kg. Arbitrii au 
dictat yusei-gachi în favoarea lui 
Roman. Extrem de disputată a fost 
finala de la 80 kg dintre C. Mel- 
nic și I. lanoși. S-a dat cîștig de 
cauză prin yusei-gachi lui C. Mel- 
nic. D. Alexandru. în finala sa cu 
P. Balaban, la cat. 93 kg, se pă
rea că ne va prilejui o surpriză, 
fiind condus în prima parte a în
tâlnirii. Printr-o fixare la sol însă, 
Balaban s-a accidentat și puțin 
după aceea a cedat lupta în urma 
unei tehnici de shim-waza (stran
gulare). Ultima partidă, Gh. Helds- 
doafer — T. Solomon la +93 kg, a 
fost epuizantă, dar de un nivel teh
nic modest. A cîștigat prin yusei- 
gachi primul. Așadar, trei din cele 
cinci titluri de campioni au reve
nit juniorilor de la Rapid Bucu
rești pregătiți de Gh. Donciu : C. 
Roman (70 kg), C. Melnic (80 kg), 
D. Alexandru (93 kg).

Confruntările juniorilor mici au 
fost mai dinamice, cu mai multe 
procedee tehnice reușite. Iată și 
campionii : cat. 58 kg M. Nuțu (Șc. 
sp. Oraș Gh. Gheorghiu-Dej). cat 
65 kg L. Lazăr (Vagonul Arad), cat. 
75 kg I. Moraru (Șc. sp. Unirea 
Iași), cat. 85 kg H. Schiller (Poli
tehnica Timișoara), cat. +85 kg 
L. Uscă (Vagonul Arad). -v.

Costin CHIRIAC

ÎN VEDETĂ, UN DUEL
(Urmare din pag J)

Campionatele de sală 
ale juniorilor

LA ÎNĂLȚIME
m și Gh Lisandru (Construc- 
Buc.) 13,95 m.

14,35 
torul

Așadar, din cei cinci campioni 
aî anului trecut prezenți în sala 23 
August la actuala ediție, doar Eleo
nora Monoranu a ratat eventul, fe
telor rămînindu-le, însă, satisfacția 
unor rezultate superioare celor din 
anul trecut.

a reedita victoria de anul trecut 
tot cu un record național a fost în
cununată de succes doar pe jumă
tate. Masivul atlet de la S.S.A. Bucu
rești și-a păstrat titlul la greutate, 
dar performanța sa (15,48 m) a rămas 
departe de record. Ca de obicei, me
diocre rezultatele celorlalți premia- 
ți : Paul Neagu (Liceul 35 Buc.)

finaie dramatice, care a debutat 
cu un abandon din start, a continu
at cu accidentarea campioanei ju
nioarelor II, Ccculeana Bucătaru 
și căderea Virginiei Silași înaintea 
finișului. Decizia de ultim moment 
n-a mai favorizat-o pe Anca Hoină- 
rescu ca în proba de lungime, dis
putată sîmbătă, cînd a cîștigat „la 
potou". Noua campioană Ia garduri, 
Mariana Nedelcu a parcurs distan
ța de 60 m în 8.6 s, timp cu care 
rămîne singura deținătoare a re
cordului de junioare. Pe locul se
cund, colega sa a obținut 8,7 s, me
dalia de bronz revenindu-i atletei 
de la Viitorul, Beatrice Lovin cu 

I s.
încercarea lui Marin Iordan d»

Ion GAVRILESCU 
Gh. IRIMINOIU

de
special, băieți și fete, iar marți, de 
la aceeași oră, pe valea Poliștoaca, 
cu cele de fond, băieți și fete (5 
și respectiv 3 kilometri).

PROTAGONISTE

REZULTATE SCONTATE IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR

MASCULIN

VOINȚA SIBIUC.S.M. REȘIȚA 
2485—2141.

CUPA U.A.S.R
CENTRELE UNIVERSITARE BUCUREȘTI Șl IAȘI

PREDKAL, (29 (Prin telefon). —
Pe pîrtia Clăbucetui Taurului, au 

început duminică întrecerile celei 
tie a IV-a ediții a „Cupei U.A.S.R." 
la schi, competiție închinată semi
centenarului Uniunii Tineretului 
Comunist. Cuvintul de deschidere 
a fost rostit de către tovarășul 
Traian Ștefănescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele U.A.S.R. Au 
fost prezenți tovarășii Ion Pacoste, 
prim secretar al Comitetului de 
Partid al Centrului Universitar 
București, Corneliu Băjenaru, di
rector general în Ministerul Edu
cației și Invățămîntului, reprezen
tanți ai C.N.E.F.S, La întreceri sînt 
prezenți studenți din toate centrele 
universitare din țară. Ediția din a- 
cest an are un caracter deosebit 
față de cele anterioare, întrucît a- 
proape toți cei G00 de studenți, 
prezenți în tabăra de schi alpin de 
la Predeal, vor lua parte la în
treceri.

în prima zi, a avut loc proba 
de slalom uriaș — băieți și fete — 
la start fiind prezenți aproape 100 
de concurenți. Datorită pîrtiei în
ghețate, cu multe plăci dure, con- 
curenții au fost supuși unor efor
turi mari, necesitând o îndemîna- 
re deosebită. Cel mai bine s-a pre
zentat bucureșteanul Ion Grecu, 
care a realizat cel mai bun timp 
al cursei.

Rezultate tehnice, băieți : 1. Ion

Grecu (Centrul Universitar Bucu
rești) 33,1 ; 2—3. Ovidiu Muntea- 
nu (C. U. București) și NicolaeMa- 
lanca (C. U. Iași) 33,5. Fete: 1. 
Georgeta Băncilă (C. U. Cluj) 30,4 ;
2. Elena Boiarinov (C. U. Iași) 33,0;
3. Dana Vasilache (C. U. Iași) 35,0.

întrecerile continuă tot aici, luni,

la ora 9,30, cu proba de slalom

VOIN-

VOINȚA

— VOIN-

Gu- 
„sub- 
Fază

VOINȚA MEDIAȘ
CETATEA

METROM

F®to i Dragoș NEAGU

ClȘTIGĂTOAREA

Bodor driblează, 
giu încearcă să-i 
tilizeze* mingea, 
din meciul Politehnica

— Crișul

Simbâtă șj duminică au avut loc par
tidele etapei a treia a campionatului 
divizionar de popice. De meuționat că 
lidera seriei feminine Sud, Metrom Bra
șov, a fost învinsă (conform așteptări
lor) de formația bucureșteană G’oria. 
S-au Înregistrat următoarele rezultate :

FEMININ
GLORIA BUCUREȘTI 

BRAȘOV 2364—2250.
VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID BUCU

REȘTI 2207—2185.
VOINȚA CLUJ 

2412—2295.
LAROMET BUCUREȘTI — 

GIURGIU 2349—2230
DERMAGANT TG. MUREȘ 

ȚA ORADEA 2236—2184.
VOINȚA TG. MUREȘ — 

CRAIOVA 2423—2336.
HIDROMECANICA BRAȘOV 

ȚA TIMIȘOARA 2670—2217.
PETROLUL BAICOI — VOINȚA CON

STANȚA 2548—2395.

CONSTRUCTORUL GALATI — RAFI
NĂRIA TELEAJEN PLOIEȘTI 4924—4747.

VOINȚA CLUJ — I. C. ORADEA 4902— 
4369

vdlNȚA TG. MUREȘ - OLIMPIA RE
ȘIȚA 5048—4602.

VOINȚA BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 5364—5038.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 5574—5485.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R TG. 
MUREȘ 5096—4964.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA LUGOJ 
4969—4919.

PETROLUL PLOIEȘTI - FLACARA 
CÎMPINA 5356—4798.

C.F.R. TIMIȘOARA — ELECTRICA SI
BIU 4931—4712.

RAPID BUCUREȘTI — METALUL 
PI.OPENI 5136—4895.

VIRGINIA RUZICI

CONCURSULUI REPUBLICAN DE SALĂ

Mariana Nedelcu (Șc. sp. Cluj) in fața panoului cu rezultalul-record in 
proba de 60 mg, realizat în finală

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — RA
PID BUCUREȘTI 78—70 (35—34). întîl-
nirea a avut loc la Arad (sala din Ti
mișoara este suspendată). Timișorenii au 
condus tot timpul cu 4—5 puncte, iar in 
final s-au detașat datorită în special 
formei excelente manifestată de Viciu. 
Au înscris Viciu 22, Cîmpeanu 19, Caloș 
16, Czmor 13, Mănăilă 5, Roxin 2. Mi- 
nius 1 pentru Universitatea, respectiv 
Stănescu 20, Ivan 14, Popovld 14, Cr. 
Popescu 12, Vintilă 6, Tursugian 4. Au 
arbitrat bine E. Hottya șl G. Dutka. 
(P. ARCAN — coresp. județean).

MUREȘUL TG. MUREȘ — I.C.H.F. 
BUCUREȘTI 67—66 (29—37). In partida
disputată la Sibiu (sala din Tg. Mureș 
este suspendată), mureșenii au cîștigat 
la sfîrșitul unei întreceri dramatice. Deși 
<u evoluat în ultimele 90 de secunde în 
patru jucători, ei au izbutit să cîștige, 
datorită coșului înscris in ultima secun
dă de Bencze. Au arbitrat bine M. Aldea 
și I. Szabo. (I. ionescu — coresp. ju
dețean).

clasament

1. Steaua
2. Dinamo
3. Polit. "
4. Univ.
5. univ.
6. Rapid
7. Polit.
8. I.C.H.F.
9. Mureșul

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

Bac. 
Timiș. 
Cluj
Cluj

12 11 1 894—794 23
12 10 2 1003—821 ’ 
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

973—342 
9R4-—891 
841—807 
802—846 
792—845 
776—789 
861—989 
863—945 
901—990 
820—951

22
20
20
18
18
17
17
16
15
15
15

fosă, în teren doar șase jucătoare, echi
pa Crișul a căzut din punct de vedere 
fizic și, no: mal. victoria revine forma
ției Politehnica. Au marcat : Demetres- 
cu 12, Topor 12, Gugiu 11, Taflan 19, 
Ciocan 4 pentru Politehnica, respectiv 
Boca 15, Balogh 8, Bodor 7, Czege 6, 
Horvath 4. Au condus foarte bine Gli. 
Chlraleu Șl M. NegulescU. (Ad. VASI- 
LESCU).

A.S.A. CLUJ — UNIVERSITATEA IAȘI 
64—54 (23—29). Interesul partidei s-a re
zumat doar la evoluția «corului. Balanța 
succesului a înclinat spre gazde de abia 
în ultimele 10 minute, cînd, treptat, com
ponentele de bază ale formației oas
pete, au fost eliminate pentru cinci gre
șeli personale La fluierul final al ar
bitrilor I. Dineseu șî St. Grecu, Univer
sitatea avea in teren numai patru Jucă
toare... (P. RADVANI — corespondent).

VOINȚA BRAȘOV — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 43—44 (39-23). Con
structorul a cîștigat nesperat acest meci, 
într-un final dramatic, In care gazdele 
s-au jucat cu victoria : A. Dumitrescu 
a ratat două aruncări libere, iar O. Si- 
mion a pierdut de două ori, copilărește, 
mingea. (Victor SECAREANU — cores- 
pondent).

Concursul republican feminin de 
sală s-a încheiat ieri, în sala Steaua, 
o dată cu disputarea ultimelor două 
partide din turneul final. Au fost 
întreceri interesante, în urma că
rora s-a putut constata că tânăra 
generație de jucătoare, care anul 
trecut batea timid la poarta afir
mării, a deschis-o acum larg și de- 
finibiv.

Tinerele dinamoviste au dominat 
întrecerile atât la junioare cit și la 
senioare, cucerind ambele trofee 
puse în joc de federația de specia
litate. Virginia Ruzici a terminat 
concursul senioarelor fără înfrîn- 
gere. în partida decisivă pentru lo
cul I, Virginia Ruzici și-a luat re
vanșa asupra Marianei Simioneseu 
care o învinsese cu o zi în urmă

CONSILIUL NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
anunță scoaterea la concurs a unui post de corespondent de relații 

internaționale.

FEMININ
SANATATEARAPID BUCUREȘTI

SATU MARE 77-54 (42-26). In ciuda

Rapid
I.E.F.S. 
Politehnica
Crișul
A.S.A.
Univ. Iași
Univ. Timiș.
Voință Brașov

9. Constructorul 
10. Sănătatea

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

CLAS AMENT
10 10 0 864—517 20 

8 2 «76-483 
8 2 701—471 
»
4
4
4
3
3

10
io 
io
10
10
io
10
10
10

6 502—536
6 Ml-897
6 489-365
6 522—037
7 527—591
7 446—578

2 8 539—652

18 
18
14
14
14
14
13
13 
u

Candidații trebuia să cunoască bine limba germană, precum 
fi una din următoarele limbi: rusă, engleză, franceză.

Cererii* d« înscriere la concurs se vor depune la C.N.E.F.S., 
str. Vasilo Conta 16, et. I, camera 19, împreună cu următoarele acte:

— copie de pe diploma de studii superioare
— autobiografie

are o vechime în specialitate— dovada din care sd rezulte câ 
de minimum 4 ani.

Concursul va avea loc în ziua de
și va consta din verificarea cunoștințelor profesionale de speciali
tate, scris și oral.

1 martie, la sediul C.N.E.F.S.

în finala de Junioare. Această în
tâlnire a furnizat un joc plăcut, cu 
scheme tactice, presărat pe alocuri 
cu lovituri puternice, alternate de 
altele de mare finețe. învingătoare» 
a beneficiat de cinci „seirvicii-as", 
în momente decisive, care au cîntă- 
rit hotărîtor în balanța victoriei. 
Scorul final de 6—4, 6—3 pentru 
Virginia Ruzici oglindește fidel si
tuația de pe teren. Ambele jucă
toare sint foarte talentate și pot 
face în acest an saltul calitativ ne
cesar afirmării lor pe plan interna
țional.

Partida dintre stelistele Valeria 
Balaj și Aurelia Trifu s-a termi
nat cu victoria primei la scorul de 
6—3, 6—3 fără să aibă vreun is
toric deosebit, la un nivel modest.

Clasament final: 1. Virginia Ilu
ziei 3 v, 2. Valeria Balaj 2 v, 3. 
Mariana Simionescu 1 v, 4- Aurelia 
Trifu 0 v.

în finala probei de dublu, pere
chea Agneta Kun — Florica Butoi 
(C.S.U. Construcții) a dispus cu 
6—3, 6—7, 7—4 de Valeria Balaj — 
Aurelia Trifu (Steaua).

S. IONESCU

TRĂPAȘII PLOIEȘTENI SUB
Am relevat, în urmă cu două săptă

mâni, cauzele care determină frânarea 
activității, impunlnd trăpașilor o ne
firească pauză în acest anotimp, dat pro
blema centrală a mișcării hipice este 
alta. Grajdurile de pe câmpul de curse 
din Ploiești nu sînt numai insuficiente. 
Pe zi ce trece ele devin un real pericol 
pentru integritatea corporală și chiar 
pentru viața celor care sînt adăpostiți 
aici. Dar, să expunem situația care de
termină o asemenea afirmație. In I960, 
cînd s-a început — sub conducerea tova
rășului Gh. Vlalculescu — amenajarea 
actualului hipodrom pe locul celui vechi, 
lucrările n-au fost prevăzute șl cu con
struirea unor grajduri de zid, cu boxele 
respective, așa cum fusese la Băneasa- 
Trap. N-au fost alocate fonduri și nici 
măcar nu s-a formulat ipoteza ca ma
terialele rezultate din demolarea timpu
rilor de curse bucureștene să fie recu
perate pentru cel din Ploiești. Sub im
boldul absolvirii unei sarcini de mo
ment s-a procedat ca atare, procurtn- 
du-se — prlntr-un simplu transfer — 
niște barăci de lemn de la întreprinde
rea Blocul de Ulei Ploiești, care le avea 
In patrimoniu, fără utilitate. Șl astfel, 
timp de vreo două săptămînl, tot per
sonalul fostului hipodrom de trap din 
Capitală — antrenori, driveri, apranti, In
stalatori tehnici, în frunte cu directorul 
unității, medicul veterinar G. Tănase — 
a lucrat gospodărește, mai tatii la de
montarea, transportarea și apoi monta
rea lor pe actualul cîmp de curse, trans- 
formîndu-le ta grajduri. Obiectivul o 
dată atins, s-a început aici activitatea 
hipică Provizoriu bineînțeles !...

Dar barăcile — construite Inițial prin 
1945 ca dormitoare pentru muncitori — 
fiind de brad, ta toț acest interval de 
timp rezistența unei asemenea esențe 
lemnoase s-a măcinat, devenind precară. 
In plus, din 1960 și pînă astăzi, gazul 
azotic emanat de urina cailor a acționat 
destructiv. Un asemenea gaz fiind mal 
ușor decît aerul, a urcat continuu, pro
vocând putrezirea fermelor care susțin 
acoperișurile, intr-o atare situație, nu 
numai violența unor furtuni, dar o sim
plă abundență a zăpezii, depozltînd pa

SABIA LUI DAMOCLES!
ele troiene, le pot determina prăbuși
rea. Or, gradul de uzură al construc
țiilor fiind prea înaintat, exclude posi
bilitățile de intervenție prin efectuarea 
unor reparații parțiale. De aceea, fără 
Intenția unul artificiu de stil, putem a- 
firma că acoperișurile stau astăzi 
amenințătoare — veritabilă sabie a lui 
Damocles — deasupra bieților trăpași din 
Ploiești I

Din fericire, n-au existat furtuni. Iar 
ultimele ierni au fost sărace în zăpadă. 
Ce va aduce însă viitorul ?

Cît privește consecințele prelungirii 
actualei stări de lucruri, nu sînt greu 
de prevăzut. Prăbușirea unuj acoperiș 
poate provoca înfirmizarea și chiar uci
derea unui anumit număr de cal. In 
acest anotimp, caii vârstnici — majori
tatea elemente de frunte ale generațiilor 
respective — la un Ioc cu mînjil — care 
n-au Intrat încă în circuitul sportului 
de performanță — determină ca valoarea 
unui exemplar, una peste alta, să fie 
estimată — cu modestie — la 40 000 lei. 
vara, cînd șl mînjil se valorifică prin 
performanțe, cifra bineînțeles crește. Un 
asemenea grajd aaâpostește 30 de exem
plare sau un total valoric de 1200 ooo lei. 
Fie numai prlntr-un asemenea raționa
ment și oricine poate deduce limpede 
proporțiile pagubelor eventuale. Asemet- 
nea cifre nu vor putea fi anihilate prln
tr-un referat de perisabilitate i Șl atunci 
cine va fi răspunzător ? Din informa
țiile pe care le deținem direcțiunea hipo
dromului a înaintat forului său superior 
(Urile de seamă respective care semna
lează situația expusă mal sus. Ele n-au 
obținut însă rezolvarea. Dorim să ere- 
aem că ea nu va întârzia, deoarece sta- 
diul actual al lucrurilor impune o con
cluzie unică : dacă provizoratul a ab
solvit o stare de moment a hintsmului 
românesc, el astăzi dăunează, căci tim
pul acționează acum împotriva scopului I

Pentru asta am scris rîndurile de față. 
Pentru asta. șl ea să preîntâmpinăm po
sibilitatea de a fi siliți — cîndva — să 
exclamăm cutremurați : „cumplit au sfîrșit, săracii !“...

Niddy DUMITRESCU



Liderul campionatului cehoslovac învins la Cluj I

„U“ CLUJ
CLUJ, 20 (prin telefon, de la tri

misul nostru). V.S S. Kosice s-a pre
zentat la Cluj cu aureola de frun
tașă în clasament și în cu firma 
asigurată de câțiva internaționali — 
Pivarnik, Bomba, Pollak, Desiatnik 
— aflați în componența formației. 
„V“ Cluj și-a așteptat prestigioasa 
adversară fără cei patru interna
ționali ai săi și fără Fanea Lazăr, 
accidentat la un antrenament de 
rutină.

Partida 
mică, cu 
balonului! 
fazele de 
țat pe spectatori, nici numeric și 
nici calitativ. Mai rafinați și mai 
inventivi ni s-au părut studenții 
clujeni, care au început în iureș, 
fructifiicînd pofta de joc și fantezia 
cunoscută a lui Lică. De altfel, ei 
au și punctat prin Adam (min. 23), 
la o fază în care Mureșan, Lică și 
Munteanu au dezechilibrat o apă
rare masivă și fără replică la com
binațiile de finețe. Treptat, însă, 
Pollak și ai lui se dezmeticesc și 
împing jocul spre careul lui Mol
dovan. Atacurile lor stereotipe nu 
au însă finalitate, primul șut au
tentic la poarta clujeană plecînd

V.S.S. KOSICE 1-0 (1-0)

a fost frumoasă, dina- 
treceri dese și repezi ale 
peste linia de centru, dar 
poartă nu au prea râsfă-

tîrziu (min. 37) și tocmai tiin bocan
cul unui fundaș (Pivarnik). Repriza 
a doua a fost mai echilibrată, con- 
diția fizică a oaspeților, superioară, 
a copleșit în unele momente defen
siva clujeană, Szakacs a fost chiar 
pe punctul de a egala (min. 53), 
însă Moldovan și-a făcut datoria. 
„U“ a ripostat destul de bine pen
tru a anula dorința de egalare a 
oaspeților, dar fără forță ofensivă, 
a mizat mult pe jocul excelent al 
lui Sudy, care a temporizat oportun 
la mijlocul terenului.

Așadar, după 90 de minute, vic
torie meritată clujeană în fața unui 
adversar care, fără să decepționeze, 
nu a demonstrat o clasă aparte.

A arbitrat bine I. Cîmpeanu — 
Cluj.

„U* : Moldovan — Cîmpeanu, 
Pexa. Solomon, Mihăilă, Sudy, Mu
reșan, Barbu (min. 78, D. Mocanu), 
Munteanu, Adam (min. 59, Iorda- 
che), Lică.

V.S.S. KOSICE: SchweiUen — 
Pivarnik, Bomba, Desiatnik, Jutko. 
Kiss, Strauss (min. 76, 
Halasz (min. 23 Szakacs), 
Angyel, Boros.

acțiunilor, dar principala cauză a 
eșecului trebuie căutată în evolu
ția jucătorilor constănțeni. Deși, in 
general, Farul a controlat jocul, 
dominlnd uneori cu autoritate, n-a 
putut, totuși, străpunge apărarea 
adversă. Cvartetul ofensiv constăn- 
țean a construit rareori acțiuni pe
riculoase la poarta Deltei și o sin
gură dată, în min. 49, Caraman a 
avut posibilitatea să înscrie. <tor 
balonul a șters bara. în ceea ce 
privește compartimentul defensiv 
constantean, trebuie arătat că a fă
cut față cu greutate atacurilor ho- 
tărîte ale gazdelor. După ce. în pri
ma parte, Conea (min. 6), Pareșcura 
(min. 24) și apoi după pauză — 
Florea II (min. 73) au ratat situații 
favorabile de a marca, Stăngui 
(min. 78), a finalizat cu precizie o 
centrare a lui Pareșcura.

Constănțenii au alniat următoa
rea formație î Ștefănescu — Ghirca 
(min. 46, N. Constantinescu), Bălo- 
su, Mareș, Nistor (min. 46, Sîoraru), 
Antonescu, Mihu, Goleac (min. 56, 
Turcu), Oprea (min. 46, Caraman), 
Tuf an, Kalto.

factură tehnică, înaintările avlnti 
o evoluție ștearsă.
VULTURII TEXTILA LUGOJ -- 

JIUL PETROȘANI 1-1 (0—0) 
Scorul a tost deschis de gazde 

în min. 52 prin Foaie, iar oaspeții 
au egalat în min. 83 prin Cotor- 
mani

Ion

Stavcic), 
Pollak,

CUPEN

Ieri, la Brașov, confruntare internațională de bună ținută tehnică

STEAGUL ROȘU-SPARTAK SUBOTIȚA 3-2 (2-0)

în-
ace-

în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noastră, 
echipa iugoslavă de fotbal Spartak 
Sutotița a întîlnit ieri la Brașov 
pe Steagul roșu din localitate. A- 
cest joc i-a servit de minune an
trenorului N. Proca, ale cărui o- 
biective principale în etapa actua
lă sînt cristalizarea „ll“-lui cu care 
va aborda returul campionatului și 
omogenizarea formației.

Echipa iugoslavă a răspuns 
trutotul așteptărilor, etalînd
leași virtuți cu care ne-au obișnuit 
reprezentantele fotbalului din țara 
vecină 1 tehnică individuală foarte 
bună, tactică de joc modernă, vi
teză în acțiuni și procent bun de 
finalizare. Toate acestea nu-s de 
mirare dacă ne gîndim că echipa 
posedă individualități remarcabile, 
ca Ilovaci, Jezevici, Jurkovici, Ra
dosav etc. solicitați la loturile olim
pic sau de tineret.

Gazdele, animate și de dorința 
de a șterge nefavorabila impresie 
lăsată cu cîteva zile înainte, cînd 
au pierdut pe teren propriu în 
fața Universității Craiova, au por
nit puternic din start, punînd ia 
grea încercare apărarea oaspeților, 
cu acțiuni purtate cu precădere pe 
părțile laterale ale terenului, acolo 
unde cele două extreme, Zotincă și 
Gyorfi, și-au depășit deseori adver
sarii direcți. De altfel, în această 
perioadă au și înscris două goluri, 
primul de către GyBrfi (min. 10), 
ajutat și de o flagrantă greșeală a 
fundașului Iovicevici, cel de al 
doilea de către Florescu (min. 41), 
după ce un șut a lui Cadar fusese 
respins de pe linia porții. Mai no
tăm din această primă repriză o 
rarisimă ocazie ratată de același 
Gyorfi, care a trimis prea încet 
spre poarta goala, dînd prilej lui 
Gasici să salveze un gol gata făcut

La reluare, eforturile brașoveni
lor depuse pînă atunci par a-și 
spune cuvîntul — poate și datorită 
terenului greu —, ei slăbesc alura,

permițînd oaspeților să preia ini
țiativa și să restabilească chiar 
egalitatea pe tabela de marcaj, In
tr-un răstimp de numai două mi
nute, primul dintre aceste goluri, 
cel al lui Jezovici (min. 53) fiind 
un exemplu în materie (șut din 
voie de la marginea careului), cel 
de-ai doilea avîndu-1 ca autor pe 
Jurkovici (min. 55).

Surprinși de întorsătura luată de 
meci, stegarii își string rîndurile, 
încep să „toace" apărarea oaspe
ților cu pase multe și precise, reu
șind, drept urmare, să înscrie prin 
Cadar (min. 60) și cel de al treilea 
gol, care avea să fie și cel al vic
toriei.

STEAGUL ROȘU : Albu — Ivăn- 
cescu. Jenei, Pescaru, Rusu, Gher- 
gheli, Cadar, Zotincă, Florescu 
(min. 46 Pavlovici), Balint, Gvorfi.

SPARTAK SUBOTIȚA: Zakla- 
novici — Terzici (min. 46 Braka- 
novici), Gasici, Ilovaci, Iovicevici, 
Jezevici, Radosav, Jurkovici, Ceti
na (min. 75 Sofic), Kustudici (min. 
75 Budanovici), S. Birovsev.

A arbitrat bine C. Ghiță-Brașov
Gheorghe NERTEA

DELTA TULCEA — FARUL 1-4) 
(0-0) !

CAUZA PRINCIPALA

zile de la eșecul 
Farul Constanța 
terenul și după 
Tulcea, !n com- 
C Delta.

La numai două 
suferit la Brăila, 
a părăsit învinsă 
jocul susținut la 
pania divizionarei

Desigur că un asemenea rezultat, 
înregistrat chiar și lntr-un meci a- 
mical, provoacă nedumerire. Sîm- 
bătă după-amiază, elevii antrenoru
lui Cosmoc n-au putut să realizeze 
Insă mai mult, deoarece jocul l°r 
nu s-a situat la nivelul cerințelor 
și, mai ales, al posibilităților lor. 
Este adevărat că suprafața de joc 
nu a corespuns (denivelată, iar pe 
alocuri cu noroi), îngreuind vizibil 
conducerea balonului și cursivitatea

V. POMP1LIU

SPORT CLUB BACĂU — 
POLITEHNICA IAȘI

2—2 (1—0)
Rezultatul final (2—2) a fost sta

bilit prin golurile înscrise de 
Hrițcu și Sinăuceanu, respectiv 
Marica și Mărdărescu.

Trebuie spus că formația gazdă 
a condus cu 2—0, dar, printr-o re
venire puternică, fotbaliștii ieșeni 
au reușit să înscrie două goluri 
în repriza secundă, ratînd, în final, 
două situații favorabile. Prezent la 
partidă, antrenorul federal Gh. Ola 
a apreciat că cel mai bun jucător 
de pe teren a fost Simionaș.

Au evoluat următoarele formații:
S. C. BACAU: Cizic — Mioc, 

Catargiu, Velicu, Kiss (Comănescu), 
Vătafu (Sinăuceanu), HrițcU (Du- 
țan). Pană, Rugiubei, Florea f Bă
ltită), S. Avram.

POLITEHNICA IAȘI: Costaș — 
Greerosu, Alecu, Stoicescu (Hance- 
riuc), Pali, Mărdărescu, Simionaș, 
Incze, Lupulescu, Marica, Dănilă.

Sile NENIȚA-coresp.

ALTE REZULTATE
F.C. GALAȚI — OTELUL GALAȚI

5—0 (0—0)
Autorii golurilor: Iancu (3) și 

Ionică (2).
V. Ștefănescu, coresp. 

METALUL TR. SEVERIN — 
C.F.R. CARANSEBEȘ 1-1 (1—0)
Au înscris : Boța I (Metalul), 

respectiv Neagu.
M. Focșan, coresp. 

VICTORIA ROMAN —
C.F.R, PAȘCANI 1—1 (0—1)

Au înscris : Mărculcscti (min. 35) 
pentru C.F.R., respectiv Gherghina 
(min. 71) pentru Victoria.

M. Chiriac, coresp.
A.S.A. TG. MUREȘ (TINERET- 

REZERVE) — CF.R. CLUJ 
2—i a—î)

Au marcat: Haman (min. 38 și 
pentru A.S.A. și S. Bretan (min. 
pentru C.F.R.

A. Harko, coresp.
$ N OLTENIȚA —

RAPID (TINERET) 2—1 (1—1)
Au marcat: Păun eseu (mm. 30) 

și Neață (min. 80) pentru Ș.N.O, 
respectiv Dobre (min. 42).

M. Voicu. coresp. 
OLIMPIA ORADEA — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—0
Partida de verificare dintre cele 

două formații a fost de o slabă 
--------------------------------------------------------•

56)
23)
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In
cu

meciul 
Metalul

FRUMOS SUCCES

C. Olaru, coresp.
MINERUL BAIA MARE — 

CRISUL ORADEA 0—0
Meci de buna calitate, în care 

gazdele au dominat mai mult, dar 
apărarea orădenilor, în frunte cu 
portarul Catena (care a apărat ex
celent), a rezistat.

L. Chira coresp.
PROGRESUL BRAILA — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—0)
Meci viu disputat. Autorii golu

rilor : Cotigă I (min. 5) pentru brăi- 
leni, resoectiv Fl. Dumitrescu (min- 
63) pentru bucureșteni. De remar
cat că în în min 43 dinamovistul 
Dumitriu II a fost eliminat de pe 
teren pentru injurii aduse arbitru
lui Tudorel Leca (care a condus 
bine acest joc). In această partidă, 
Dinamo București a aliniat urmă
toarea formație : Andrei (Constan- 
tinescu) — Gașpar, Nunweilier III, 
Sandu Gabriel, Cheran, Mustățca, 
Batacliu (Răulu), Sălceanu, Dumi
triu II, M. lonescu, FL Dumi
trescu.

D Cristache. coresp.
C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. CLUJ 

(TINERET) 2—1 (0—0)
Au marcat : Giurvăzan (min. 50) 

și Bocșa (min. 75) pentru timișo
reni, respectiv Mihai (min. 52) pen
tru clujeni.

Șt. Marton, coresp.

Sîmbătă, în cuplajul de 
mini-fotbal din sala Dinamo

ÎNVINGĂTOARE — GLORIILE 
DE ALTĂDATĂ ALE 

DINAMOVIȘTILOR SI 
SELECȚIONATA ARBITRILOR 
Sala Dinamo a găzduit sîmbătă 

seara, un atractiv cuplaj de mini- 
fotbal. în deschidere, a avut loc 
întîlnirea dintre selecționata arbi
trilor bucureșteni și o selecționată 
a cronicarilor sportivi. După un 
joc plăcut, cu faze mult aplaudate 
de public, care a umplut și de data 
aceasta pînă la refuz sala din șo
seaua Ștefan cel Mare, victoria a 
revenit selecționatei arbitrilor cu 
scorul de 5—4 (2—2). Iată și autorii 
golurilor: Meț (2), Dinulescu, Buz- 
dun și Bică pentru arbitri, iar pen
tru cronicari Ioanițoaia (2), Moraru 
și... arbitrul Bentu (autogol).

Partida vedetă a adus pe teren 
fostele glorii ale cluburilor Steaua 
și Dinamo. După cum ne-au obiș
nuit, foștii jucători de bază ai ce
lor două formații, precum și ai e- 
chipei naționale, au oferit și cu a- 
cest prilej o dispută aprigă și spec
taculoasă. Lipsită de aportul lui 
Voinescu (în poartă a fost folosit 
jucătorul de cîmp Crișan) echipa 
Steaua a cedat cu 8—10 (2—6). Au 
marcat : Feodot (5), Ene II (3), Ște
fan și Petre Mircea pentru Dinamo, 
respectiv Crăiniceanu (3), Zavo- 
da I (2), Zavoda II, Al. Constanti
nescu și Cacoveanu.

UNIREA IAȘI 
A CÎȘTIGAT 

„CUPA NICOLAE ROȘCULEȚ"
Comisia județeană de fotbal Iași 

a organizat pentru echipele de di
vizia C „Cupa Nicolae Roșculeț". 
Au luat parte patru formații: I.T.A. 
Pașcani, Nicolina Iași, Construc
torul Iași și Unirea Iași. Cupa a 
revenit echipei Unirea, care a în
trecut în finală pe I.T.A. Pașcani 
cu 4—3 după executarea a șapte 
lovituri de la 11 m. Iată și cele
lalte rezultate: I.T.A. — Construc
torul 5—4, Unirea — Nicolina 6—5 
și Nicolina — Constructorul 4—3.

D. DIACONESCU-coresp.

Jucătorii m așezară în jurul mesei la care se 
afla antrenorul. Erau obosiți. Antrenamentul 
fusese tare. Dușul fierbinte îi moleșise. Părul 

le era încă ud. In vestiarul tăcut se auzea doar res
pirația grea a antrenorului, care încerca să pară 
calm. Așa s-au scurs cîteva minute. Tn cele din urmă, 
antrenorul a luat cuvîntul:

„Am lăsat într-adins să treacă această noapte. 
Dacă am fi stat de vorbă ieri, imediat după jocul 
pierdut, n-ar fi fost bine. Și om mai avut un motiv, 
pe care am să vi-f destăinui mai tîrziu.

Normal ar fi să vorbim acum despre greșelile teh
nice și tactice ale jocului pierdut ieri, joc care a fost 
de două ori mai ușor decit cel cîștigat duminică. 
Vreau să vă spun, Intre altele, că nu mă afectează 
de loc înfrîngerea. In fond, a fost un joc de pregă
tire. Ceea ce mă supără, însă, e mișcarea noastră 
penibilă în teren. Aș putea do nenumărate exemple. 
Am să mă limitez la unul. In momentul primului gol 
primit, G., adică omul celui care a marcat, se afla 
la vreo 30 de metri depărtare, privind visător acțiunea 
De altfel, pentru mine, lucrurile sînt simple. Dumi
nică seara ați stropit probabil victoria. Apoi a venit 
a doua duminică, adică „lunea fotbaliștilor". Marți, 
la antrenament, aveați, aproape toți, o paloare... 
aristocratică. A urmat antrenamentul. Un antrena
ment pe care eu nu înțeleg să-l scad, părintește, 
numai pentru că vinul a fost foarte bun sau pentru 
că fetele noastre au foc în priviri. Miercuri nu erați 
încă refăcuți. Iar joi a fost meciul pierdut. Simplu 
ca bună ziua.

Trebuie să mărturisesc că nu vă înțeleg de loc. 
Timp de o lună ați lucrat foarte bine. Ați alergat 
pe pante, in sus și în jos. Ați tras la jug. Mi-era și 
milă. Iar pînă la urmă ?

Aseară, spre miezul nopții, am urcat In mașină și 
am pornit să fac cîteva vizite. Mi-am spus : „la să

tn blocul de vizavi. Am sunat din nou. 
Nimeni. După vreo cinci eșecuri, l-am găsit 
acasă pe I. M-a prî.nit politicos. Am stat 
cîteva minute. Apoi a vrut să fie ironic : „Poftiți și 
pe balcon. Nu e nimeni". Am tăcut. în fond, mai 
Dine un ironic decit un absent. La capătul vizitelor 
am înregistrat o prezență de 30 la sută, lată moti
vul pentru care astăzi aveți o paloare și mai aris
tocratică.

Vă spun cu mare părere de rău câ e păcat. E 
păcat de munca voastră tn această iarnă. Acum 
cîțiva ani se mai juca doar duminica. Refacerea era 
mai sigură. Astăzi, jucînd de atîtea ori miercuri sau 
|oi, totul se complică. Iar voi mai visați — nu știu 
pe ce bază — să ajupgeți în primele patru locuri ale 
campionatului, ca să jucăm în „Cupa U.E.F.A.". Ce 
te faci, însă, dacă întîlnești o echipă ca Arsenal sau 
Ajax, care nu se sperie de o fentă leșinată sau de 
un șut întîmplăfor ?

Asta e tot ce am vrut sâ vă spun. Dacă aș vorbi 
despre greșelile tehnice sau tactice din teren, n-aș 
face decît să trec cu vederea CAUZA PRINCIPALĂ".

★
Și care ar fi soluția ? Există antrenori care apar 

în arenă pentru că acceptă pactul cu jucătorii boemi. 
Există alți antrenori, mai aspri, dar care nu sînt dis
puși să facă abstracție de condiția romantică a fot
balistului nostru. în sfîrșit, există micul Intransigent, 
antrenorul Constantin Teașcă, care sfîrșeștc do fie
care dată sub lama ghilotinei. Care să fie soluția ?

loan CHIRILA

Foto : N. DRAGOȘ

P. S. Acest monolog a avut loc acum cîteva zile, 
în vestiarul unei echipe din prima divizie. Am recurs 
la inițiale pentru simplul motiv câ monologul ar fi 
putut să aibă loc în oricare din celelalte 15 ves
tiare...

tn atac dinamoviștii

ORIGINAL
(Urmare din pag. 1)

Moore și-a împins coechipierii fără 
răgaz în atac și West Ham a avut 
două bare și trei mingi-gol în nu
mai 10 minute, ultimele!

Duminică după-amiază, eram cu 
toții în. tribunele stadionului 
P.A.O.K., pentru întîlnirea gazde
lor noastre, în campionat, cu 
Ethnikos. Partidă rapidă, de o an
gajare fizică direct periculoasă, mai 
ales pentru... băieții noștri, aflați 
în Imediata apropiere a liniei de 
tușă, ca oaspeți de onoare ai întîl- 
niril.

Au cf ști gat simpatiile lotului și 
ale Rapidului, fotbaliștii lui 
P.A.O.K-, printr-un gol realizat de 
regizorul lor, Kudas.

îndată după întoarcerea de la sta
dion, ne instalam în fotoliul din 
fata televizorului pentru a vedea 
derbyul... derbyurilor fotbalului 
grecesc : Olimpiakos — Panathinai- 
kos. întreaga Grecie a trăit acest 
meci. Cred că sosirea lui așa de 
repede după acel 0—5 cu Olanda a 
făcut să se uite mai repede decep-

TRACTORUL

A CÎȘTIGAT

„CUPA SILVIU

PLOEȘTEANU“

Stadionul Tractorul din Brașov a 
găzduit sîmbătă după-amiază fina
la celei de-a doua ediții a „Cupei 
Silviu Ploeșteanu", organizată de 
colegiul de antrenori județean în 
memoria regretatului tehnician.

S-au întîlnit cîștigătoarele celor 
două serii preliminare, Tractorul și 
Steagul roșu (tineret). La capătul 
unui joc frumos, urmărit de o asis
tență numeroasă, victoria a revenit 
divizionarei B, Tractorul, care și-a 
adjudecat victoria ca urmare a go
lurilor înscrise de Grigore (min. 
10) și Vătav (min. 67). A arbitrat 
bine O. Calugherovici.

C. GRUIA-coresp. județean

RECORD LA SALONIC
ția provocată de caruselul dirijat 
de Cruyff și Van Hanegem.

Stadionul Karaiskakis a fost luat 
cu asalt. Dacă ar fi avut 200 000 de 
locuri și tot s-ar fi dovedit neîn
căpător, pentru că numărul cere
rilor de bilete s-a ridicat — citiți 
bine — la o jumătate de milion. 
Față de sutele de incidente înre
gistrate In trecut între suporterii 
celor două mari cluburi din Atena, 
acum s-a luai măsura ca ei să stea 
separat în tribunei jumătate din 
numărul de bilete, cele de culoare 
albă, au fost repartizate clubului 
Olimpiakos, cealaltă jumătate reve
nind clubului rival-

Șl acum, un „buletin de știri* 
privind lotul și Rapiduli

— Tricolorii părăsesc Salonicul 
luni dimineață, cu autocarul, ple-

cind spre Voios, distanță de apro
ximativ 400 km, ce urmează să 
fie acoperită în aproximativ 5 ore;

—luni după-amiază și marți au 
loc antrenamente la Voios, iar 
miercuri — partida cu Olimpiakos 
din localitate; joi dimineața, îmbar
care, tot in autocar, cu destinația 
Atena, iar vineri — sosirea, în a- 
vionul TAKOM, la București;

— Rapidul are un program schim
bat al turneului său. Astfel, marți 
va juca, probabil, cu Panseraikos, 
fosta echipă a lui Ilie Oană, con
firmarea acestei întîlniri urmînd să 
se facă In cursul zilei de azi. Joi, 
giuleștenii vor evolua la Larissa, în 
compania echipei cu același nume, 
iar miercurea viitoare (1 martie), 
aici la Salonic, cu P.A.O.K., ei ur
mînd să revină în țară în ziua 
de 3 martie.

In primul test post

(Urmare din pag. 1)

brazilian

șoară — 74 kg) Steaua a folosit 
un tinăr, în locul lui S. Popescu, 
$i nu ne-a fost dat să vedem o 
încleștare între cei doi „olimpici", 
în partida dintre Steaua și Rapid 
scorul a fost favorabil militarilor 
CU 20—9.

Rapid a fost revelația reuniunii, 
deoarece în partida cu Metalul, în 
care porneau mari favoriți, elevii 
antrenorului Ilie Gheorghe au în
trecut orice așteptări, cîștigînd, în 
urma unor dispute deosebit de 
spectaculoase, cu 22—20. Și spre 
surprinderea tuturor, această vic
torie a fost realizată, în principal, 
de cei doi veterani, Al. Constantin 
(care l-a întrecut la puncte pe N. 
Pîrvan) și G. Marmara (învingă
tor, tot la puncte, în meciul cu C. 
Popa). Ne-au mai plăcut de la ce
feriști T. Ignătescu (cat semimi- 
jlocie — 82 kg) care, într-o dispu
tă aprigă, a fost mai bun cu un 
punct decit metalurgistul O. Pen- 
clu. De la Metalul, E. Hupcă a 
luptat frumos, întrecîndu-1 pe va
lorosul concurent al Rapidului, R. 
Pâtrașcu, care acum a fost depășit 
cu destulă ușurință, întrucît încer
cările lui de a-1 duce la parter pe 
Hupcă din tur de braț au eșuat 
de fiecare dată, iar de cîteva ori 
metalurgistul le-a transformat în 
favoarea sa, prin contraatacuri.

Rezultate: Steaua cu Rapid 
20—9. cu Metalul 14—6. Rapid cu 
Metalul 22—20.

LA CLUJ: noua promovată în 
divizie, A.S.A. Cluj, n-a rezistat în 
fața rutinatelor divizionare din Lu
goj și Brașov, fiind întrecută de 
Steagul roșu Brașov cu 23—13 și 
de către Vulturii textila Lugoj cu
30.5— 5,5. Vulturii — Steagul roșu
19.5— 8,5.

LA BUCUREȘTI : formația cam
pioană. Dinamo, n-a avut proble
me în cele două partide: cu Olim
pia Satu Mare 32—4 și cu C.F.R. 
Timișoara 39—1. Dinamoviștii au 
cîștigat înainte de limită, prin tuș, 
12 meciuri. CF R. — Olimpia 23—9.

în sa'a Progresul, formația gaz
dă a repurtat două victorii preți
oase : Progresul București eu Cri- 
șul Oradea 20—14, cu Electropu- 
tere Craiova 13—7, Crișul — Elec- 
troputere 20—12.P. RADVANI, coresp.

CUPA „16 FEBRUARIE’*

A REVENIT PUGILIȘTILOR DE LA GRIVIȚA ROȘIE

„Experiența acumulată în Iugoslavia 
mă ajută in pregătirea echipei"

dcclară antrenorul VASILE COPIL

respectiv,

de verifi- 
antrenorii

LA BACAU: Dunărea Galați a 
obținut două victorii — cu A.S.A. 
Bacău 16,5—15,5, cu O. S. Pitești 
17,5—11,5, A.S.A. Bacău cu C. S. 
Pitești 23—13 Luptătorul I. Necu- 
lai, de la băcăuani, n-a luptat fi
ind indisponibil. Meciurile lui au 
fost amînate cu aproparea F.R.L.

I. ILIE, coresp.

Reuniunea finală a „CUPEI 
16 FEBRUARIE" s-a caracterizat 
prin dispute aprige, fiecare boxer 
dorind să ocupe locul I la cate
goria respectivă. Succesul final, pe 
echipe, a revenit pugiliștilor de la 
Grivița Roșie, lucru ce ilustrează 
foarte bine munca și pasiunea de
pusă de antrenorii Constantin Cio- 
noiu și Dinu Dobre. Pe locurile 
următoare s-au clasat Semănătoa
rea (antrenor Gh. Zamfirescu) și 
Rapid (antrenor Luca Romano). 
Rezultate tehnice: M. Frumosu 
(Rapid) b.p. I. Gogonea (Dinamo),

G. Staneiu (Viitorul) b.p, 
toru (Rapid), N. lonescu 
b.p. I. Ion (Energia), M. Costache 
(Gr. Roșie) b.p. C. Marin (Semă
nătoarea). Al. Lungu (Gr. Roșie) 
b.ab.2 V. Horodnic (C.P.M.B.), I. 
Maria (Constructorul) b.p. D. Stăn- 
cescu (Gr. Roșie), M. Ploeșteanu 
(Progresul) bab.l I. Grigore (Ra
pid), D. Dosan (Gr. Roșie) b.p. C. 
Stoian (Semănătoarea), Ș. Lazâr 
(Semănătoarea) b.p. M. Mogoș (Gr. 
Roșie) și M. Boteanu (Gr. Roșie) 
b.p. S. Dumitrescu (Semănătoarea).

M. Croi- 
(Metalul)

START ANEMIC ÎN CAMPIONATELE DE JUNIORI

LA SLATINA : noua promovată 
în divizie, Aluminiu Slatina, a de
butat cu succes în campionat, cîș- 
tigînd ambele partide la scor. Alu
miniu cu Pescărușul Tulcea 25—6, 
cu IPROFIL Rădăuți 30—8, Pescă
rușul cu IPROFIL 16—12.

I. GHITESCU-coresp,

Duminică dimineața, în sala de 
festivități a Liceului Matei Basa- 
rab a avut loc prima gală contînd 
pentru campionatul juniorilor 
bucureșteni. O remarcă negativă: 
din cele 19 partide care trebuiau 
să se dispute, numai 8 perechi au 
urcat pe treptele ringului! Și asta, 
în prima gală a campionatului. 
Rezultate tehnice: A. Carp (Vo
ința) b.p. F. Nicolae (Steaua), FL 
Zamfir (Voința) b.p. I. Sova (Con

structorul), P. Ivadache (Construc
torul) b.ab.II G. Rizoiu, S. lonescu 
(C.P.M.B.) b.ab.II K. Gombe (Vi
itorul), I. Bălașa (Olimpia) b.p, FI. 
Marin (Șc. sp. 2 M. Basarab), M. 
Stautescu (Metalul) b.ab.III FL 
Scariat (Progresul), T. Boia (Me
talul) b.p. E. Păduraru (Construc
torul), N. Capră (Constructorul) 
b.p. P. Funer (Progresul).

D. DIACONESCU

Antrenorul Vasile Copil s-a ina- 
poiat de cîteva zile din stagiul <le 
schimb de experiență efectuat 
Iugoslavia, unde a fost 
F. R. Fotbal, împreună 
norul Toma Jurcă.

în Iugoslavia, cci doi 
au asistat la antrenamentele repre
zentativei de juniori a tării gazdă 
(care se afla în pregătire la Ma
karka), ale formației Velej Mostar 
— clasată pc locul 5 in campiona
tul primei divizii și ale cunoscutei 
echipe Hajduk Split — care are 
cantonamentul în Insula Hvar.

Intr-o discuție avută cu el, Vasile 
Copil ne-a împărtășit principalele 
învățăminte pe care Ie-a dobîndit 
în stagiul din Iugoslavia.

— In perioada cît am stat în 
Iugoslavia am asistat la trei cicluri 
săptămînale. In mod deosebit am 
fost impresionat de conștiinciozita
tea de care dau dovadă jucătorii 
Ia antrenamente, ei nesustrăgîn- 
du-se de la nici un efort.

— Ce deosebiri sînt între antre
namentele echipelor noastre și cele 
la care ați asistat ?

— In general, erau folosite cam 
aceleași exerciții pe care le facem 
și noi. Există totuși o deosebire 
esențială și anume în felul cum 
sînt exersate. Ele sînt folosite ca 
fragmente din joc și ca acțiuni le
gate una de cealaltă. Exercițiile 
sînt repetate nu numai pentru ca 
acțiunea să reușească, ci și pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice. 
Deci, totul se face în condiții cît 
mai apropiate de joc. în acest 
sens, convingător este și faptul că 
pentru pregătirea fizică se lucrea
ză cu balonul.

— Numai în desfășurarea ședin
țelor de pregătire ați observat de
osebiri ?

in 
trimis de 
cu antre-

tehnicieni

— Și în organizarea lor. Antrena
mentele au loc pe compartimente 
— atac și apărare. Ședințele sînt 
conduse de cite im antrenor și au 
loc la ore diferite.

O altă problemă căreia i se acor
dă o importanță deosebită este 
recuperarea după efort Nici un ju
cător nu pleacă de la stadion îna
inte de a face duș, hidromasaj și 
de a-și lua porția de.., vitamine. 
Toți jucătorii respectă cu strictețe 
aceste așa-zise elemente-anexă, 
considerîndu-le un ajutor de 
prețuit pentru menținerea 
sportive. Antrenorii nu au 
de cap" nici cu alimentația 
lor. Fiecare își stabilește 
în așa fel ca să-și mențină 
tea, deoarece este interesat 
se prezinte în plenitudinea forțelor 
atît la antrenamente cit și la me
ciuri.

— Ați asistat și la antrenamen
tele reprezentativei de Juniori. 
Pregătirea tinerilor fotbaliști se 
face altfel decit a seniorilor ?

— In perioaad în care am văzut 
antrenamentele reprezentativei de 
juniori, antrenorul federal Mladi- 
nici urmărea stabilirea unei for
mule de echipă și omogenizarea ei. 
Componenții lotului veniseră pre
gătiți de la cluburi și misiunea lui 
Mladinici era mult ușurată. De a- 
ceea, el a lucrat uneori destul de 
„tare", cu o intensitate mai mare 
chiar decit la antrenamentele se
niorilor.

în final, aș vrea să arăt că a- 
ceastă perioadă petrecută în Iugo
slavia mi-a folosit foarte mtilt și 
experiența acumulată mă va ajuta 
în pregătirea echipei mele, S. N. 
Oltenița.

ne- 
formei 

„dureri 
elevilor 
meniul 
greuta- 

să

P. VINTILA

Ștefănescu, Năstase și, 
Nutu.

Meciul, cu un caracter 
care — în cadrul căruia 
celor două echipe au urmărit mai
puțin rezultatul și mai mult testa
rea nivelului de pregătire indivi
duală și colectivă —, a scos în evi
dență faptul că jucătorii, aproape 
fără excepție, au o capacitate de 
efort corespunzătoare etapei actuale 
de instruire și — ceea ce este mai 
îmbucurător — că se străduiesc să 
pună în practică unele elemente 
de bază ale jocului, cum ar fi l 
circulația rațională a mingii, mar
cajul, creșterea ritmului de joc în 
zona de finalizare, șutul la poartă.

Dincolo de aceste considerații, se 
cuvine să ne oprim puțin asupra 
comportării „ll“-lui militar, a că
rui evoluție în „Cupa cupelor" se 
apropie cu pași repezi. De aceea, 
am vrea să arătăm, mai întîi, în 
cîteva cuvinte, ce anume ne-a plă
cut la echipa antrenată de Valen
tin Stănescu și Gh. Constantin în 
partida cu Sportul studențesc. ~ 
vorba, printre altele, de o 
mare preocupare pentru jocul 
minge, care asigură o mișcare 
corectă a jucătorilor în cîmpul 
tic; de frecvența satisfăcătoare a 
acțiunilor ofensive și a loviturilor 
la poartă; de tendința construirii 
unor faze simple și în viteză; de 
forma sportivă a unor jucători ca 
Hălmăgeanu, Savu, Tătaru, Aelenei 
sau Ștefănescu.

Să notăm acum, însă, și ceea ce 
nu ne-a satisfăcut și reprezintă încă 
un balast în definirea pe planul 
așteptărilor a echipei Steaua. La 
acest capitol, am inclus: numărul 
mare al execuțiilor tehnice de bază 
greșite (peste 50 de pase și 20 de 
preluări 1); precizia redusă a lovi
turilor pe spațiul porții; marea 
nesiguranță a apărării, în general, 
vulnerabilitatea ei, supărătoare u- 
neori, în zona ei centrală, ca ur
mare și a insuficientului sprijin a- 
cordat fundașilor centrali; reduce
rea capacității ofensive prin per
manentizarea unei poziții exagerat 
de retrase a lui Tătaru (și nu nu
mai în fazele de ini(iere a atacului).

Despre Sportul studențesc, for-

mație „fără nume", dar cu un an
samblu pe cale să se impună cu 
certitudine, deocamdată mai puține 
de spus. Studenții lui Motroc, la 
primul meci de pregătire și în fața 
unui adversar pretențios, s-au com
portat destul de bine, au 
multe lucruri frumoase în 
sînd să se întrevadă mari 
bilifăți fizice și tactice

realizat 
joc, lă- 
disponi"

La fluierul arbitrului C. 
gean echipele au aliniat următoa
rele formații •

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Smarandache, Hălmăgeanu, Cris- 
tache, Vigu, Savu, Pantea (Aelenei), 
Tătaru, I. Constantin (Ștefănescu), 
Năstase.

SPORTUL STUDENȚESC 1 Ion 
Vasile (C. Marian) — Jurcă, Măță- 
oanu, Sîrbu, Rădulescu (lonescu), 
Jamaischi, Cu Ida (Damian), Leșea- 
nu, Pană, M. Sandu (Bujor), Kraus 
(Nuțu).

Ghemi-

Este 
mai 
fără 
mai 
tac-

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT NR. ! 
ETAPA DIN 20 FEBRUARIE

I. Cagliari — Torino 
n. Catanzaro Sampdoria 

HI. Fiorentina — Atalanta 
IV. mternazionale — Roma
V. Juventus — Milan 

VI. Lanerossi — Bologna 
VII. Mantova — Verona 

Vin. NapoU — Varese
IX. Modena — Palermo 
X. Lazio — Tern ana 

Genoa — Como 
Catania — Cesena 
Foggia — Regglana

XI. 
XII. 

XIII.

1972

2
1 
1
x
x 
2
1
1
2
x 
x 
1
X

FOND DE PREMII : 278 458 LEI

Plata câștigurilor pentru acest concurs 
se va face astfel : in Capitală începind de 
vineri 25.n pînă la 5.IV.1972, inclusiv ; 
In țară Inceptnd de aproximativ luni 
28.11 pînă la 5.IV.1972, inclusiv.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 

DIN 20 FEBRUARIE 1972 :

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea .. _______ ___ „
FOND PROVIZORIU DE CIȘTIGURI S 

2 800 000 lei.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

37
43
35
22
29



REȘIȚENII AU DOMINAT 
„INTERNAȚIONALELE*1 DE ÎNOT III

GROZAANCA
telefon, de 

A doua reu- 
a de- 

cu proba cea 
program.

REȘIȚA, 20 (prin 
Ia trimisul nostru), 
niune a internaționalelor 
butat spectaculos 
mai lungă din program, cursa
de 1500 m liber. Aimer s-a lan
sat în întrecerea cu acele cro- 
nometrelor pe distanța a 60 de 
lungimi de bazin cu o medie de 
66,0—66,5. El a trecut la 200 m 
după 2:07,5. la 400 m în 4:20,0 și 
la 600 m în 6:34,1. In acest mo
ment însă elevul profesorului loan 
Schuster a ieșit puțin din gra
fic realizînd doar 8:48,o ia 800 m 
și 10:01,5 la 1000 m. încurajat de 
public, reșițeanul a continuat cu 
vigoare pe ultima oarte a între
cerii, încheind-o după 16:31.4, una 
dintre cele mai bune performanțe 
europene, record național.

Pe linia ultimelor performan
țe. Marian Slavic a coborit din nou 
sub 2 min. 
liber. 
(1:59,4) nu 
nou record 
aceasta se 
toarcerilor, 
ieri. Slavic 
acomodează 
filtrată) a bazinului reșițean, ne-

Iar
în proba de 200 m 
dacă timpul final 
a reprezentat și un 
pentru bucureștean. 

datorează exclusiv în- 
Și după reuniunea de 
a declarat că nu se 
cu apa opacă (ne-

JURCĂ LOCUL 3
LA SOFIA

în cadru] concursului internațio
nal de atletism de la Sofia, orga
nizat sub egida F.I.S.U., proba de 
săritură în lungime a fost ciștigatâ 
de Milenko Rak (Iugoslavia) cu 
7,82 m, atletul nostru Valeriu Jurcă 
ocupînd locul 3 cu 7,40 m.

La săritura în înălțime, victoria 
a revenit lui Junge (R.D.G.), cire 
a trecut peste ștacheta înălțată la 
2,17 m. Reprezentantul nostru loan 
Șerban, cu 2,08 m, a ocupat locul 6.

reușind să vadă niciodată cînd 
se apropie de peretele bazinului.

o excelentă nerfor-nouDin
manță prilejuită de duelul dintre 
Hchoiu și Lupu pe distanța de 
200 m spate. Bucureșteanul. dor
nic de revanșă pentru înfrînge- 
rea suferită sîmbătă a plecat mai

rapid și a condus pînă la 100 m 
(63,8). Reșițeanul și-a dozat însă 
mai bine eforturile, l-a ajuns pe 
Lupu după cea de a cincea lun
gime și a forțat irezistibil spre 
victorie. Hohoiu a încheiat proba 
în 2:14,7 obțintnd un nou record 
valoros al țării, superior cu o se
cundă vechii performanțe stabilite 
de el în urmă cu două săptămlni. 
Promițător pentru primul start al 
sezonului este ți rezultatul (69.0) 
cu care Anca Groza a cîștigat net 
cursa de 100 m delfin.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate pînă la ora transmisiei: 1500 m 
liber — Aimer 16:31,4 — record; 
200 m liber (f) Pilawska (Polonii) 
2:15,3 — record ; Dobosinska (Po
lonia) 2:16,8 ; 200 m liber (b)
Slavic 1:59,4, Rudan (Iugoslavia) 
2:01,4 — rec... Moraru 2:04,7 ;
200 bras (f) Anca Georgescu 
2:52,4, 200 m bras (b) Resler 2:33,3, 
Hempel 2:33,9. Soptereanu 2:34,6; 
200 m 
2:38.0, 
2:14,7 
țeanu 
Groza 
70,6.

spate (f) Szekereș (Ungaria) 
200 m spate (b) M. Hohoiu 
— rec.. Lupu 2:17,9, Nu- 
2:22.1 ; 100 m delfin (f) Anca 

69,0, Slavicek (Ungaria)
Korbitz (R.D.G.) 70,6; 100 m 

delfin (b) Povlicevlici (Iugoslavia) 
60.3. Czaoliki (Polonia) 60,5, Mi- 
clăuș 61,7, 400 m mixt (b) Wet- 
terneck (Iugoslavia) 4:50,2 — rec.

Adrian VASILIU

DAN IUGA - CAMPION LA PISTOL
(Urmare din pag. 1)

(R.F.G.) 372 p, 5. V. Hyka (Ceho
slovacia) 371 p. 6. Galina Dimitrie- 
va (U.R.S.S-) 370 p. Pe echipe: 1. 
Polonia 1108 p,
3. U.R.S.S. 1 101
40 f:
382 p,
378 p,
373 p,
Ion ia)
(Polonia) 373 p, 6. Bozena Tayzner 
(Polonia) 372 p... 17. Melania Pe
trescu 362 p-.. 21. Ioana Șerbănescu 
360 p, 22. Veronica Stroe 360 p._ . . . — - . --- o

R..F. a Germa- 
Germană 1 100. 
p. 6. Iugoslavia 
1 082 p. Pușcă 
Eberl (R.F.G.)

2. R.F.G. 1 106 p. 
p. Pușcă senioare 
Reisterer (R.F.G.) 

Rednikova (URSS) 
Zarinija (U.R.S.S.)

1- Monica
2. Tatiana
3. Bajba
4. Elsabet Kowalewska (Po-
373 p. 5. Elena Wirsbowska

Pe echipe: 1. Polonia 1 118 p, 
U.RS.S. 1 115 p, 3.-----
niei 1 113 p, 4. R.D- 
5. Cehoslovacia 1 097 
1 095 p, 7. România 
juniori 40 f: 1. K.
380 p, 2. Al. Mitrofanov (U-R.S.S.) 
377 p, 3. Marika Czepluch (R.D.G.) 
376 p, 4. G. Krimbacker (Austria) 
374 ‘ _
374 p, 6. D. Barbu (România) 373 p... 
11. Angela Tudorică 369 p... 22. D. 
Lucache 360 p- Pe echipe: 1. R.F. 
a Germaniei 1 119 p, 2. U.RS.S. 
1117 p, 3. R.D. Germană 1 117 p, 
4. România 1.102 p, 5. Iugoslavia 
1096 p, 6. Italia 1 088 p. Pistol se
niori 40 f: 1. DAN IUGA (Româ-

P. 5. A. Cernisov (U-R.S.S.)

lume
In c.c. e. la handbal feminin

U KIEL, UNIVERSITATEA BUCUREȘTI TVS HOLSTEIN 98

nia) 386 p, 2- E. Muller (R.F.G.) 383
p 
P 
P
P-

p. 3. J. Zapedskî (Polonia)
(98), 4. “ “
(97), 5.
(95), 6. 
Ceilalți 
următoarele punctaje : G. Maghiar 
373 p, I. Pieptea 367 p și V. Ata- 
nasiu 363 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S- 
1 517 p, 2. R.F.G. 1 5Î6 p, 3. Suedia 
1 513 p, 4- Polonia 1 512 p, 5. Ceho

slovacia 1 508, 6. Iugoslavia 1 503 p... 
11. România 1489 p.

382
382
332
381

K. Branner (R.F.G.)
P. Malek (Polonia)
D. Denev (Bulgaria) 
pistolari români au realizat

KIEL. 20 (prin telex). La Ostsee- 
halle, în tribunele căreia au luat 
loc peste 1000 de spectatori, s-a 
disputat duminică la amiază meciul 
tur dintre formațiile TSV Holstein 
Kiel și Universitatea București, par
tidă contând pentru sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor europeni 
la handbal feminin. Campioana Ro
mâniei. surprinsă la început de re
plica dîrză a jucătoarelor vest-ger- 
mane, și-a revenit spre finalul în-

tîlnirii și a obținut victoria cu 9—8 
(4—5). Astfel, calificarea Universi
tății București pentru semifinalele 
C.C.E. devine o certitudine.

Partida a debutat cu atacuri fu
ribunde ale handbalistelor de la 
TVS Holstein Kiel. Jucătoarele vest- 
germane au reușit să conducă cu 
4—1 și se părea că vor realiza o 
victorie comodă. Româncele își re
vin însă treptat, echilibrează jocul 
și se apropie la încheierea primei

ROADELE UNEI FRUMOASE
COLABORĂRI SPORTIVE

reprize, la un punct de adversarele 
lor :4—5. In partea a doua a întâl
nirii, se menține echilibrul de forțe. 
Gazdele conduc în min. 37 cu 8—7 
și au de executat o aruncare de la 
7 m. Dagmar Neutze ratează însă 
și handbalistele de la Universitatea 
București forțează victoria. Simona 
Arghir, într-o excelentă dispoziție 
de șut, înscrie încă două puncte și 
româncele încheie partida cu un 
avans de un gol.

Au înscris: Arghir 6, Schramko 
2 și Furcoi 1 — pentru Universita
tea București, Wohlert 3, Doerks 2, 
Neutze 2 și Thiele 1 — pentru TVS 
Holstein Kiel.

Meciul retur dintre Universita
tea București și TVS Holstein Kiel 
se dispută duminică 27 februarie 
Ia Ploiești.

Salisbury

FINALĂ 
NÂSTASE - 

SMITH
NEW YORK, 20 (Agerpres). — 

Românul Iile Năstase ți amerl. 
canul Stan Smith se vor Intllni în 
finala probei de simplu a campio
natelor internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale S.U.A., compe
tiție ce se desfășoară la Salisbury. 
Se reeditează astfel, la interval de 
două luni, finala „Turneului cam
pionilor" de la Paris in care, după 
cum se știe, victoria a revenit 
lui Năstase.

In semifinalele turneului de Ia 
Salisbury, Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—2. 6—1. 6—3 pe englezul

Gerald Battrick. Jucătorul roman, 
— menționează corespondenții de 
presă — a fost intr-o zi foarte 
bună și i-au trebuit mai puțin de 
60 de minute pentru a-1 învinge pe 
tenismanul englez. în a doua se
mifinală, Stan Smith l-a eliminat 
cu 6—3, 6—3, 6—3 pe pakistanezul 
Haroon Rahim, cel care furnizase 
cîteva mari surprize la aceste cam
pionate.

în finala probei de dublu băr
bați se vor întîlni cuplurile Gi- 
meno — Orantes (Spania) și Gis. 
bert (Spania) — Zednik (Cehoslova
cia). In semifinale, Gisbert și Zed
nik au întrecut cu 6—3. 6—4 cu
plul român Năstase-Țiriac. Pere
chea Gimeno-Orantes a dispus cu 
3—6, 6—3, 6—4 de cuplul Gorman 
(S.U.A.) — Bengtsson (Suedia).

sportive 
și Fran- 
francezi 
greutate

sulițași se

In cadrul schimburilor 
dintre Uniunea Sovietică 
ța, un grup de 13 atleți 
cuprinzind aruncători de 
și ciocan, discoboli și
află de mai multă vreme la an
trenament pe stadioanele și în să
lile de gimnastică ale Moscovei. 
Pregătmdu-se in comun cu spor
tivii sovietici și beneficiind de ser
viciile unor antrenori reputați, ca 
Iuri Bakarinov sau Otto Grigalka, 
tinerii oaspeți francezi și-au desă-

POLONEZUL BACHLEDA A CIȘTIGAT
SLALOMUL SPECIAL DE LA BANFF

MONTREAL. 20 (Agerpres). — 
Schiorul polonez Andrzej Bachleda 
a obținut o frumoasă victorie in
ternațională, ciștigind slalomul 
special de la Banff (Canada), din 
cadrul „Cupei Mondiale". Bachleda 
a realizat timpul total de 104.45 
fiind urmat la 82 sutimi de secun
dă de francezul Jean Noel Augert 
și la 1.13 de italianul Gustavo 
1 boem.

Proba de 
s-a încheiat
Anne Marie 
în 67,42,

slalom unaș feminin 
cu victoria austriece:
Proell, cronometrată 

urmată de compatrioatele

După încheierea „CUPEI FEDERAȚIEI" la hochei
(Urmare din pag. 1) <•» grai

Mo-

ce Si

vîrșit în mod simțitor performan
țele, ajungînd la unele rezultate 
ce dau drept la speranțe olimpice. 
Se remarcă în mod deosebit creș
terea calitativă a performanțelor 
realizate de Emanuel Valdez, cam
pionul Franței la aruncarea suliței 
și a compatrioților săi Prihodko și 
Santonni.

După părerea antrenorului fran
cez Albert Rivet, roadele acestei 
colaborări vor avea o influență ex
celentă asupra dezvoltării tinerei 
generații de atleți din patria sa. 
„Inițiativa aceasta trebuie conti
nuată și dezvoltată — a declarat 
specialistul francez — spre a se 
putea beneficia din plin de mijloa
cele tehnice și marea experiență 
realizată în domeniul atletismului 
de către sportivii din U.R.S.S."

•••

*

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
în'.Unirea international^ feminină de șah dintre reprezentativele Iugoslaviei și Româ
niei a luat sfirșit. la Sarajevo, cu un rezultat de egalitate : 16—16. Ultima partidă, 
rimași iatreruptâ. cea dintre Margareta 2______,1 __ . '.1 1
resnizâ.

Teodorescu și Amalia Pihalici s-a încheiat

tn eonrurFul atletic 
<Lso- Square Gar6 
sâr.tr.-n cv prăy.-.a

S3 m Bzx3

are loc la ..Ma
rii n New York, 
fost ciștigată de 
ii. In cursa de 
urn a fost cro
at bunâ perfor
au! ui). Invingâ- 
a fost Van Ku-

rației austriece de schi. Pe de altă parte, 
se află din Viena că Biroul comitetului 
olimp.c austriac, al cărui vicepreședinte 
este K. H. Klee. va demisiona in bloc 
cu ocazia adunării generale extraordi
nare convocată pentru ziua de 10 mar
tie.

rea

*
-a

ree

cizări nu avem intenția de a de
monstra că echipa noastră ar fi 
Invingătoarea morală a disputei. 
Hocheiștii de la Dynamo Berlin 
au avut de partea lor elemente, a- 
rătate mai înainte, care îi plasau 
clar In fruntea pronosticurilor. Un 
meci, mai ales de hochei, este însă 
plin de neprevăzut și era cit pe 
aci ca la satisfacția bunei com
portări a jucătorilor români să s.e 
adauge și plăcuta surpriză a vic
toriei lor.

Dincolo. însă, de rezultatul a- 
cestui meci, ceea ce rămtne și tre
buie considerat mai important, este 
felul în care au evoluat hocheiștii 
noștri. Tncepînd cu portarul Dumi
tra? și terminînd cu tînărul Costea, 
introdus în scurte perioade în lo
cului lui Texe, care se resimte 
după urma : 
dentări la genunchi ___ __
absolut toți componenții formației 
au jucat excelent, realizînd în an. 
samblu o comportare peste aștep
tări. Ei au dovedit astfel că _ 
tunci cînd vor, pot să se ridice 
valoric la nivelul exigențelor gru
pei B a campionatului mondial, a 
cărei apropiere o priveam cu multă 
grijă. Desigur, cunoscînd bine po
tențialul fizic al hocheiștilor noștri 
și apreciind obiectiv dificultatea u- 
nora dintre confruntările ce le vor 
susține (meciurile cu reprezentative
le S.U.A., medaliată cu argint la 
J.O., Poloniei și R. D. Germane) nu 
r.e aîndim nici o clipă că echipa 
română poate aspira la primele 
locuri. Dar, după evoluția pro
mițătoare din meciul cu Budapesta 
și, mai ales, după reconfortanta 
comportare din partida cu Dynamo 
Berlin, optica se schimbă și avem 
toate motivele să așteptăm ca se
lecționata noastră să-și mute o- 
biectivul ceva mai sus, dincolo doar

de evitarea retrogradării 
C.

Probiema care se pane __ __
prea complicată. Se cere ca echioa 
să poată juca in această manieră 
4 sau 5 din cele 7 jocuri ale grupei 
B a C.M. și pentru aceasta este 
nevoie ca In perioada care a ma> 
rămas, timpul să fie planificat ex 
trem de judicios, folosindu-se cu

de fcrtifscere. de 
câmrii r.ervoaje. 
donatului mondial 
zentâm jucători 
proaspete, calmi, 
se bată (in sens: 
tulul) cu toată en 
sele lor. Care — 
sint dintre cele

bi cadrul

Ace-
a

șan

g

care se
unei mai vechi acci- 

toți, dar

a-

SCURTE CONFIDENTE...
9

Participarea la jocurile „Cupei Fede- 
rației** a reprezentat penultima etapă 
din cadrul planului de pregătire a e- 
chipei noastre naționale înaintea gru 
pei B a campionatului mondial. Fi
resc, deci, ca imediat după iar tinerea 
competiției să încercăm să aflăm 
teva păreri autorizate tn legătură 
îndeplinirea obiectivelor pe care 
le-a propus lotul reprezentativ.

Iată, de pildă, ce ne-a declarat 
t re norul principal. MIHAI FLAMARO- 
POL : „în ultimele 20 de zile a . lu
crat cu un mare volum și intensitate 
la antrenamente. Era normal, 
prevăzut de altfel, că echipa 
nifesta o scădere a potențj 
în competiția încheiată simt 
Dar. subliniez, noi 
obținerea de rezultate 
neu. Sînt convins că 
tîtative vor determina 
pe care îl planificăm 
martie

ei- 
cu
$1

și a-n 
va -a- 

aiului fizic 
‘îătâ seara, 

nu am urmărit 
în acest tur- 

acumulările can- 
saitul calitativ, 
în perioada 24 

2 aprilie, adică atunc dnd 
componentii lotului vor fi supuși se
verului examen din grupa B a C.M 
Nu trebuie ignorat faptul câ am avu*, 
și o serie de indisponibilități. Sore 
exemplu. Gh. Huțanu a fost operat 
de hernie. G. Szabo a suporta*, o a'r. g- 
dalectomie. Z. Făgăraș s-a accidentat 
la încălzire. înaintea medului cu Cor
ni k, și are o disjuncție condro-costală 
Geziune nu prea gravă, dar foarte

co
amen-

Dre]

în odrul Cupei Europei — FJ-Jt-A-, 
prezentativele de rugby ale ItaL*: 
Porraxahe: au .mai

Președintele Federației austriece de schi, 
<ari Heinz Klee, a demisionat din pos
tul să 
expos fede-

T

GERD

PRIMELE MECIURI
ÎN „CUPA DE IARNĂ" LA RUGBY
Anul 1972 a făcut cunoștință cu 

rugby-ul, în Capitală, abia ieri. Pri
lejul a fost oferit de către C.M.E.F.S. 
București, care a organizat „Cupa 
de iarnă" la care s-au înscris nu 
mai puțin de 8 echipe bucureștene 
(7 de divizie A și B, plus reprezen
tativa națională de juniori care se 
pregătește pentru trofeul „Cupa na
țiunilor F.I.R.A. — 1972")- O bună 
ocazie pentru formațiile prezente 
la startul acestei întreceri de a 
-porni la drum, într-o competiție 
cu un. pronunțat caracter de ajutor 
în pregătire, înaintea începerii cam
pionatului. O dovadă : ieri reprizele 
au avut doar 30 de minute.

Vorbind de meciul cel mal „tare" 
al acestei prime etape, care trebuia 
să aibă loc sîmbătă după-amiază 
pe terenul Constructorul între Gri- 
vița Roșie și Dinamo, trebuie să 
amintim o gravă lipsă a organiza
torilor. Meciul n-a avut loc,, deoa
rece rugbiștii celor două echipe au 
refuzat să joace pe terenul ce li 
se pusese la dispoziție. Pe bună 
dreptate, deoarece la un capăt al 
acestuia, .la 1,20 m de unul din 
buturi, se afla un... zid de beton. 
In plus, existau și bare de fotbal. 
Deci cursele, in. trombă, pentru 
marcarea unor încercări, pe un te
ren alunecos, reprezentau un grav 
pericol de accidentare 1

Pe terenul amintit a avut totuși 
loc o întâlnire, ieri, între Vulcan și 
Rapid. N-a fost un meci interesant, 
între două echipe puternice din B, 
pentru simplul motiv că Rapid —

plecat din 
tiri — S-a 
curajoasă echipă de juniori (elevii 
liceului Aurel Vlaicu). Și atunci, fi
resc, Vulcan a învins cu 26—3 
(13—3). Meciul Steaua — Gloria, 
divizionare A. s-a jucat, după o 
prealabilă înțelegere, pe alt teren 
decît oel programat (din motivele 
arătate mai sus) și anume Gfencea. 
O întâlnire interesantă, disputată, 
terminată cu scorul de 13—13 
(10—3). Militarii n-au reușit să men
țină sau să mărească diferența pe 
care o aveau la pauză întrucît 
Petre Cosmănescu a ținut să ruleze 
întregul lot, introducînd în partea 
doua, rezervele.

Modesto FERRARINI

Capitală, pentru pregă- 
prezentat de fapt cu o

LOTUIi REPREZENTATIV DE 
JUNIORI — OLIMPIA 17—4 (3—0). 
Bună, pe alocuri foarte bună, evo
luția jucătorilor din lotul reprezen
tativ de juniori. Meciul susținut de 
ei, ieri, pe Stadionul Tineretului, în 
compania Olimpiei — divizionară 
B — a fost viu disputat și a per
mis antrenorului Nicolae Pădui-eanu 
să-i verifice pe toți cei 25 de selec- 
ționabili. Superiori la grămezi și ia 
tușă, cu o bună pregătire fizică, 
juniorii nu au dovedit însă o priză 
satisfăcătoare la balon, greșind une
ori în faze decisive.

Realizatori: Dumitru Alexandru 
(2 1. p. și o Iov. de picior căzută), 
Corneliu Octavian (încerc.), N. 
Ghiță (încerc.), respectiv Penescu 
(încerc.).

gen. ca pa bl să rerste celor mai pu
ternice șocur. coczperip?na:e-.

Al doilea intrriocwor. ION TTRON. 
care la 3 anuanr a fesx cooptat tn 
colectivul trtnx. oeaoindu-se de pre
gătirea port a rd Bineînțeles. tema
discuției — jocul portarilor : _a~i pre- 

1 de portari, cu un n-vd ne- 
ăter de pregăt_re tz.eă. După 
4 săptâmmi de a.’

te r-.mee. standardul fiz:e al !u: Du
mitra*. Morar Both încă nu a at^as 
mtele de exigentă ale competiției care 
r.e ayreapt/. Ind-sc'-^abr’., apărarea e- 
cb-pej remăne a tăcut o sterie de gre- 
ștl mari. punfcndu-I pe Du mi tras in 
situa... fără ieșire. Nu este, insă, mai 
puțin adesărat câ și el a comis c*- 
teva erori, elementare, printre care 
rea rnaî gravă este aceea câ nu diri- 
jează permanent șf cu autori.*^te jo
cul echipei în propria treime. Apre
ciez ca o lipaă de prevedere faptul 
câ pruna rezeri.-â a lui Dumitra*, tî- 
nârul V. Morar, nu este folosit, deși 
ar merita acest lucru prin valoare și. 
-.a: ales, prin perspectivă. Tn perioa
da care ne-a mai rămas pînă La C.M. 
vom lucra ir-tens pentr-j îmbunătăți
rea pontei de taxă și a plasamen
tului. viteze* de deplasare și a vite
ze de reacție. Mă mențin la punc
tul de vedere câ jucătorul cel 
rapid dmtr-o echipă de hochei 
bule să fie... portarul ••

Pentru Încheiere, cîteva scurte 
nii ale unor jucători. VALENTIN ȘTE- 
FANOV : «Am lucrat imens in aceste 
20 de uit. dar iată că roadele se a- 
rată. După meciul cu Dynamo Ber
lin încep să ri.u mai optimist în le
gătură cu șans-= *» noastre la crupa B 
a C.M.-. ZOLTAN FAGARAȘ : wTn 
cele 5 sâptâmim care au mai rămas 
ptnă la C.M. cred că nu putem spera 
in acumulări tehnic? prea mari : pasa, 
driblingul, șutul scurt, din încheietu
ră — se învață în ani. nu in zile. Dar 
sîntem capabili să aliniem o echipă 
dirză și ambițioasă, care să nu-șf de
zamăgească suporterii. Acest lucru de
pinde în cea mai mare 
noi, jucătorii". IULIAN 
„Resimțim încă duritatea 
tel or din ultima perioadă.
rației a fost utilă ca verificare dar — 
din punctul nostru de vedere — ne-a 
prins puțin pe... picior greșit. Eu zic 
să ne judecați după C.Mri.G. SZABO ț 
„Am fost spectator din păcate. Deci’ 
pot să judec absolut obiectiv jocul 
formației noastre. Am impresia că 
există încă, la unii dintre componen
tii lotului o lipsă de dăruire, de ata
șament față de echipă. Hocheiul 
un sport care îți dă satisfacții, 
mai dacă îi dai muncă !"

Opinii interesante, care converg 
un punct de 
zentativa țării noastre 
sibilitățil? să 
competiție internațională 
va găzdui Capitala, 
forțelor sale fizice și morale, să 
pire, deci, Ia o poziție onorabilă 
compania atît de valoroasă 
reprezintă, la ora actuală. 
A CAMPIONATULUI MONDIAL.

despre el

măsură de 
FLORSSC1 : 
antrenamen- 
Cupa Fede

spre 
vedere comun : repre- 

are toate po
se prezinte la marea 

pe care o 
în plenitudinea 

as
in 

pe care o 
GRUPA B

Valeriu CHIOSE

La Sofia, echipa Institutului de Cul
turi Fizică ..G. Dimitrov” a învins 
într-un meci de* handbal echipa ..In- 
deper.denta~-Sibiu cu scorul de 29—18 
(1S— li). In cea de-a doua întîlnire. 
dintre prima echipă a Bulgariei ?i 
v.c-^campioena Iugoslaviei Krivina, 
victoria a revenit handbaliștilor iugo
slavi cu scorul de 21—20 (9—7).

Finala turneului de tenis al grupului pro
fesionist W.c.T„ care se dispută la To
ronto (Canada), va opune din nou pe 
australienii Rod Laver și Ken Rosewall. 
Tn semifinale : Laver — Okker 2—6. 7—6, 
6—2 : Rosewall — Pasarell 6—3. 6—4.

Turneul feminin de t®nis de la Oklahoma 
City a fo«t cîștieat de americana Rose- 
ma-v Casals, care a învins-o în finală 

i—1. l pe compatrioata sa Valerie
Z eger.r.-.'S. Pentru locul trei, olandeza 
Betsy Stwe a întrecut-o cu fi—7, 6—2. 
4—1 oe australianca Judy Dalton.

de C zile** care se desfășoară pe 
velodromul din Milano reunește pe unii 
dintre ce*, mai valoroși cicliști. După 
desttșurarea a 4o km (200 de ture de 
pivă). fruntea clasamentului se află 
erhip-a formată din Motta (Italia) și Sercu 
(BeU£a) ca 44 de puncte. Echipa Gi- 
r*.ondi-Benz se află pe locul doi cu 29 D.

MULLER

și despre alții
Niă trei săptâmini nu ne 

Miinchen din sferturile de fina: 
miincKeneze s-a mai scris și ele ’ 
în linii mari, cititorii noștri au auzit de -tr.oul de aur* al echipe-. (Maier. Becken
bauer și Muller), dar cunosc poate mai puțin părerile acestor jucători despre unele 
chestiuni privind formația lor. fotbalul international și alte probleme actuale.

In rinduriie de mai jos reproducem un interviu fulger acordat revistei ..Kicker- 
Sport Magazin**-Numberg. de prima vedetă a eerJpei muncheneze și a fotbalului 
vest-german. internaționalul Gerd Muller.

de ai 
reril*

Bayern ?
la sita. știrea

es*.e adevârată.
— La ce echipâ optați sau sinteti soh- 

ntat ?
— Dacă as putea alege, prefer Borussia 

Mo •''■"her. eladbach.
Cu re jucâtori colaborați mai bine ? 
Pe *eren cu Beckenbauer. în afara 
cu coleyal de ecîupâ Kopper.hof*er.
Care e«te re1 mai valero* jucător 

ve*x-rerrnan. afară dr... G*rd Muller ?
— Franz Beckenbauer, oricum_

Dar dețpr^ dv. ce părere aveți ?
Coi în?epe cu o scurtă autobtoTra- 
La f anf am bătut mir.zea pe rr al
ia îl am fost leeîtimat la T.S.V.

Lingen, la 18 am debuta: în prima 
a campionatului (Bayern Munchen). 
a 21 am fost selecționat In echipa 

națională, unde în decurs de 5 ani am 
bătut recordul golurilor marcate. Defe**- 
te ? Sînt emotiv cfnd execut o lovriură 
de la 11 metri : ratez constan t pen alty- 
urile care mi se încredințează ! Am un 
complex dA inferioritate față de 
a Dâră tor; ,.tari“ 
Gladbach.

— Care a fost 
cat in carieră 2

— Ce) înscris 
decisiv) la C.M. din Mexic.

— Dară v-ati maj naște o dată ce post 
ați prefera Intr-o echipă 2

— Portar. De altfel am sf jucat în 
poariă într-un mec4 cu Ham buree- S V. 
c<nd Maier a fost eliminat din joc. Am 
cîștigat cu 4—2 ! De atunci, la an+-ena- 
mente îmi nlace să apăr suturile a’tora. 
F.ste un minunat antrenament pentru 
mobilitate, reflexe si nrecirie.

— C«* nrofesie aveți. In afara celei de 
fotbalist ?

— Am absolvit oo* clase elementare $1 
o scoală profesională t**xtTă. Sint mais- 
tm tesător. DudS ce-mi închei cariera 
'ot.bahstică mă vo< dedica din nou aces
tei meserii... E frumos să teși nasel° 
pe teren, dar la fel de plăcut e să știi 
să teși covoare ’ — și-a încheiat decla
rația excelentul atacant al lui Bayem 
Miinchen.

ca

cel

cu

1
■::S

de viteză, in ultima sa cursăSupercampionul patinatorilor
care i-a adus din nou titlul mondial absolut

OSLO, 20 — Pentru printa oară, 
in decurs de 60 de ani, un singur 
patinator cîștigă toate cele patru 
probe ale campionatului mondial. 
Este „olandezul zburător" Ard 
Schenk, irezistibil pe inelul de 
gheață al stadionului Bislet din 
capitala norvegiană, care a termi
nat învingător pe toată linia.

în ultima zi, Schenk și-a întrecut 
toți adversarii în proba de 1500 m, 
finisînd în 2 : 03,06 înaintea norve-

CAMPIONATE...
ITALIA .■ DERBY NEDECIS LA TORINO

Etapa a 19-a a campionatului 
italian a................................ - -
prize de 
întrecută 
logna — 
nifestase

furnizat, ieri, două 
proporții. Cagliari a 
pe teren propriu, iar 
care în ultimul timp 
o formă mediocră ■

de la Oslo,

LINIA!
— 2 : 04,40. 

cel mai bun

’.mH
de pildă Vogts de la

mai frumos gol mar-

Anglia (al treilea

gianului Groenvold 
Apoi, tot el a obținut 
timp pe distanța cea mai lungă — 
10 000 m — fiind cronometrat in 
15 :22,09. L-au urmat: Jan Bols 
(Olanda) — 15 : 26,52 și Sten Sten- 
sen (Norvegia) — 15 :32,72.

In clasamentul celor patru probe. 
Ard Schenk este primul, cu 
171,549 p, fiind urmat de Roar Gro
envold cu 174,305 p și Jan Bols cu 
174,493 p.

CAMPIONATE».

sur- 
fost 
Bo- 
ma- 
— a

dispus în deplasare de Lanerossi ! 
Nu este lipsit de interes faptul că 
Bologna a renunțat la serviciile 
antrenorului Fabbri schimbîndu-1 
cu un cuplu : Pugliese — Cerveiati. 
Derbyul etapei a avut loc la To
rino, între Juventus și Milan, par
tidă încheiată cu un scor nedecis 
(1—1). Iată rezultatele și autorii 
golurilor: Cagliari — Torino 1—2 
(R:va din llm, respectiv Puliei și 
Bui); Catanzaro — Sampdoria 
1—0 (Banelli); Fiorentina — 
lanta 2—0 (Clerici 2 dintre 
unu] dm 11 m); Lanerossi 
cenza — Bologna 2—3 (Bagati și Ma- 
raschi pentru gazde, respectiv Lan- 
dir.:, Gregori și Bulgarelli); Inter
naționale — Roma 2—2 (Jair
Mazzola, respectiv La Rosa 2); 
ventus — Milan 1—1, (Bigon, 
pectiv Salvadore), Mantova — 
rona 1—0 (Petrini); Napoli — 
rese 3—0 (Improta 2 și Perego).

In clasament conduce Juventus 
cu 28 p, urmată de Milan 26 p, 
Cagliari, Fiorentina și Torino 25 p, 
Inter 24 p, Roma 23 p etc.

In clasamentul golgeterilor i Bo- 
ninsegna 15 g, Riva 12 g, Bettega 
10 g.
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TRENTINI

: BAYERN
7—0 !

a 21-a a campionatuluiEtapa 
vest-german a confirmat excelenta 
formă a echipelor fruntașe- Liderul 
Schalke 04 a învins în deplasare 
pe F.C. Koln cu 1—0, prin golul 
marcat în min. 89 de către luxem
burghezul Nico Braun. Bayern 
Miinchen a surclasat pe teren pro
priu pe Rot-Weiss Oberhausen cu 
7—0, întir-o partidă în care Gerd 
Muller a marcat 5 goluri ! Borussia

Monchengladbach a dispus cu 1—6 
în deplasare de V f B Stuttgart, prin 
punctul înscris de Heynckes în 
min. 52. Celelalte rezultate : Ein
tracht Frankfurt — Borussia Dort
mund 5—2, Arminia Bielefeld — 
Werder Bremen 1—0, Hamburger 
SV — Fortuna Dusseldorf 3—3, 
V. f. L. Bochum — F-C. Kaiserslau
tern 4—2, M.S.V. Duisburg — 
Hertha B.S.C. 2—0.

în clasament conduce Schalka 04 
cu 34 p, urmată de Bayern Miinchen 
cu 32 p, Borussia Monchengladbach 
30 p, F.C. Koln 23 p etc.

în clasamentul golgeterilor, pe 
primul loc se află Gerd Muller 
(Bayern Miinchen) cu 23 g, urmat 
de Keller (Hannover 96) 14 g, Rupp 
(F. C. Koln) 13 g, Heynckes (Bo
russia Monchengladbach) 13 g etc.

NEUSSER
A TRECUT

J.
ANGLIA: TOTTENHAM 

PE LOCUL 5
In etapa a 29-a, ■

Hotspur a obținut o nouă victorie. 
Ea a învins cu 2—0 pe “ ‘ 
trecînd pe locul 5 în 
Iată celelalte rezultate : 
Ipswich 1—0, Derby 
Nottingham 4—0, Leeds
Manchester United 5—1. Manchester 
City — Huddersfield 1—0, Coventry
— Wolverhampton 0—0, Liverpool
— Sheffield 2—0, Chelsea — Lei
cester 2—1, Newcastle — Everton 
0—0, West Ham — Crystal Palace 
1—1, West Bromwich — Southamp
ton 3—2. în clasament conduce 
Manchester City cu 41 p, urmată de 
Leeds 39 p, Derby County 
Arsenal 37 p, Tottenham 35

SCURTE ȘTIRI
• Comisia de disciplină a 

rației vest-germane de fotbal 
tărît ca echipa Arminia Bielefeld, 
acuzată de corupție, să fie exclusă 
din prima ligă a campionatului și 
să poată activa doar în competiții 
regionale. Antrenorul acestei forma
ții, Egon Piechaczek. a fost suspen
dat Po termen de 10 ani.

• La Tunis, în meci internațional 
amical 5 Tunisia — Austria 3—3 
(0—2).

Tottenham

Stoke City, 
clasament 
Arsenal — 
County — 
United —

38 p, 
p etc-

Fede- 
a ho-
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