
TRAGERE LA SORTI
In „cupa galea-
La Paris a avut loc tragerea 

la sorti In vederea desfășură
rii întrecerilor pentru „Cupa 
Galea”, competiția internațio
nală de tenis pentru echipe de 
tineret. Reprezentativa Româ
niei este repartizată în grupa 
de la Tarragona (Spania), ală
turi de formațiile Austriei, 
Spaniei și o a patra adversară, 
care va fi desemnată după dis
putarea turneului zonal opu- 
nînd Bulgaria. Mexicul și El
veția.
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SPORTUL, MIȘCAREA
REPREZINTĂ 0 PUTERNICĂ

SURSA DE SANATATE!
O amplă analiză, în Biroul Comitetului județean 

de partid, a activității sportive brăilene
Multiplele aspecte ale activității 

sportive de masă și de performanță 
din județul Brăila, felul cum s-au 
preocupat de această activitate Con
siliul județean sindical, Comitetul 
județean U.T.C. și, evident, în pri
mul rînd, Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport, au format, 
zilele trecute, obiectul unei ample 
analize la nivelul Biroului Comite
tului județean de partid.

A reieșit cu acest prilej — așa 
cum avea, de altfel, să arate în cu- 
vîntul său tov. Nicolae Mihai, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid — că, în general, ca și în alte 
județe, și pe meleagurile brăilene, 
activitatea sportivă a marcat o creș
tere în anul care a trecut. De pildă, 
munca depusă in .................
unor mase cît mai 
ai muncii, tineri și 
activitatea sportivă, 
mate roadele în faptul că la compe
tițiile de masă, organizate de către 
asociațiile sportive, s-au înregistrat, 
iiț y.nul 1971, peste 50 000 de partici- 

■paBți din orașele și satele județului, 
din întreprinderi și școli de toate 
gradele. A devenit o tradiție organi
zarea unor acțiuni în care au fost 
angrenate mase largi de oameni ai 
muncii, cum sint : „Campionatele
asociațiilor sportive" și „Cupa cam
pionilor pe asociații", „Cupa pe ra
muri de producție", „Crosul tinere
tului", „Pentatlonul atletic școlar", 
precum și alte forme mai simple, 
cum ar fi drumețiile și excursiile 
la sfirșit de săptămină, ciclocrosu- 
rile, gimnastica de înviorare, in in
ternate și școli. Nu trebuie uitate, de 
asemenea, referindu-ne la activitatea 
sportivă de masă de la sate, acele 
mult Îndrăgite duminici cultural- 
sportive, in cadrul cărora întrecerile 
sportive se imbină -u cintecul și jo
cul popular. Și iată că în cursul 
anului 1971 au fost organizate nu mai 
puțin de 200 de activități de acest gen.

Trecînd la sportul de performanță, 
vom spune că, bucurîndu-se de spri
jinul și îndrumarea Conrtetului ju
dețean de partid, Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, îm
preună cu organele județene de sin
dicat, U.T.C. și cooperația meșteșu
gărească, au luat o serie de măsuri 
pe linia intăririi bazei materiale și 
organizatorice, acordindu-se o mai 
mare atenție sporturilor cu tradiție 
în acest județ : inotul, boxul, atle
tismul, ciclismul, dar nerezervînd un 
rol de cenușărese nici celorlalte spor
turi, dintre care fotbalul se bucură, 
ca pretutindeni, de a mare populari
tate.

Ca urmare a efortului conjugat al

direcția atragerii 
largi de oameni 
mai vîrstnici, în 

își are expri-

tuturor factorilor de 
tit, sportul brăilean_ r_________
a obținut în anul 1971 rezultate mul
țumitoare, pe plan național și inter
național. Astfel, la atletism, repre
zentanții județului Brăila au realizat 
17 recorduri naționale, la aceste suc
cese adăugindu-$i trei titluri de cam
pioni naționali. Remarcabilă a fost 
prezența brăileană la campionatul 
republican de sală de la Botoșani, 
rezervat juniorilor II. Tinerii atleti 
brăileni 
a lipsit 
treia —
ceea ce ____ ______r________
loc in clasament, înaintea Bucureștiu- 
lui, în acest perimetru atletic atit de 
important al schimbului de miine. 
Un alt sport în care Brăila s-a im
pus pe plan național a fost ciclismul. 
Despre acest lucru vorbesc cele două 
titluri de campioni naționali ciștigate 
de către alergătorii brăileni. Există 
motive de mîndrie și datorită unor 
afirmări în arena internațională. 
Astfel, luptătorul Vasile Iorga a cu
cerit medalia de bronz la campiona
tele mondiale, iar caiacistul Artemie 
Bucioc a adus țării și sportului brăi
lean o medalie de argint de la cam
pionatele europene. Progresele reali
zate de sportivii brăileni, în sportul 
de performanță, le ilustrează și fap
tul că 38 dintre ei și-au ciștigat 
dreptul de a face parte din loturile 
naționale.

Desigur, ar fi de enumerat încă 
multe realizări ta sportul de masă și 
de performanță. S-ar putea aminti, 
astfel, că au crescut sensibil dotările 
pentru sport, că numărul cadrelor 
legate de activitatea sportivă s-a du
blat, ajungind acum la 226. Cu justi
ficată mîndrie, iubitorii de sport din 
comunele însurăței și Viziru pot in
vita pe oricine să le viziteze fru
moasele baze sportive realizate prin 
propriile lor puteri. Orașul Brăila 
are, de citva timp, un bazin acoperit 
care, începînd din toamnă, o dată cu 
posibilitățile ce se vor deschide, prin 
Școala generală nr. 23, elevilor din 
primele clase, de a învăța înotul, va 
cunoaște o animație deosebită, deve
nind, practic, un mare centru de 
înot, de unde se vor ridica perfor
merii de mai tîrziu. De fapt, fiind 
vorba de înot, noțiunea de tîrziu nu 
te conduce spre zile prea depărtate, 
ci foarte apropiate. De asemenea, 
Brăila se va număra printre orașele

care am amin- 
de performanță

juniorilor II. Tinerii atlcți 
au cîștigat două probe ți nu 
mult s-o cucerească și pe a 
înălțimea, prin D. Oprea — 
ar fi situat Brăila pe primul

Jack BERARIU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Un start încurajator pentru înotători în anul olimpic

SPORTIVII ROMÂNI
AU REALIZAT 15 VICTORII 

SI 8 RECORDURI LA ACEASTĂ 
EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR"

telefon, de Ia 
tîrzie la care

ANCA GROZA.

de arme cu aer comprimat

DAN IUGA ESTEVichos (Grecia)
//

recordman al telratlo- 
numai 16 ani și este

Cele două componente ale echipei României la pistol — Ana Buțu 
'Olimpia București) și Monica Șerban (Dinamo București), care, 
împreună cu Anișoara Matei (Dinamo București), au cucerit medalia 

de bronz a „europenelor" de la Belgrad

UN TRĂGĂTOR FOARTE VALOROS!

REȘIȚA, 21 (prin 
trimisul nostru). Ora 
s-au încheiat întrecerile celei de a 
XII-a ediții a „internaționalelor" nu 
ne-a permis să discutăm și despre 
alte cîteva probe în care sportivii 
români s-au impus cu rezultate de 
bună valoare.

După Eugen Aimer și Mircea Ho- 
hoiu, Diettmar Wetterneck a fost 
cel de al treilea înotător din Re
șița care ne-a impresionat prin sal
tul valoric înregistrat în această

TROFEELE REȘIȚEI, atribuite spor
tivilor care au înregistrat cele mai 
valoroase performanțe ale concursu
lui, au revenit în acest an lui Eugen 
Aimer și Mircea Hohoiu.

★
După întrecerile de la Reșița, fe

derația de specialitate a selecționat 
trej sportivi pentru marele concurs 
internațional de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, care se va desfășura la 
Bremen, în R.F. a Germaniei. Aceș
tia sint : EUGEN ALMER, MARIAN 
SLAVIC și ------ ---------

Ecouri la C.E

BELGRAD, 21 (prin telefon de Io 
trimisul nostru special).

Tirul In sală ți-a făcut loc cu mul
tă timiditate în circuitul internațio
nal. Primul campionat european, la 
arme cu aer comprimat, a avut loc 
abia anul trecut la Mezibori (Ceho
slovacia). Acum insă ediția a Il-a a 
marii întreceri continentale este un 
argument indubitabil, toată lumea ti
rului convingindu-se că aceste cam
pionate europene indoor pot lua loc, 
cu depline drepturi, în rîndul celor
lalte competiții la arme cu glonț și 
de vânătoare. în acest sens edificator 
este și faptul relevât de cercetarea 
listelor participanților prezenti în a- 
ceste zile la Belgrad. în care vom pu- 
tea găsi ași ai tirului de la alte genuri 
de probe concurind ca protagoniști la 
arme cu aer comprimat. Să luăm de 
pildă (și exemplul este intenționat 
ales) chiar pistolul cu aer comprimat, 
unde purtătorul sceptrului continen
tal este compatriotul nostru, ingine
rul automatist Dan Iuga. La această 
probă s-au aliniat sportivi celebri ca 
Zapedski, Kosîh. Hromada, Stolipin, 
Wolmar, Nakovski, Nertel, Jermakov, 
Milller, Denev, actuali și foști cam
pioni mondiali, olimpici și europeni 
la pistol viteză și liber, probe su
rori, mai vîrstnice ca pistolul cu aer

comprimat Oricare dintre aceștia pu
tea să iasă învingător. Ne vom aso
cia ți noi. deci, părerii vicepreședin
telui forului internațional al tirului, 
U.I.T., Giorgios Vichos (Grecia), fost 
campion la pistol automat acum a- 
proape 40 de ani, care ne-a spus : 
„O victorie splendidă. Dan Iuga este 
un trăgător foarte valoros, iar dacă 
mă gindesc in ce companie a ieșit în
vingător — o adevărată elită a ținta- 
tașilor cu pistol — meritele lui 
și mai mari". Fără îndoială dl. 
chos are dreptate. Performanța 
vului antrenorului emerit Ștefan 
trescu se situează la cotele cele 
ridicate și ca loc (medalie de aur) și 
ca cifră (386 p, cu un punct mai 
puțin decît recordul european).

„Am intrat foarte calm pe stand — 
a declarat în seara victoriei Dan 
Iuga. Abia la sfirșit, văzind ulti
mele ținte, au inceput emoțiile. Eram 
convins că la ultima decadă am În
scris 98 p (n. r. în realitate, erau 95 p). 
Mă vedeam campion și recordman eu
ropean".

Interesant că Dan Iuga s-a pregă
tit pentru aceste întreceri trăgînd și 
la pistol viteză la ultimele patru an
trenamente dinaintea plecării. Și iată 
că aceasta nu l-a împiedicat să în
vingă la campionatul Europei. Așa
dar, multilateralitate 1 La fel este și

sint 
Vi- 
ele- 
Pe- 
mai

iNTILNIRI INTRE TENISMENII ROMÂNI Șl CEHOSLOVACI
La sfîrșitul acestei 

tineri și simbătă — se
săPtămini — 

dispută dubla

I

* ■ ÎS

io

Gyărfi înscrie plasat pe lingă portarul Zaklanovici și deschide scorul în meciul cu Spartac Subotița Fază din 
jocul Steagul roșu — Spartac Subotița disputa» duminică la Brașov

Foto l L. ADORJAN

lr.tilnire de tenis între reprezentati
vele de tineret ale României si Ce
hoslovaciei. La Hunedoara se întîl- 
nesc formațiile masculine, iar la 
București cele feminine.

In vederea acestor jocuri au fost 
formate următoarele loturi ale tării 
noastre: Tr. Marca. G. Neacșu, P. 
Almăjan. O. vncioiu, A. Roșianu 
(masculin); Virginia Ruzici, Mariana 
Slmionescu. Florența Mihai. Adriana 
Călina, Mariana Hagiu (feminin).

Oaspeții, sosiți în cursul zilei de 
ieri, vor face, pină la începerea me
ciurilor, o serie de antrenamente co
mune cu echipierii noștri.

cazul unei alte premiate de la Bel
grad, Anișoara Matei (și ea elevă a 
lui Ștefan Petrescu), medaliată cu 
bronz, la pistol. Ea se simte deopo
trivă bine, atît la pistol cu aer com
primat, cit și la cel sport unde, de 
asemenea, este 
(la C. E. din 
premiați din 
consemna și 
toi (pe 
tras și 
clasată

medaliată cu bronz 
1971). Alături de cei doi 
capitala Iugoslaviei vom 
echipa feminină de pis- 
Anișoara Matei au mai 

Buțu și Monica Șerban)
lingă
Ana
pe locul 3 pe națiuni.
Constantin COMARNISCHI

iarnă. Noul 
niștilor are 
practic lipsit de experiența con
cursurilor internaționale. El nu 
strălucește la nici unul din proce
deele tehnice, în schimb reușește 
curse extrem de echilibrate. Cea 
de duminică seara pe distanța de 
400 m mixt, în care a luptat prac
tic doar 
adversarii 
în urma 
exemplu : 
(spate) — 
(craul). In mod normal 
craul ar trebui să fie parcursă în 
1 :03,0 — 1 :04,0 și atunci perfor
manța lui Wetterneck ar fi de ta
lie mondială. Dar reșiteanul a ra
tat complet virajul la 350 m, pier- 
zînd secunde prețioase. Oricum 
însă, cu 2 :16,6 (200 m) și 4 : 50,2 
(400 m) Wetterneck se anunță de 
pe acum ca unul dintre bunii spe
cialiști ai mixtului pe continent.

Un alt reprezentant al tinerei ge
nerații, Octavian Resler, s-a insta-

cu acele cronometrelor, 
rămînînd mult departe 

sa, constituie un bun 
1 :04,0 (delfin) — 1:12,2 
1 : 26,0 (bras) — 1 : 08,0 

„suta" de

EUGEN ALMER

lat în fruntea grupului de brasiști 
români. După victoria de sîmbătă 
(69,6 — 100 m), el a cîștigat dis-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A SOSIT LA VOLOS

• Ultimul joc al turneului: miercuri, la ora 15,30, cu echipa locală Olympiakos

VOLOS, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Salonicul — penultima escală a 
turneului turco-grec — a fost pă
răsit de lotul nostru reprezentativ 
in cursul dimineții de luni, pe o 
vreme ploioasă. A fost prima zi 
mohorîtă de la sosirea noastră aici 
în frumosul și pitorescul oraș. De
legația română a fost* salutată la 
plecare de reprezentanți ai clubu
lui P.A.O.K., precum și de către 
conducerea echipei Rapid, care a 
rămas pentru alte cîteva zile în 
localitate, Ne-au condus de la rapi- 
diști tov. Emil Dobrescu, prof. Tra
ian Tomescu, antrenorul Bazil Ma
rian și dr. Petre Bendiu.

Timpul urît ne-a însoțit trei sfer
turi din drum, picăturile reci de 
ploaie oprindu-se abia pe ultimii 
kilometri care ne despărțea» de 
Voios...

...Voiosul este un oraș splendid, 
așezat la țărmul mării și străjuit 
de munți. Este un mic Lausanne,

dacă vrem să admitem că marea 
este... lacul Leman.

Ne-am bucurat și aici de-o pri
mire deosebită. Reprezentanți ai 
conducerii clubului Olympiakos 
ne-au întîmpinat la intrarea în 
oraș, zeci de suporteri ne-au făcut 
în centrul localității o călduroasă 
manifestație de simpatie.

Apoi, a urmat drumul spre ho
telul „Xenia Portarias", așezat la 
1600 m altitudine, de unde avem 
panorama întregului Voios.

Deasupra se află Hania Pila, re
numită stațiune montană. La ora la 
care telefonez, de pe fereastra ho
telului pot admira pe numeroșii 
schiori care alunecă pe pîrtia albă 
ce se sfîrșește undeva tn apropierea 
hotelului noștri».

Și acum, să revenim la jucătorii 
noștri. Situația actuală a lotului 
este bună. Sînt restabiliți complet 
toți fotbaliștii accidentați în Tur
cia, în partida ca Galatasaray, mai

puțin Dinu care, pentru a-și relua 
antienamentele, mai așteaptă astăzi 
un ultim aviz al doctorului Dumitru 
Tomescu.

Tot astăzi, este prevăzut un an
trenament mai ușor, pe un gazon 
din apropierea hotelului. Mîine di
mineață. însă, tot lotul, condus de 
Angelo Niculescu și Ion Voica, se 
va afla pentru un antrenament pe 
stadionul Olympiakos, ale cărui tri
bune numără 15 000 de locuri.

Echipa locală, Olympiakos, se află 
pe locul 7 în clasament, iar antre
norul ei este un fost internațional 
grec, Drama Gheorghiadis. Meciul 
lotului nostru reprezentativ cu 
Olympiakos Voios se va desfășura 
Ia ora 15,30, miercuri. După joc, 
rapidiștii Lupescu și Dumitru se 
vor despărți de ceilalți tricolori 
pentru a pleca la Salonic, acolo 
unde îi așteaptă formația lor de 
club.

Eitimie IONESCU

Dinamo 
a reali- 

cadrul

IOSIFEROSS-CAMPION
SĂRITORILOR

SCHIURI

Campionatele naționale de atletism in sală

Prezumțiile care acreditau ediția 
72 a campionatelor naționale de ju
niori I drept o ediție a recordurilor, 
vizau atît rezultatul (certitudinea 
momentului) cit și valoarea unor con- 
curenți (afirmarea lor în perspectiva 
anilor de seniorat). Și- se poate spune 
acum, cînd doar foile de concurs mai 
păstrează succesiunea unor momente 
de tensiune, echilibru și relaxare, că 
acreditarea a fost onorată.

Recordul — moment de vîrf al ca
pacității atletului — stimulează, evi
dent, pe orice competitor nu numai 
prin prisma etalonului obiectiv al tra
valiului depus în timp (la antrena
mente) și în concurs, ci șl prin cea 
a satisfacției morale pe care ți-o o- 
feră întotdeauna efortul de autode-

pășire încununat de succes. Iată de 
ce sîntem înclinați să acordăm rezul
tatelor de valoare obținute de tinerii 
atleți și o, notă simbolică, avînd în 
vedere perioada de formare în care 
aceștia se află. Iată de ce nu redu
cem aprecierea pozitivă a ultimei e- 
diții a campionatelor naționale de 
juniori doar la doborîrea unor noi 
recorduri naționale. Nu credem că 
trebuie să ne mai intereseze, în prin
cipal, numărul concurenților, ci an
samblul valoric al viitorilor atleți de 
performanță. Și, din acest p-met de 
vedere, putem vorbi de o reușită a 
campionatelor.

Să ne oprim, pentru început, la 
probele de sprint. Dorel Cristudor 
irumpe în arenă, egalînd recordul de

lost) Eross, 
prezentant al clu
bului
Brașov, 
zat, în 
campionatului na
țional, două sări
turi de 90 m 
care i-au adus 
titlul de campion

seniori și realizînd baremul pentru 
„europenele" de sală, de la Grenoble 
(6,6, ș). Și, în urma sa, colegii de pro
bă și de liceu (cel experimental de 
la Cîmpulung Muscel), Virgil Miloiu 
și Adrian Iță — încă juniori II — 
alergă aceeași distanță în 6,9 s. La 
fete, după ce cu o săptămînă înainte, 
Ia campionatele de seniori, Eleonora 
Monoranu se înscria printre record- 
menele probei de 60 m, nu reușește 
să intre în posesia titlului la juniori 
pentru că Adriana Surdu, beneficiară 
unui start senzațional, n-a mai cedat

Duminică, pe trambulina de la 
Borșa, s-a disputat campionatul na
țional de sărituri. Siliți să caute o 
trambulină bună și zăpadă tocmai 
în nordul țării, puținii noștri să
ritori au avut șansa să găsească 
gazde primitoare și harnice. Dato
rită străduințelor acestora (merită 
să menționăm pe președintele co
misiei județene de schi, Chira Lu
dovic, și pe metodistul de schi al 
C-J.E.F.S. Maramureș, L. Șoiom), 
ultima zăpadă a fost adunată pe 
trambulină, întrecerile putîndu-se 
disputa în bune condiții.

Lupta pentru cîștigarea titlului 
de campion a fost destul de strîn- 
să, doar cîteva puncte separînd pe 
principalii candidați : Iosif Eross, 
Dumitru Lupu (Dinamo Brașov) și 
Gh. Gîrneț (A.S.A. Bv.), care la 
săriturile de probă au realizat în 
ordine 89. 88 și 91 m. Campionul 
național de anul trecut și record
manul trambulinei (93 m). Vasile 
Bîrsan (Tractorul), a realizat și el 
90_ m la săritura de probă, dar — 
plătind neseriozitatea cu care în
țelege să se pregătească și abate
rile de la regimul e ementar de 
viață sportivă, a căzut la ambele 
sărituri din concurs.

După prima săritură, conducea 
Gh. Gîrneț (A.S.A.), datorită mai 
ales notelor obținute In stil (de trei 
ori 16,5), cu 87 m față de 90 m 
cît a realizat Iosif Eross (Dinamo). 
La a doua săritură Eross ateri
zează din nou la 90 m, cu un stil 
ceva mai bun (media 15,5) și își 
asigură primul loc. Gîrneț reali- 
zînd o săritură frumoasă, dar cu 
5 m mai scurta. De menționat că 
și următorii clasați au sărit peste 
80 de metri. La întreceri au luat 
parte și cîțiva juniori, dintre care

(Continuare în pag. a 3-a 
la rubrică)

(Continuare tn pag. a 2-a)

Proba de 60 m garduri fete a prilejuit o repetată modificare a recordului național. Iată o imagine din finala ciștigată de Mariana Nedelcu 
Foto : N. DRAGOȘ

Paul bLAVESCU
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DEBUT FURTUNOS, INTERESANT, DAR Șl

In divizia A,

CU MULTE NEAJUNSURI
Turul secund al diviziei A a de

butat furtunos, cu meciuri echilibra
te și finaluri dramatice, atlt la bă
ieți cît și la fete. Disputa pentru ti
tlurile de campioane naționale, pen
tru calificarea în turileele finale 
(primele patru clasate) și pentru e- 
vttarea retrogradării se anunță deo
sebit de aprigă, ceea ce nu poate 
fi decît in folosul spectacolelor, al 
calității meciurilor (tentativa de 
clasare pe un’ loc superior implică 
o pregătire temeinică) și al publicu
lui setos de a revedea Că baschetul 
s-a înscris pe orbita întrecerilor 
sportive de mare atractivitate. Tn 
acest sens, partida Steaua-Politehni- 
ca poate fi un exemplu. Chiar dacă 
nivelul tehnic nu s-a ridicat la pre
tențiile diviziei A, jocul a pasionat, 
oferind o luptă aprigă din prima 
pînă In ultima secundă. A fost evi
dent că ambele echipe s-au an
trenat cu sîrguință pentru această 
intîlnire, considerată decisivă (mai 
cu seamă pentru Politehnica) In 
cursa pentru titlu. Foarte interesan
te au fost si jocurile Dinârho—Uni
versitatea Cluj. Mureșul — I.C.H.F., 
Politehnica Galați — f.E.F.S., Uni
versitatea Timișoara — Rapid (la 
băieți). Voința Brașov — Construc
torul, Politehnica — Crișul și A. S 
Armata Cluj — Universitatea Iași 
(la fete). Se po ite spune, deci. că 
aproape toate meciurile au cores
puns din punct de vedere al spec
tacolului, al atractivitătii.

TOATA ATENTIA CALITĂȚII!
Afirmațiile laudative nu ne pot 

(ace să omitem, însă, unele aspecte 
negative scoase în evidentă. Este 
vorba, de exemplu, de calitatea teh
nică a jocurilor. Prea multe Pase la adversar, prea multe mingi scăpate 
din rnîini, prea multe ratări, dese
ori din poziții clare. în acest sens, 
procentajul aruncărilor libere înre
gistrat de baschetbaJiștii de la Po
litehnica București este edificator: 
43 la sută (din 16 încercate, doar 7 
reușite). Mult prea puțin pentru o 
fruntașă a baschetului nostru. Cre
dem. însă, că înșiși Jucătorii s-au 
convins ce ar fi însemnat transfor
marea celor pâtru aruncări ratate în 
ultimele trei mlhute șl avem certi
tudinea că, măcar, de acum înainte, 
vor trata cu toată atenția cuvenită 
acest capitol, unecri esențial, al 
baschetului-

Nivelul tehnic al evoluției unei 
formații depinde, însă, și de respec
tarea disciplinei de joc. Or, în acest 
domeniu sportivii de la Steaua s-au 
dovedit deficitari, fapt care putea 
să-i coste. Să ne amintim de ulti
mele minute ale partidei cu Poli
tehnica București, cînd antrenorul 
Vas!ie Popescu a indicat clar jucă
torilor săi (la un time out cerut spe
cial in acest scop) să folosească nu
mai atacuri „lungi", Cu aruncări e- 
xecutate aproape de limita celor 30 
de secunde. Ce a urmat a fost o 
mare decepție pentru antrenor, care 
și-a văzut elevii aruneînd la coș după 
două-trei pase, fără a avea cele mai 
bune poziții, fără a fi protejați, fără 
a fi asigurată recuperarea Sllb pa
nou. Ca urmare au ratat, și puțin 
a lipsit ca studenții să-și adjudece 
x ictoria, tocmai datotită indiscipli
nei de joc a celof de la Steaua.

REAPAR VECHILE NĂRAVURI?

Ne-a impresionat în mod neplăcut 
atitudinea unor jucători de la Di
namo în întîlnirea cu Universitatea 
Cluj. Gheorghe Novac l-a lovit in
tenționat (cu palma) pe Zdrenghea 
(arbitrii Petre Marin și Vasile Ra
dar au greșit că nu Hau eliminat pe

Novac pentru un asemenea gest), Iar 
Inginerul Radu Diaconescu s-a adre
sat cu obrăznicie și Vocabular sub
urban arbitrului Petre Marini „Ce 
bă, ăsta a fost fault?". Trecînd peste 
faptul că faultul tehnic cu care a 
fost sancționat era al cincilea al ju
cătorului dinamovlst (ceea ce a dus 
la eliminarea lui, la scăderea po
tențialului echipei și putea să de-

ternațională, cînd rutina disputelor 
dificile trebuia să-i Călească în mod 
pozitiv, cînd sînt titulari de baia ai 
lotului reprezentativ și, deci, exem
ple pentru cei mai tineri ? Nu vrem 
să facem un caz din abaterile lor 
în partida cu studenții ciujefii, dăf 
credem că este necesar să tragem, 
de la început un semnal de alarmă 
care să fie auzit de toți jucătorii,

Moraru, Demian ți Dragomirescu fși dispută mingea, urmăriți de Haneș 
și Zdrenghea. Fâză din meciul Dinamo — ,U“ Cluj 

Foto t Paul ROMOȘAN
termine Infrlngerea), ne întrebăm 
dacă nu cumva în formația cam
pioană a țării au reapărut năravu
rile vechi de care cei din lumea 
baschetului își mai aduc probabil a- 
minte. Cu cîțiva ani în urmă, gestu
rile necugetate ale acestor doi ta- 
lentați sportivi erau puse pe seama 
tinereții (ceea ce nu era, totuși, o 
scuză). Dar acum, cînd Novac și 
Diaconescu au ani de experiență in-

antrenorii șt arbitrii. Indisciplina 
trebuie curmată cu hotărîre. pe toa
te căile și de către toți cei antre
nați în organizarea și desfășurarea 
campionatelor republicane. întrece
rile următoare, din ce în ce mai de
cisive. vor solicita mult nervii jucă
torilor. dar aceasta nu trebuie să 
provoace, sub nici o formă Ieșiri 
nesportive.

D. STANCULESCU

Prima ediție a universitarelor

SUB AUSPICI I... CONTRADICTORII
Prima ediție a campionatelor uni

versitare de tenis de masă s-a des
fășurat sub auspicii... contradictorii: 
în timp ce grija organizatorilor (Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
federația de resort, Uniunea Aso
ciaților Studențești din România) 
s-a concretizat prin excelente con
diții de concurs (obținerea sălii Flo- 
reasca, program respectat cu rigu
rozitate și supravegheat de un corp 
de arbitri demn de un concurs in
ternațional, premii onorante și Sti
mulatoare) și Unij jucători din lo
turile reprezentative (Carmen Cri
șan, Eleonora Mlhalca, Șciban Do- 
boși, Gheorghe Theodor) S-au Stră
duit să-și onoreze participarea prin-

tr-o comportare spectaculoasă, alți 
studenți sportivi, ca și uneie centre 
universitare, au subapreciat această 
competiție.

Reprezentanții Universității craio- 
vene, ai Institutului ploieștean de 
petrol și ai Politehnicii timișorene 
au constituit un exemplu pozitiv 
prin ținuta lor sportivă, prin faptul 
că au venit la București cu echipe 
complete, aflate sub îndrumarea 
competentă a unor cadre didacti
ce. La polul opus s-au situat Insti
tutele pedagogice din Baia Mare și 
Suceava, Universitatea Cluj (1) care, 
trimițînd la acest concurs echipe 
incomplete, deși se înscriseseră ini
țial, n-au putut participa decît la

ETAPA A ll-a A
Etapa a doua a campionatului na

țional de tenis de masă a progra
mat sîmbătă și duminică 9 meciuri, 
în Capitală și în țară. „Capul de 
afiș" al etapei l-a constituit partida 
masculină dintre formațiile bucu- 
reștene Progresul și Voința. Jucă
torii din str. Dr. Staicovici porneau 
favoriți din start, datorită faptului 
că alături de S. Luchian. V. Sin- 
deanu, C. Cauri a evoluat și ma- 
estra emerită a sportului Maria A- 
lexandru. Surprinzător, victoria a 
revenit formației Voința, cu scorul 
de 10—7. Iată autorii victoriei : 
Bodea 3 v. Stamatescu 3 v, Panai
tescu 2 v, Podgoreanu 1 v, plus 
Stamatescu și Panaitescu în parti
da de dublu pentru Voința, respec
tiv, M. Alexandrescu 3 v, Luchian 
2 v. Sindeanu 2 v.

DIVIZIEI NAȚIONALE
TO. MURES, (prin telefon). CO

MERȚUL TG. MUREȘ — VOINȚA 
ARAD 8—9. Cele mai disputate 
meciuri au fost : Naftali (C) — 
Trupei (V) 1—2. Sîngiorzan (C) — 
Simin (V) 1—2. Naftali (C) — Co
vaci (V) 2—1, Valics (C) — Si
min (V) 2—1.

S. ALBU-coresp.

CLUJ (prin telefon). La Cluj au 
avut loc două partide în cea 
de a doua etapă a campionatului. 
La masculin. C.S.M. Cluj a învins 
Voința Brașov cu 12—5, iar la fe
minin C.S.M. Cluj — Rapid Bra
șov 5—4.

P. RADVANI-coresp.

probele individuale. Cu atît mai 
surprinzătoare este atitudinea cate
drei de specialitate de la univer
sitatea clujeană cu cît reprezentan
ții acesteia s-au numărat printre 
principalii protagoniști. Jueâtoarea 
Maria Hoblea (Inst. ped. Baia 
Mare), odată ajunsă fn concurs, a 
declarat că nu vrea să joace, fn- 
trucît nu are echipament.. Oare 
pentru ce a venit în Capitală ? E 
adevărat că studenții sînt in vacan
ță. dar pentru turism există un bi
rou specializat!

Prezența celor patru componenți 
ai loturilor reprezentative a consti
tuit din start un handicap pentru 
ceilalți conejfențî și care, pe par
cursul competiției, s-a dovedit in* 
s-jrmontabii. Surprizele au putut fi 
numărate pe degeteie ur.ei singure 
rnîini, acestea referi idu-se. de fapt, 
la eșalonul doi al competitorilor. 
Putem include aci victoria studen
tei bucireștene Cornelia Alexan
drescu asupra brsșovencei H. Ko- 
rodi, care a și determinat dobîn- 
direa titlului de campioană univer- 
sitară a echipei Institutului Poli
tehnic București. De asemenea, cla
sarea Robertci Toma (zăjS.E.) pe lo
cul trei. în dauna studentei H. Ko- 
rodi (Univ. Brașov). Cîștigâtorii 
probelor de simplu. Carmen Crișan 
și Șerban Doboși au dominat cu 
autoritate turneul, prima nepierzînd 
nici un set, deți ir. finala disputa
tă cu Eleonora Mihalca a cîștigat 
la limită, iar campionul țării ce- 
<iindu-i in finală lui Gheorghe 
Theodor un set.

P. SI.

Locomotiva București — Voința 
Cluj 12—5. Meci la discreția bucu- 
reștenilor. Punctele victoriei au fost 
realizate de : Gheorghiu 4 v, Da
niells 3 v. Păuna 3 v, Tudor 1 v, 
plus în partida de dublu Danielis 
— Păuna, respectiv CobîrZan 3 v, 
Suciu 1 v, Horbath 1 v.

Voința București — Voința Cluj 
13 — 4. Autorii victoriei ; Bodea 
3 v, Stamatescu 3 v, Panaitescu 3 
v. Podgoreanu 3 v și în partida de 
dublu Stamatescu, Panaitescu pen
tru Voința București, respectiv, 
Cobîrzan 3 și Indolean 1 v.

FEMININ. Puțin a lipsit să asis
tăm la o surpriză de proporții în 
partida dintre Politehnica Bucu
rești și Voința București. Scorul 
de 5—4 reflectă elocvent dîrzenia 
cu care au evoluat jucătoarele de 
la Voința. Un cuvînt greu și-a spus 
proaspăta campioană universitară, 
Carmen Crișan, care a cîștigat toate 
cele trei partide. Au mai cîștigat 
N. Spiridon și R. Toma cite o vic
torie, respectiv M. Lunțeanu 2 v, 
C. Căpățînă și M. Stoian 1 v. pro
gresul BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 7—2. M. Alexandru 
3 v, M. Baciu 2 v și D. Zaharia
2 v pentru Progresul, respectiv, M. 
Lunțeanu 2 v pentru Voința. 
SPART AC I BUCUREȘTI —SPAR- 
TAC II BUCUREȘTI 8—1. L. Ilie
3 V. E. Condicaru 3 v, S. Coman 
2 v pentru învingătoare și L. Stoia 
1 v pentru învinse.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE

SĂRBĂTOARE LA ȘCOALA
SPORTIVĂ Nr. 1

Pe mulți dintre profesorii Școlii 
sportive nr. 1 din București îi cu
noaștem. l-am întilnit în săli și pe 
terenurile de sport în zeci și reci de 
ocazii. Niciodată însă nu i-am gă
sit strînși cu toții la un ioc (și sînt 
nu mai puțini de 41), îmbrăcați în 
haine de... gală și. mai ales, atît 
de emoționați cum ni s-a intim- 
plat să-i vedem în urmă cu cîteva 
zile.

La sediul școlii din Calea Victoriei 
a avut loc o festivitate, să recu
noaștem, mai puțin obișnuită. In 
prezența profesorului dr. Leon Teo- 
dorescu. rectorul Institutului pen
tru educație fizică și sport, a profe
soarei Eugenia Țicaliuc, inspectoare 
pentru educație fizică în Inspecto
ratul școlar ai municipiului Bucu- 
lO.ști și a profesorului universitar 
Nicolae Murafa, au fost sărbătoriți 
pentru zece ani de rodnică șj ne
întreruptă activitate în cadrul șco
lii, opt dintre profesorii și sala- 
riații acestei instituții.

în cuvîntul de prezentare a 'ce
lor sărbătoriți, directoru! școlii, 
prof. Valentin Dăscăleșcu, adresîn-

du-se oaspeților a spus printre 
alteie : „Informăm pe foștii noștri 
profesori că, la locul unde ne des
fășurăm activitatea, conducem pre
gătirea a peste 2 000 de elevi și-i 
asigurăm pe oaspeți că sintem oa
meni care ne cinstim profesia. Do
vadă sint rezultatele obținute de 
către copiii de care ne ocupăm"... în 
continuare au fost înmînate distinc
ții celor sărbătoriți: Alexandru Ba
ras. Iulian Caliman — maestru al 
sportului, Tudor Manolache, Elen* 
Dediu (contabil), Pavel Brașoveanu 
- antrenor al lotului național de 
vi.iei. Gheorghe Riffelt — maestru 
al sportului. Ion Lovinescu — an
trenor al lotului național de talere. 
Paul Neculcea (marangoz).

Toți profesorii cărora li s-au în- 
ininat distincți! sint cadre cu înaltă 
calificare profesională, apreciățî nu 
numai de către colegii lor dar, mai 
ales, de către elevii pe care-i pre
gătesc. Tuturor le adresăm la rîn- 
du-ne felicitări și cît mai strălu
cite succese.

- G. Șt. -

S-a născut ta 10 fe
bruarie 1942 la Reșița, 

sportiva și-a 
la Clubul 
muncitoresc, 

! atletismul, 
in înălțime și 

suliței —
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FACE PRIMĂVARĂ NICI LA... RAPID 
DA I,

CERINȚELOR MODERNEI"
CU CÎTEVA FLORI NU SE 

„GOLURI" MARI ÎN ECHIPA DIVIZIONARĂ • ORGANIZARE 
DAR NU NUMAI PE HIRTIE...

WILLIAM SCHREIBER
Atletismul a încetat să mai Re un co

pil ritfeg ai clubtiI-J! g’tCeștean. 
mult chiar, secția adesea criticată 
anii trecuți pentru infructuoasele 
cercări de a depăși limitele mediocrită
ții. se îndreaptă ferm spre o primă a- 
firmare.

La finele ânuiu! 1971, din activitatea 
celor aproximativ 130 de atleți (de toate 
categoriile) ?1 a celor 5 antrenori (doar 
doi eu nodmă întreagă) am rrtinut 9 
urezențe In Iotul olimpic — Cornelia 
Popescu (argint la C.E.). Valeria Bufa
nți (locul XT la C.E.), Gheorghe Cefan, 
Ion Rătoi. Valentin Jurcă. Virginia Ioan. 
Mihai Zaharia, Alexandrina Bădescu si 
Tudor Puiu (primii S au luat startul și 
la „europenele" de la Helsinki) — și 7 
titluri de campioni naționali la seniori. 
Iar echipa divizionară a ocupat locul 
IV, după Dinamo. C.A.U. și Steaua, 
principale forțe atletice ale țării.

Raporttr.d a-este rezultate la nivelul 
general al atletWmulul românesc, teh
nicienii clubului rapidist s-ar putea 
declara fnultumițl. Dar posibilitățile Clu
bului rapidlst sint — în general — mult 
mai mari și pretențiile actuale! dez
voltări a m'șcări! noastre sportive ne 
cb'igă comparăm în permanență cî- —----ffiaî

es-
£r«e campionilor noștri cu cele 
bune rezultate c- se înregistrează 
Uzi pe plan internațional.

Cornelia Popescu, sau Valeria Bufanu 
(Care nu mai au nevoie de prezentări 
speciale) sînt valori eerie ale atletis
mului românesc Și Gheorghe Cetan (cu 
acel 8:31.0 pe 3oda m obstacole). Valen
tin Jurcâ. Ion Rătoi. Miliai Zaharia sau 
Tudor Puiu au realizat unele cifre izo
late. dar valoarea lor generală nu a 
ajuns încă la nivelul exigentelor inter
naționale. adică Ia acela reclamat de 
IO. Au *tins o*re acești sportivi frun
taș-- In activitatea Inteffiî (ca și cei
lalți coechipier!) plafonul maxim al po
sibilităților 7 La această întrebare an
trenorul coordonator Gheorghe stânei 
ne-a răspuns fără ocolișuri.

„Avem la dLspmdțle condiții superioa
re față de *ni! treeutl. O bază atletică 
btne dotată (chiar dacă nu există un 
seetof amenalat pentru săritura cu pră
jina) ri posibilități de a nc deplasa 
rapid tn împrejurimile orașului. unde 
lucrăm adesea, mal ales tn timnul ier
nii. Am atans însă la convingerea că 
rolomu! și intensitatea antrenamentelor 
nu mai corespund rerinte’or moderne. 
Si din acest punct de vedere va (rebut 
să ne modificăm substantial planurile 
de pregătire In același timp însă, va 
trebui să pretindem și sportivilor un 
efort ta plus. Attfel. munca noastră 
nu se re concretiza £n rezultatele pe 
care le preconizăm" (n.r. ce! mai fnulțî 
alle-i rapidistl nu si-au îndeplinit obie-- 
t'vel? Propuse Pentru 1571, unii ajtingînd 
dom fn apropierea lor).

Problema care se pune încă la Această 
oră în mod acut în secția atletică 
a clubului Rapid vizează -schimbul de 
mb ne". Dacă vom analiza numai

JUNIORII S-AU APROPIAT
(Urmare din pag. 1)

conduceres pină fn final. Surpriză, 
evident, dar se pare că apariția me
teorică a tinere! atlete ieșene (17 
ani) va fi urmată de alte performan
țe de valoare.

Probă tehnici prin excelență, gar
durile au relevat siguranța unui cu
plu clujean : Mariana Xedelcu — Anca 
Hoinârescu. Doar Ia o zecime de cel 
de senioare (8.6 s). r.oul record al Ma
rianei Nedeicu este susținut ți de per
formanța Aneăi Hoinărescu — cîș- 
tigătoare neașteptată a probei de lun
gime — și de evoluția ascendentă a 
campioanei junioarelor mici, Cocu- 
leana Bucătaru.

Bucureștenii au dominat proba de 
înălțime fin primele patru locuri s-a 
intercalat doar ieșeanul Radu Gavri- 
laț). învingătorul. Gergelv Kicsid, a- 
tingind cu 2.06 m o cotă valorică pro
mițătoare.

Proba fetelor e prilejuit o dispută 
calitativă, atestată de performanța 
Roxar.si Vulescu (1.75 m — nou re
cord național), superioară Celei cu 
care Virginia Ioan a intrat In po
sesia titlului de senioare cu o săp- 
tămînă înainte.

întrecerile din sala ..23 August* 
au relevat o personalitate distinctă : 
Radu Gavrilaș. Rezultatele bune ob
ținute Ia cele trei probe la care e 
participat, înălțime, lungime și M m 
garduri — la ultimele două terminir.d 
învingător — Confirmă nu atît recordul 
național de juniori la decatlon (realizat 
în 1971, printre cele mai valoroase 
din Europa), ci mai ales marile sale 
posibilități in această probă, care îl 
pot aduce la peste 7 500 puncte.

Sjngura probă care a distonat cu 
restul concursului a fost prăjina. 
Doar 5 concurenți în lupta cu ștache
ta. De ce ’ Pentru că — așa cum ni 
s-a spus — discipolii acestei prolx- 
(ca și federația de altfel) trebuie să 
lupte și împotriva lipsei de prăjini. 
Iată un singur exemplu : juniorul 
Marian Voictl, creditat in anul trecut 
eu 4.63 m. nu mai poate depăși acum 
4 m. întrucît vechea prăjină i s-a rupt.

Ascendența lașului (3 titluril pre
zența de prim plan a Clujului <2 ti
tluri și două locuri secunde), păstra
rea tradiției Capitalei și a Liceului 
experimental de atletism din Cimpu- 
lung Muscel (grăitoare această alătu
rare !) — au marcat reprezentarea di
verselor centre ale atletismului ju
nior.

Dar dincolo de orice statistică s-a 
relevat pe primul plan atmosfera cal
dă și tinerească dc concurs, animată 
de prietenia dintre concurenți. I-am 
văzut pe Gavrilaș sărutîhdu-1 pe 
Kicsid, învingătorul său la înălțime, 
pe z\nca Hoinărescu și Doina Căti- 
neanu, „rivale", felicitîndu-se după 
fiecare săritură reușită la lungime. 
Pentru că recordul poate dispare, dar 
prietenia nu...

evoluția team-utui feroviar în divizia 
națională din 1971 va f| SrtliciCnt sfi 
depistăm cu ușurință ..găurile" ce există 
in materie de aruncări (greutate băr
bați. greutate, disc și suliță femei) și 
sărituri (înălțime — bărbați. prăjină, 
triplusalt). Situația devine și mai gra
vă, știind că pentru aceste probe pro
ducția feroviară (a se citi juniori de 
perspectivă) este în mod practic foar
te slabă. De altfel — și nimdni nu con
testă realitatea — în ultimii afli secția 
rapldistă și-a întărit rîndurile mai mult 
cu atleți crescuți îr> alte cluburi, ți 
mult mai puțin cu elemente din propria 
pepinieră.

Această stare de fapt a dat de gîndit 
în ultima vreme și biroului de secție 
(lofi Lup. Mircea Simniceanu. Ion Mi- 
tarcă sînt cei mal activi), care a luat 
măsuri concrete pentru normalizarea lu
crurilor. Cei 5 antrenori. Gh. Stânei. V. 
Samungf. I. Gînseă. Gh. Boghean si E. 
Ignat își vor împărți de acum înainte 
munca. Ei vor avea sarcini precise în 
instruirea copiilor, juniorilor Și senio
rilor. Așadar, im prim element de or
ganizare a activității. în al doilea rîn<l, 
se preconizează ca în 1972 să se acorde 
un mult mai marc interes concursurilor 
de selecție rezervate școlarilor din sec
tor. „Tratate cu superficialitate piuă 
acum — ne snunea Gh. Stânei. aceste 
competiții trebuie să capete o bază se
rioasă în preocupările noastre, să fie 
In permanență considerate ca cel mai 
bun mijloc de depistare a elementelor 
talentate, Feniru că orice s-ar spune 
și această muncă intră in sarcinile 
oricărui tehnician".

Cu cîteva flori sădite de alții și cu
lese de activiștii clubului din Giulești, 
atletismul feroviar mai trăiește. încear
că să mai facă un pas-doj spre vîrful 
piramidei. Dar fără o activitate orga
nizată. fără o continuă angrenare a în
tregului colectiv da antrenori în per
manenta muncă de selecție șj instruire 
specializată (pe probe) a tinerilor de 
perspectivă, dublată de un efort sporit 
fn procesul de antrenament, rezultate
le. în ansamblu, nu vor crește prea 
mult, șl In nici un caz nu vor ăjunge 
Ia nivelul actualelor pretenții pe care 
le avem de la clubul (de renume) RA-

Cariera 
început-o 
sportiv 
practicînd 
săritura î 
aruncarea ___
probe la care a deținut 
titlul de campion re
gional de juniori TI In 
același timp făcea șl 
votci cu instructorul 
Axente Popobici. 
la urmă, voleiul 
triumfat. Prima U 
mare _ la C.S.M. .
ta, echipă tn campio
natul regional. După 
absolvirea școlii prorc- 
siOnate, în 1961 este 
transferat la Dinamo, 
unde se află și tn re
cent A fost promovat 
tn lotul național tn 
1963, an tn care echipa 
României a cucerit ti
tlul de Cămploănd, eu
ropeană. Căp'tan
al echipei naționale,
Schreiber a avut tn 
toamna _ trecută săt'.s- 
facția de a urca nm 
nou pe podium penfru 
a primi medalia rtc 
brone a „europene1 om* 
din Italia. Actualmente 
este student In anul 
IV ta I.B.F.S (cursul 
fără frecvență).

cei maiConsiderat unul dintre 
complcți tocători de volei d:n 
ultimii ani,căpitanul echipei noas
tre naționale este cunoscut șl 
apreciat de toată lumea pentru 
calitățile sale atletice deosebite, 
pentru perfecțiunea execuțiilor Si 
varietatea procedeelor pe care lc 
utilizează în joc, pentru dăruirea 
cu cate se dedică pregătirii. Atle
tismul, practicat în fază incipientă 
a carierei Sale sportive — recu
noaște el — i-a fost de un real 
folos. într-adevăr, puțini sînt vo
leibaliștii cu resurse fizice atît de 
bogate, cu calități tehnice atît de 
multiple, dobîndite în urma unei

pregătiri

= Ol
2=

J__

K CU MIZĂ ȘI FĂRĂ...
Echipele masculine ale primei di

vizii au fost puse, timp de patru zile 
(cu prilejul reuniunilor de la Brașov, 
contînd pentru returul campionatului), 
în fața unei noi formule competițio- 
nale: sistemul turneu, care a con
stituit un adevărat test pentru ma
joritatea jucătorilor, ncoblșnuiți cu 
jocurile zilnice. Totuși, grație pre
gătirii specifice efectuate în ajun, a- 
cest test a fost «trecut de toate divi
zionarele A, care avut evoluții

Schreiber, Tirlici și Vraniță, trio-ul 
tinerilor componenți ai echipei na
ționale : Oros—Dumănoiu—Codoi for
mează un sextet admirabil, imposibil 
de depășit.

Cti toate că dispufie de cîțiva ju
cători de clasă, actuala campioană, 
Steaua, nu mai are tăria obișnuită 
și ne face impresia că se retrage dis
cret în plutonul din spatele liderului 
detașat.

schimb, profesorul gălățean

Clujeanul l. Binda a fost until dintre cei mai eficace trăgători 
de la Brașov. Deși masiv, el s-a dovedit și un bun apărător, 

arată și imaginea alăturată

în turneul 
după cum

ascendente pe parcursul celor patru 
zile de Întreceri. Sistemul turneu — 
dictat acum de împrejurări — ni se 
pare ded mai indicat, atît pentru 
faptul că este de natură să contribuie 
la o pregătire superioară a tuturor 
jucătorilor cit și (mai ales) pentru 
că toate competițiile volcibalistice in
ternaționale șe dispută după această 
formulă.

Deși au mal rămas de disputat 
încă șapte etape (in două turnee), 
competiția de la Brașov a mai sim
plificat puțin lucrurile, mai ales în 
partea a doua a clasamentului. în 
urma rezultatelor înregistrate, cîteva 
echipe aflate in zona retrogradării 
(_U“ Cluj. Tractorul) sau în vecină
tatea ei ^Politehnica Galați. Progre
sul) și-au asigurat rămînerea în di
vizie. Ir. timp ce Unirea Tricolor Bră
ila. lip-ată de aportul căpitanului-nn- 
Irer.or Traian Brandenburg, a râma» 
fără speranțe. Numai o minune <z 
poate salva. Pentru evitarea celuilalf 
loc pentru divizia B au rămas în 
luptă acum doar Politehnica Timișoa
ra. Universitatea Craiova și, poate, 
Viitorul Bacău.

Dincolo de rațiunile statistice, tur
neul de la Brașov a scos în evidență 
cîteva a-pc-cte demne de semnalat, 
în primul rîrd, faptul că lidera cla
samentului. Dinamo București, se ri
dică evident, ca valoare, deasupra 
celorlalte echipe. Chiar fără Udiș’ 
teanu, dinamoviștii au arătat o forță 
de joc irezistibilă pentru orice ad
versar. Alături de experimentații

S«â.

pe Politeh-a relansat . 
pentru locurile frun- 
tur incolor, peste care

Florin Balaiș, 
nica în lupta 
tașe. După un 
și-a pus amprenta plecarea din Galati 
a lui Udișteanu, antrenorul Politehni
cii a pus echipa la punct, izbutind 
să o tacă din nou redutabilă. Cea 
mai semnificativă titularizare ni se 
pare aceea a lui Bologa, care s-a re
marcat în mod deosebit la acest tur
neu fructuos pentru gălățeni (numai

serioase și minuțioase 
ca Schreiber.

Participant la marile 
aii deceniului ti'ecut, 
si-a adus o importantă 
tie la succesele echipei 
tative și a’e clubului Dinamo.

Acum, la 30 de ani, căpitanul 
echipei de volei a Românei ră- 
mîiie un pion de bază al acesteia, 
un exemplu pentru totf tinerii 
Care năzuiesc Să atingă culmile 
marii performanțe. Acum Willy 
așteaptă o mare împlinire care 
să-i încununeze cariera: una din
tre medaliile olimpice la Miincben

competiții 
Schreiber 
tontribu* 
reprezen*

După turneul de la Brașov

SPECTACOL
victorii). O fnafe capacitate de 
au demonstrat și tinerii jucători 
jeni antrenați de prof. U. Bengeariu. 
Talia mai scăzută nu le permite însă 
realizarea unor rezultate pe măsura 
pregătirii lor tehnice și, mai ales, 
tactice. în general, însă, în turneul 
de la Brașov s-au folosit puține sche
me tactice, majoritatea echipelor pre
ferind jocul simplu. Poate și datorită 
mizei. De fapt, avind în vedere fap
tul că blocajele ni s-*au părut mai 
bine puse la punct, ne așteptam ca 
antrenorii să indice jucătorilor lor 
utilizarea combinațiilor la fileu în 
fazele de atac. Se pare că puțini ac
ceptă această manieră (e adevărat, 
mai dbositoare pentru jucători) de 
teama riscurilor pe care le comportă. 
Ea s-a dovedit însă foarte eficace, la 
echipele care o utilizează mai des 
(Dinamo, Steaua, Rapid. „U" Cluj, 
I.E.F.S.). Datorită lipsei in mare par
te a combinațiilor, jocurile nu au fost 
decît rareori spectaculoase, deși ca 
nivel tehnic au corespuns.

O echipă care a avut o comportare 
bună în acest turneu, Progresul, a 
pătimit mult (și a trebuit să asude 
enorm pentru a obține rezultate fa
vorabile) din pricina tentativei de a 
renunța la ridicătorul de meserie. 
Așa se explică și înfrîngerea (singu
ra) în fața Politehnicii Galați. Cil co
ordonatorul Picu. chiaf dacă acesta 
nu se află la nivelul celor mai buni, 
rezultatul le putea fi favorabil și în 
meciul respectiv.

în ceea ce privește arbitrajele, a- 
cestea au fost în general bune, dar 
cavalerii în alb tind parcă să lase 
jocul prea liber, nesancționind exe
cuții mult prea dubioase. Trebuie vă
zut dacă aceasta nu va duce la exa
gerări și, deci la discordanța față de 
maniera adoptată pe plan internațio
nal.

în încheiere, am vrea să amintim 
buna o.’ganizare asigurată competiției 
de organele sportive brașovene.

Următorul turneu din cadrul retu
rului este programat la Galați, între 
2 și 4 martie.

Aurelian BREBEANU

Prof. dr. Leon Teodorescu, rector at I.E.F.S., luminează directorului Școlii 
sportive nr. 1, Valentin Dăscălescu. fanionul institutului. Moment de la 
ședința festivă ocazionată de sărbătorirea profesorilor Scolii sportive

Fote i S. BAKCSI

Etapa a lll-a a returului campionatului divizionar
CU 0 SINGURĂ EXCEPȚIE, LIDERELE AU ACUMULAT PUNCTE

Fără capete de afiș, etapa a IH-a a 
campionatului divizionar de popice a 
furnizat, totuși, o serie de partide irit*- 
resanle. atît ca evoluție a scorului, cit 
și ca întrecere directă între jucătoarele 
,și jucătorii diferitelor echipe. Iată amă
nunte de la principalele întilniri :

pectiv Vasilica Fințea — 386 șl Elena 
Cernat — 333.

A. Vlăsceanu, coresp.

FEMININ
METROU 
se an un* 
faptul câ

Gt.ORIA BUCUREȘTI — 
nnAȘOV 2 3C4-2 250. întâlnirea 
ta foarte disputată, dat fiind 
formația gazdă (locul IV) urma să pri
mească replica prime) clasate în seria 
Sud. Previziunile au fost confirmate. 
Dovedind o bună precizie tn lansarea 
bilelor (medic — 394 p.d.). popicarele de 
la Gloria au învins meritat pe fruntașa 
clasamentului, la o diferență de 114 p.d. 
S-atl remarcat: Flortca Neguțoiu 438 o.d.. 
Ana Petrescu 422 p.d. și Ținea Balaban 
399 p.d de la Gloria. Margareta Rotter 
— 407 p.d., Livia Răsteman — 38o p.d. și 
Ev# Gali — 379 p.d. de la Metrom.

Octavian Guțu
VOINȚA BUCUREȘTI — CONSTRUC

TORUL BUCUREȘTI 2 503—2 328. Cu toate 
că s-au întrecut „sexteturi" între care 
există diferență de valoare, partida a 
avut unele puncte de atracție. Astfel, 
patru din cele șase jucătoare ale învin
gătoarelor nu acționat cu o sigurnnfă 
de... metronom, obtinînd rezultate peste 
«20 p.d. Protagonistă a fost — din nou — 
Valeria Dumitrescu, sufletul formației 
gazdă, care a doborît din 100 bile mixte 
459 de popice. Apoi. în echipa oasnete
lor au evoluat jucătoare foarte tinere, 
dintre care Marcela Cîrlova notată cu 
416 p.d.. se anunță ca o autentică spe
ranță. în general, a fost un meci agrea
bil.. pe alocuri echilibrat, în care s-au 
mși .evidențiat-.: Cornelia Grecescu — 

Constanta 
respectiv,

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
CRAIOVA 2 423 — 2 336. Campioanele — 
care conduc în seria Nord — au învins 
destul de greu o echipă fără prea multe 
pretenții. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Margareta Szemany — 
424. Elisabcta Szitagyi — 411. Erika Szasz
— 403 de la mitreșence și Maria Floricel
— 405 de la craiovence.

I. Pătiș, coresp.
MASCULIN

CONSTRUCTORUL GALAȚI - RAFI
NĂRIA ȚELEA.TFN 4 924 — 4 747. Oim 
era de așteptat, au învins gălățenii — 
lideri ai seriei Sud. dar rezultatele au 
fost în general slabe. Cele mal multe 
popice au fost doborite de I Băiaș — 891 
și I. Tismănaru — 843. ambii de la Con
structorul, 
treacă.

843. ambii de la Con- 
Oaspeții nu au reușit să

T. Siriopol, coresp.
BUCUREȘTI — GLORIA

439. Cornelia Petriscâ — 422 
Marineea <- 431 (Voința) și', 
Vasilica Martin — 408.

Tr. î.
LAROMET BUCUREȘTI — CEI 

GIURGIU 2.349—2 230, Pe o arenă 
solicită din plin tehnica si 
fizică Riurgiuvencele au făcu,. v„ 
față adversarelor, doar două dintre . ... 
realizînd Punctate ce merită n fi men
ționate : Elena Predeanu — 409 și Flo- 
rica Tudor — 382. Mult mai sigure gaz
dele au reușit să se detașeze în cîstir’.’»- 
foare. datorită, în Special, fumătoarelor 
Elisabeta Gali - 408. Andrei Stela - 404 
și Elena Trandafir — 402.

CETATEA 
. -...1 care 
pregătirea 

t cu greu 
■' i ele

D. N.
VOINȚA PLOIEȘTI — RAPID BUCU

REȘTI 2 207 — 2 185. Partidă de mare 
lupta în caro victoria s-a conturat abia 
îrt ultimul schimb, cind diferența de 8 
-bețe" cu care conduceau rapidistele a 
fost recunerată Și denâsftă de jucătorrea 
Valeria Popescu. Princinalele realiza
toare : Pol'xenia GavriTă — 380 și Do
rina Lixandru - 371 de la Voința, reș-

VOINȚA BUCUREȘTI - GLORIA 
BUCUREȘTI 5 364—5 088. Popicarii de la 
v oința au avut o sarcină relativ ușoară 
în partida cu cei de Ia Gloria datorită 
faptului cl, exeeptînd pe Gh. Dumitrescu 
(917 p.d.), ceilalți jucători metalurgiști 
au evoluat sub așteptări și. în conse- 
crtță. au fost notați eu rezultate Intre 
80C și 343 p.d.

Cea mai bună performantă a reuniunii 
ș fost înregistrată de A. Grecescu (Vo- 

cu 924 p.d., alături de care cei- 
L3'?„xr,2mpo^e?tl a! onhinei gazdă (H. Hiăgăilă — 903. Gh. Leculescu — 393. C. 
t • T* 883’ Moldoveany — 830 si 

T ^6) âu dovedit n formă 
oMin,nd victoria du o diforeruâ de 276 p.d, r

N. Dumitru
“ OLIMPIA RE- Șfț? ®48*~4 882. Meci Cîștigat eu ușu

rința de lidera seriei Nord. Au evolua’ 
bine Ț. Szasz — 936 p.d. (nou record a: 
arenei) și Al. Seres — 855 o.d. de Ia V--- 

Rlnr,f .1ucător de Ia Olimpia. D. Kridor — 852 p.d.
I. Pă.uș, coresp.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI - 
RULMENTUL BRAȘOV 5 574—5 485. Cele 
două combatante au luptat cu mui’ă 
ambiție, echilibrul constituind principala 
caracteristică a acestei partide Cu ex
cepția primei perechi, echipa gazdă a 
condus in permanentă, realizînd în Erv 
o diferență de 89 p.d. I. Dumitra — 992 
p.d. și M. Manole — 959 p.d.. de la Con
structorul. L. Klss — 982 p.d. si L. Kc- 
vaos — 94.3 p.d. de la Rulmentul nu fos’ 
autorii celor mai bune rezultate.

C. Rosner
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zadar în anti- 
se numără 

culorile 1

MIRCEA PETESCU

fel de «servitor» al echipei"

Printre puținele formații cu bune 
rezultate în campionatul de tineret- 
rezerve, Cele care nu și-au pierdut 
timpul așteptînd în 
camera Diviziei A, 
aceea ce reprezintă 
versității Craiova.

Cunoscînd scopul înființării 
tui „eșalon intermediar",

aces- 
. între 

treapta juniorilor și a seniorilor, nu 
ne referim, firește, atît la locurile o- 
cupate în clasamentele edițiilor des
fășurate pînă în prezent (în cam* 
pionatul 1968—69 : locul I), cît mai 
ales la recolta destul bogată în 
elemente furnizate echipei I. într-o 
perioadă relativ scurtă (dol-trei 
ani), de la „Tineret" au fost pro
movați nu mai puțin de nouă ju
cători (Niculescu, Oprea, Tacoi, Le
pădatu, Boșoteanu, Donose, Sma- 
randache, transferat, apoi, la Steaua, 
Dașcu, Bălan), unii dintre ei reu
șind să se titularizeze, alții mai a- 
vînd nevoie de meciuri-rodaj.

„In 1968, am preluat de la antre
norul Ghcorghe Nuțescu fotbaliști 
cu reale perspective de dezvoltare 
— ne spune prof. Constantin Oțet, 
cel care dusese echipa la victorie 
în ediția inaugurală. La baza suc
cesului nostru — promovarea unui 
mare număr de jucători — a stat 
atenția acordată, în principal, AN
TRENAMENTULUI INDIVIDUALI
ZAT, formă de pregătire absolut 
necesară Ia această vîrstă care mai 
permite modelarea, șlefuirea diferi
telor procedee tehnice.

S-a mai întimplat ca atunci, la

ediția din 1968—69, F.R. Fotbal Să 
introducă, ca experiment, un nou 
sistem de punctaj — o jumătate de 
punct în plus, acordat pentru fieca
re gol înscris, indiferent de locul 
de desfășurare a meciului — și 
Universității Craiova inovația i-a 
folosit, orientînd echipa spre un 
joc de CONCEPȚIE OFENSIVA".

Iată, deci, doi prețioși factori 
de care a profitat din plin „pro
moția" lui Niculescu, Donose, Sma- 
randache și Lepădatu : primul — 
PREGĂTIREA INDIVIDUALA, e- 
(ectuatâ aproape zilnic în cadrul 
unui ciclu săptămînal ; secundai — 
ORIENTAREA SPRE UN JOC DE 
ATAC, după cum am mai spus, 
într-o oarecare măsură opera fede
rației de specialitate care, prin or
ganul ei tehnic. Colegiul central al 
antrenorilor, gindise 
raportînd-o, mai ales, 
acela.

bine măsura, 
la momentul

★
Și cum de acolo de 

să nu se cunoască trebuie sâ pui 
la loc, cei care i-au succedat praf. 
Constantin Oțet, respectiv 
rii Gheorghe Nuțescu (din 
și, acum, Constantin Deliu 
tat să completeze Jotu] — 
firesc — cu juniori din...

unde iei, ca

SPORTUL STUDENȚESC 
ÎN LIBAN

Astăzi a părăsit Capitala, 
destinația Beyrut, lidera seriei 
a campionatului Diviziei B, Spor
tul studențesc. Fotbaliștii bucu- 
reșteni vor efectua un turneu de 
o săptămînă în Liban. în cadrul 
căruia vor susține trei partide în 
compania unor adversari încă ne
desemnați.

cu
1

antreno- 
nou el) 
au câu- 
în mod 

_ . __ ______grădina
centrului Universitar Craiova.

Așa au apărut, în ultimul timp, 
Hîrzoiu (portar), Berneanu (fundaș 
central), Veleanu (fundaș lateral), 
Păunescu (mijlocaș), Busu (înaintaș 
central), Ustabacief (extremă), și 
Lepădatu (fundaș lateral), jucători 
la care se vor mai alătura. în cu- 
rînd, juniori proaspeți tot de la 
„U“, ca Negrilă, Chivacioară. Mirșu, 
Istinic, Ninu.

Pe majoritatea dintre ei, antre
norul Constantin Deliu îi vede fot
baliști de Divizia A, deoarece, ar
gumentează el, „au calități, au stofă 
de fotbaliști".

Pe cițiva îi descrie cu lux de 
amănunte ; Berneanu — joacă și 
fundaș central și mijlocaș. Este un 
fotbalist cu o mare capacitate de 
efort. Poate acoperi o suprafață 
mare de teren pe întreg parcursul

jocului, alerga 3 400 de metri la testui 
Cooper. Detentă foarte bună, pase, 
ele asemenea, cu ambele picioare. 
Joc de cap hun. Este incă deficitar 
la capitolul viteză de execuție. 
Orientare tactică mulțumitoare; 
Lepădatu — un fundaș tenace, cu 
o deposedare și transmiteri bune. 
Participă activ in ambele faze ale 
jocului. Orientare tactică bună, 
trebuie să-și îmbunătățească jocul 
de cap precum și viteza de reacție; 
Cstabacief — tehnică bună pentru 
postul dc extremă. Centrează foar
te bine din viteză, șutează puternic 
la poartă. Inteligent în joc, arc ca
lități de viteză, e necesar însă să 
lucreze mai mult pentru rezistență 
și forță : Păunescu — mijlocaș cu 
o bună capacitate de efort, forță și 
detentă. Tehnică corectă cu ambele 
picioare. Arc joc de cap, se orien
tează bine în teren. Se achită de 
sarcinile duble ale jocuiui, posedfnd 
și o forță de sut remarcabilă.

★
„Vă rog să notați — ne-a 

spus, în încheiere, antrenorul 
liu. Atît ei. precum și ceilalți 
va, de altă proveniență (Mincioa 
gă, de la F.C. Caracal, Ciocirlan, de 
la Metalul Aiud, Bondrea, de la 
Eiectroputere) vor duce în retur 
echipa noastră de tineret-rezerve 
pe un loc superior celui ocupat (7) 
după prima parte a întrecerii.

Nu vom face din 
in sine, ci dorini 
noastră in ierarhia 
de tineret-rezerve 
cu adevărat, valorilor 
cuprinde formația".

G. NICOLAESCU

A.S.A. Tg. MUREȘ ÎNVINSĂ
LA TIRANA

de

— Ascultă Mir
cea ! Știu că ai un 
dezvoltat simț cri
tic, știu că ești un 
om lucid, că obiș
nuiești să te în
trebi despre fieca
re lucru de 
așa și nu 
Spune-mi : 
are U.T.A. 
cel mai bun climat 
dintre toate echi
pele noastre de 
club?
’ — Sintem cițiva 

— Lereter, Pojoni, 
Broșovschi, Both, 
eu — care jucăm 
pentru rezultat. 
Pentru lucruri con
crete. Acceptăm de
liberat orice sar
cină tactică numai 
ca echipa să ciș- 

multe ori la aplau- 
fiindca de

ce este 
altfel, 

de ce 
poate

mai 
IV- 

ciți-

aceasta un scop 
doar ca poziția 

campionatului 
să corespundă, 

pe care ie

TIRANA, 21 (prin telefon). — Du
minică dapă-amiază. pe stadionul 
„Kemai Stafa", în fața unei asistențe- 
record, cifrată la peste 30 000 de spec
tatori, A.S.A. Tg Mureș a întilnit 
formația locală Shkendia, din pri
ma divizie, viitoare participantă 
in „Cupa balcanică1' inter-cluburi. 
După un joc foarte frumos, fără 
durități, fotbaliștii albanezi au ciș- 
tigat cu 1—0 (1—0).

A.S.A. a jucat totuși bine, antre
norul Bone fiind mulțumit de 
comportarea echipei, ținînd seama 
de stadiul de pregătire în care se 
află jucătorii săi. A fost folosit ur
mătorul „11“ : Nagel (Solyom) — 
Szollosi, Toth, Ispir, Czako, Lucaci, 
BoISny, Varadi. Mureșan, Fazekeș, 
Hajnal.

Joi, A.S.A. evoluează la Korea. în 
compania formației locale Sken- 
derbeu.

tige- Renunțăm 
ze, la notele ziariștilor, 
multe ori este necesar să facem lu
cruri r.c spectaculoase. Acceptăm să 
creăm condiții ca Domide să joace 
exceptional. Acceptăm orice ingrati
tudine a postului. Acceptăm să pier
dem simpatia publicului și a ziariști
lor, care nu ințeleg deseori misiunea 
avută la un meci sau altul și ne ju
decă după criterii abstracte.

— Tu. de pildă, ce faci pe teren?
— Sint un fel de ..servitor' al e- 

chipei. așa cum au recunoscut și 
antrenorii. Ii protejez pe Lereter și 
pe Pojoni. jucind in fața fundașilor 
centrali și atacind orice adversar 
care are mingea in zona aceea-

— Deci tăria U.T A.-ei vine din 
titudinea voastră, a celor cinci...

— Din ea și din strădania celorlalți 
jucători care ne urmează, precum și 
din meseria pe care o știe antreno
rul Dumitrescu.

— Voi, la U.T.A., considerați că 
tactica este un lucru extrem dc im
portant?

— Noi credem că valoarea unei 
echipe constă în TACTICA ei- Cele
lalte — pregătire atletică, tehnică — 
sint implicate. U.T.A. are un joc 
foarte organizat și orientat pe spații 
mari- Indiscutabil, sintem cea mai

a-

Consfătuirea de la Galați cu divizionarele C

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

„CUPA U, A. S. R." LA SLALOM SPECIAL
FREDEAU, 21 (prin telefon). Luni, be

neficiind de un timp splendid și de o 
asistență neobișnuită (au fost prezenți 
sute de studenți aflațt in tabăra alpină 
de la Predeal), s-a desfășurat proba de slalom special din cadrul „Cupei 
u.A.s.R.“. Fetele s-au întrecut pe un 
traseu jalonat de 24 de porți. iar băieții Pe unul cu 34 porți. REZULTATE TEH
NICE : fete : 1. Georgeta Băncilă (Cen
trul uniV. Cluj) 61.4. 2. Elena Boiarinov 
(C.U. Iași) 73.6. 3. Silvia Pop (C.U. București) 78,8; băieți : 1. V. Căpățînă (C.U.

București) 68.8, 2. N. Cristoioveunu
(București) 74,0, 3. I. GreCu (C.U. București) 75,2.

Astăzi, pe Valea Pollștoaca se 
șoară proba de fond.

d^sfă-

FONDISTELE PARTICIPĂ 
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE JUNIORI

LA

LOTUL DE BIATLON (TINERET) 
A PLECAT LA CAMPIONATELE 

MONDIALE
a participa la Campionatele 
de biatlon-tlneret (27—28 fe- leri au plecat spre Idnthal

Pentru 
mondiale bruarie), __ ___...____ -r._ _____
(Elveția), reprezentanții țârii noastre — 
Ion Tudor, Nicoiae Crîstoloveanu, Gheor- 
slie Catrici și Victor Dlhol. Ei sint Înso
țiți de antrenorul Ion Cimpoi».

ierl- a piecat spre Tarvisio (italia) — 
localitate situată la 93 km de Udine — 
delegația de sportivi români car* ne va 
reprezenta țara Intre 24 șt !7 februarie, la Campionatele europene de juniori la 
disciplinele nordice. Sub conducerea an
trenorului Ștefan Stăieulewu. lotul reu
nește pe junioarele Elena Baș», Maria Toci tu, Ialiana Pața ți IuUana Demeter. 
Ele vor participa la proba individual* 
de 5 km fond (25 februarie) și Ia cea de ștafetă, 3x5 km (27 februarie). Mențio
năm că la campionatele mondiale de 
anul trecut, Elena Bășa a ocupat kxral 
31, Iar echipa de ștafetă locul I Speran
țele de anul acesta se Îndreaptă spre 
poziția a 19-a lâ individual și a 6-a la ștafetă. I

IOSIF EROSS-CAMPION

AL SĂRITORILOR

INTRECERI VIU DISPUTATE 
IN „CUPA TRACTORUL"

(Urmare din pag. I)

PE SCHIURI

s-au remarcat Emil Florea (A.S.A.) 
și Gabriel Stinghe (Tractorul), am
bii cu cîte o săritură de 60 m.

Rezultate tehnice : 1. Iosif Eross 
(Dinamo Bv.) 225 p (90 + 90), 2. 
Gh. Gîrneț (A.S.A. Bv.) 220 p 
(87+85 m), 3. D. Lupu (Dinamo 
Bv.) 216,3 p (86+86 m). 4. V. Măr
gineam (Tractorul Bv.) 198,8 p 
(82+85 m), 5. Anghel Biriș (A.S.A. 
Bv) 186 p (87+70 m), 6. Marcel 
Suroiu (A.S.A. Bv.) 182,9 p 
(86+85 m).

Sîmbăfă. s-au desfășurat pe traseele 
din Poiana Ruia (Poiana Brașov) întrecerile de fond, dotate cu «Cupa Trac: >- 
rul“. Menționăm că cele 4 curse au lost 
dîrz disputate, situindu-se uneori la un nivel ridicat.

Rezultate tehnice : seniori (15 km) : 1. 
V Papuc (Dinamo) 52.44, ?. N. Dudu (I.E.F.S.) 57,17. 3. P. Chiriluc (I.E.F.S.) 
57,49, 4. Gh. Catrtci (A.S.A.) 58.57,
5. Ion Pața (I.E.F.S.) 59,13. 6. Ion Ol-
teanu (Dinamo Brașov) 59.18 ; senioare 
(5 km) : 1. Elena Bășa (Dinamo Brașov) 
20,27, 2. Rodica Clin ci u (Tractorul Bra
șov) 22.09 3. Adriana Barabaș (Tracto
rul) 22,11, 4. Maria Tocitu (S.B.C. SLiala) 
22,53, ---- -------- ---- ----nîori 
șov) 
17,40. 4. N.
lonetecu (Dinamo) 18,33. 6. L Pelin (S.S. Brațovia) 18,38 : Junioare (3 km) : 1 I. 
Demeter (Avintul Miercurea Cuc) 10.14. 
2. L. Gheorghiresi (Dlnamoț 10^7. 3. I. Pața (V. Bornei) 10,52, 4. E. Tiseă (Trac
torul) 11,26, 5. E, Tomoș (Rîșnov) 11.34.
6. V. Stoica (Prahova) 11,48.

5. F\’a Mareoș (I.E.F.S.) 24.41; Ju- 
(5 Rm) : 1. I. Tudor (AȘA Bra- 

17,30, 2. F. Forico (S.S. Brașo.ia)
3. S. Tomoș (Steagul roșu) 18,0;. 
Crîstoloveanu (A.S^l.) la.28. 5. Gn.

(Urmare din pag. 1)

înzestrate cu un stadion modern de 
fotbal, cu 20 000 de locuri, construc
ția lui urmînd să înceapă chiar în 
anul acesta.

★
Dar, nu realizările au constituit 

principalul subiect de discuții și de 
analiză din cadrul Biroului județean 
de partid, ci discuțiile s-au purtat, 
mai ales, în jurul deficiențelor, a 
stabilirii cauzelor care au determi
nat ca activitatea sportivă din acest 
județ să nu fie, totuși, pe măsura 
bazei materiale și umane, aceasta în 
scopul lichidării lipsurilor, a reali
zării unei „producții" sportive mai 
mari și de mai bună calitate.

Și, cei care au luat cuvîntul — tov. 
Dumitru Bălan, prim vicepreședinte 
al Consiliului popular județean, Ghcor
ghe Burlui, președintele Consiliului 
sindical județean, Alexandru Coadă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C., Andrei Nicolescu, direc
torul Liceului nr. 3 „Nicoiae lorga", 
Timotei Petride, inspector general 
școlar, Vasile Manea, președintele 
C.J.E.F.S., Ilie Marinache, secretar al 
Comitetului județean de partid, Gh. 
Vlădică, activist al C.C. al P.C.R., 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., și-i enumerăm în ordinea 
în care au vorbit — au trecut prin 
filtrul unei analize temeinice o serie 
de lipsuri din activitatea sportivă a 
acestui județ.

In ciuda cifrelor aparent mulțumi
toare, nu se poate spune, totuși, că 
sportul de masă a ajuns cu adevărat 
de... mase. Și, un exemplu conclu
dent în această privință a putut fi 
desprins cu prilejul „Crosului tinere- 
tului", la Combinatul de celuloză de 
la Chișcani, unde, din numărul mare 
<le salariați Tnumai... 35 s-au prezentat 
la startul întrecerilor. Nu este nece
sar sâ facem nici o operațiune 
aritmetică, în intenția de a stabili

procentajul respectiv, lucrurile sint 
cît se poate de clare, ele scoțînd in 
evidență lipsurile care persistă in 
munca de atragere în activitatea 
sportivă a cit mai multor oameni 
ai muncii, a întregului tineret.

Chiar și în școli, unde există 
condițiile cele mai prielnice dato
rită și vîrstei celor ce ar trebui să 
țină un contact strîns și permanent 
cu sportul, situația este departe de

Și în consfătuirea cu diviziona
rele C ținută Ia Galați, participan
ts au scos in evidență utilitatea 
dialogului început de Federația ro
mână 
pund 
pelor 
fanții 
ceara, 
cău, 
cea. Constanța și Galați au 
prilejul să-și expună opiniile 
pra modului de desfășurare a 
pionatului. condițiilor în care 
vează și greutăților ce le intim - 
pină.

Cel mai îmbucurător fenomen îl 
constituie preocuparea ce o au a- 
sociațiile pentru creșterea și pro
movarea jucătorilor, renunțîndu-se 
la practica „importului", a achizi
ționării unor elemente dornice de 
căpătuială. Acestei probleme i s-a 
acordat o importanță deosebită, a- 
tît în cele 3 referate prezentat? (a- 
soriațiile Chimia Suceava. Petrolul 
Moinești și Electronica Constanța), 
cit și în cuvfntul vorbitorilor. Se
cretarul Chimiei Suceava, Dumitru 
Bigheț. a arătat că, în urma înfiin
țării centrului de copii și juniori, 
s-a acordat o mai mare atenție e- 
lementelor locale, efectul fiind as-

de fotbal cu factorii ce răs- 
și îndrumă activitatea echi- 
din eșalonul III. Reprezen- 
echipelor din județele 
Botoșani. Iași, Neamț, 

Vaslui, Vrancea, Brăila,

Su- 
Ba- 
Tul- 
avut 
asu- 

cam- 
acti-

tăzi întinerirea lotului. O 
ilustrează această situație : din cei 
17 jucători, 10 sint localnici. Și la 
(Petrolul Moinești, rezultatele sint 
bune: actualii componenți ai for
mației sint sportivi ce au urmat 
școala profesională din localitate și 
deci sint crescuți în cadrul asocia
ției. O asemenea preocupare există 
și la Electrica Constanța. Me
rită scos în evidență un aspect, 
destul de important pentru toate 
divizionarele C. al activității de
puse la asociația Electrica, acela 
al formării de jucători valoroși, 
care au fost promovați în eșaloane 
superioare. Din această formație X. 
Constantinescu și Popa au fost 
transferați în prima echipă a Faru
lui Constanța, iar alți trei jucători 
(Geambașu. Ghițâ și Garagancea) 
in formația de tineret a aceluiași 
club.

fn consfătuire s-a subliniat acti
vitatea ce o desfășoară unele a- 
sociații pentru formarea sportivilor 
cu o conștiință cetățenească tot 
mai înaltă, cu o comportare demnă 
atît pe terenurile de sport, cît și 
în viața extrasportivă. în acest 
sens, trebuie evidențiate reușitele 
consiliului asociației și ale secției 
de fotbal Chimia Suceava : în ul-

cifră al

AMICALE
EIECTROPUTERE CRAIOVA — 

CHIMIA RM. VlLCEA 3—1 (2—0)

timii 3 ani nici un component 
echipei n-a fost suspendat ! Dar 
echipele care n-au avut jucători 
suspendați sint încă puține. în se
zonul trecut, subcomisia de disci
plină a discutat, în fiecare săptămî- 
nă, zeci de abateri disciplinare și a 
aplicat sancțiunile corespunzătoare. 
..Bilanțul" este edificator : peste 200 
de jucători din divizia C au fost 
sancționați cu peste 500 de etape 
suspendare, iar unor birouri de sec
ții. printre care Nicolina Iași și 
Foresta Fălticeni, li s-<a ridicat 
dreptul de organizare a meciurilor 
oficiale pe propriile terenuri, pe 
diferite termene.

Vorbitorii s-au mai referit și la 
arbitraje, care uneori lasă de dorit, 
la calitatea necorespunzâtoare a e- 
chipamentului și materialului spor- 
tiv. Totodată, reprezentanții echi
pelor au făcut o serie de propuneri 
pentru îmbunătățirea activității în 
eșalonul III. Vom aminti cîteva 
dintre acestea :

— federația să 
de vîrstă pentru 
mare de jucători 
intr-un meci oficial ;

— delegările brigăzilor de arbi
tri să fie mai judicioase, atit în 
ceea ee privește distanța, cît și lo
calitatea in care domiciliază cava
lerii fluierului respectivi:

— barajul pentru promovarea în 
divizia B să se dispute la o sâptă- 
min?. după terminarea campionatu
lui diviziei C.

tactică dintre echipele noastre. De 
departe. Antrenorul Dumitrescu ține 
foarte mult ca jucătorul să respecte 
in teren atribuțiile încredințate, să nu 
iasă din rolul său. să facă ceea ee 
trebuie. Este și motivul pentru care 
frecvent notele lui nu coincid cu cele 
ale ziariștilor. Are marele merit de a 
cintări jucătorul după capacitatea lui 
tactică.

— Văd că ești obsedat de tactică-
— Sint obsedat de tot ce are mare 

importanță pentru fotbal.
— Pentru fotbal are mare importan

ță talentul.
— Talentul e tot tactică..-
— Pină la urmă o să-mi spui că 

și Palatul Telefoanelor și mașina Da
cia și autostrada cutare și nu mai 
știu ce sint tot tactică. Pentru tine 
toate sint tactică.

— Nu, dar talentul e tactică. Capa
citățile fizice și tehnice sint mijloace. 
Mulți le au fără să fie mari fotba
liști. Constantin. în schimb, n-a fost 
un tehnician grozav, nici un atlet 
de bătut pe vreo efigie, dar a fost un 
jucător excelent, fiindcă era un tac
tician grozav- Eu cred că la noi se 
greșește mult neselecționînd tinerii 
fotbaliști și după instinctul lor de o- 
rientare pe teren

— Spune-mi, în spatele U-T.A.-ei 
există vreo organizare impecabilă?

— Din păcate nu. Performanțele e- 
chipei depășesc resursele din spatele 
..frontului". Conducătorii sint amatori. 
Inehipuiți-vă o uzină al cărei direc
tor n-ar fi salariat, ci s-ar ocupa de 
treburile fabricii numai în timpul li
ber. Nu-i vorbă că mulți _ dintre oa- 
menii pricepuți nu vor să se ames
tece nici atit, fiindcă la noi fotbalul 
este încă o activitate nesigură.

— Aveți voi, ca instituție, ceva care 
vă singularizează, ceva numai al 
U.T.A.-ei, sau îptre voi și celelalte nu 
există nici o deosebire?

— Nu există nici o deosebire și 
este o mare nedreptate. De pildă, 
cînd am jucat cu Feyenoord și Stea
ua roșie Belgrad în Cupa campioni
lor, rețetele celor două meciuri de 
la Arad au acoperit toate cheltuie
lile echipei pe întregul an. Ia
tă, deci, că nu poți să ne compari 
cu Jiul sau cu alții. Realitatea te 
obligă să faci o diferențiere, intre 
U.T.A și Jiul, sau între noi și alți'. 
Diferențiere impusa de randamentul 
și mentalitatea unei echipe. Dar așa 
ceva nu se face. Toate echipele sin- 
tem o apă și-un pămint U.T.A. ne- 
avind măcar un singur teren pentru 
antrenament pentru echipa mare, 

pentru copii și
— Ați început 

în Europa...
— Rezultatele 

făcut destul de 
ocupă nimeni de lansarea temeinică a 
echipei in arena internațională. Am 
fost, nu mai departe, la Salzburg și 
la Setubal. Cluburile de acolo âr fi 
vrut să stabilească legături și me
ciuri tradiționale cu U-T.A. Dar noi 
n-avem pe cineva care să se ocupe 
de relații internaționale și atunci to
tul a căzut baltă. La ședința de ana
liză a turului de campionat, am spus 
că așa ceva nu e permis in 
unui club 
geaba fac 
norii.

— Cum 
tenham ?

— Nu i 
trebuit.

— Știu 
nu se iau

— Nu, cit a depins de noi s-a fă
cut. Dar în a doua parte a pregăti
rilor ar fi fost necesar un turneu cu

juniori etc.
să fiți mai cunoscuți

internaționale ne-au 
cunoscuți, dar nu se

cazul 
de nivel european. De- 

eforturi jucătorii și antre-

v-a|i pregătit pentru Tot-

atit

că 
in

fide bine pe cit ar fi

la voi antrenamentele 
deșert.

plăcută, cu multe

a deschis scorul 
OMemenco, care 
lovitură de la 

ca urmare a unui fault

în
a

11 
in

UNIVERSfTATEA CRAIOVA — 
F. C. ARGEȘ 1—1 (1—1)

Intiinirea găzduită de stadionul 
Central a fost 
faze de gol.

Universitatea 
min. 19 prin 
transformat o 
metri,
careu comis de Ivan II asupra lui 
Oblemenco. Argeșenii reușesc ega- 
larea in min. 40, prin Frățilă. Au 
jucat următoarele formații:

Univ. Craieva: Paow — Nicu
lescu, Deselnicu, Sameș. Ciocîrlan. 
Strimbeanu (Ivan). Donose. Niță 
(Bălan). Mincioegâ. Oblemenco. 
Țarălungă.

F. C. Argeș: Stan (Niculescu) — 
Pigulea. Barbu. Vlad. Ivan II. Ol- 
teanu. Prepurge’. Radu. Roșu (Du
mitru Siefan). Frâtilă. Jercan.

Ștefan GUBGUI — coresp.
județean

pe Ungă un fenomen îngrijorător: 
înmulțirea scutirilor medicale, ca ur
mare a interver.țScr unor părinți 
ce nu ver sâ InteleagS câ sportul 
este unul dintre cei mai prețioși 
aliati în lupta pentru dezvoltarea 
multilaterală ■ copiilor lor. dar și 
poziției greșite a unor medici, care 
eliberează certificate de scutire la 
orele de edocape fizică, cu dezinvol
tura cn care ar iscăli pentra primi-

SPORTUL MIȘCAREA 
REPREZINTĂ 0 PUTERNICĂ 

SURSĂ DE SĂNĂTATE!
a fi cea mai bună. Și una dintre 
cauze este aceea că toată aten(ia se 
îndreaptă spre elementele talentate, 
de perspectivă, activitatea celorlalți 
elevi interesind mai puțin sau-, de 
loc. O asemenea mentalitate a putut 
li observată în majoritatea școlilor. 
Desigur, nu putem fi decît bucuroși 
de faptul că școala devine un fel de 
anticameră a sportului de perfor
manță, că ea joacă un rol din ce io 
ce mai important în valorificarea 
aptitudinilor sportive ale tineretului 
in impulsionarea lor pe drumul mă
iestriei sportive. Dar aceasta nu im
plică renunțarea, sau măcar slăbirea 
muncii de angrenare in activitatea 
sportivă, fie ea cit de simplă, a tu
turor elevilor.

Fe de altă parte, se trece prea ușor

rea anei scrisori rrraminduc. Numai 
Ia Liceul „Nicoiae lorga* — si faptul 
l-a releva* cireCcrui acestei unități 
școlare — anul trecut numărul scuti
rilor medicale s-a ridicat Ia IM. Dar 
<fin ședința organizată la nivelul Bi
roului județean de partid, a reieșit 
faptul că, nu numai la părinții ele
vilor, ci chiar la ur.eie cadre didac
tice exista mentalitatea că educația 
fizică este o dexteritate, ți nu o 
materie școlară ca toate celelalte, ce 
trebuie bine însușită de către toți 
elevii.

Cit privește sportul de perfor
manță, succesele citorva reprezen
tanți ai Brăilei, nu trebuie să aș
tearnă uitarea asupra rămînerilor in 
urmă de la alte discipline sportive 
(baschet, volei și chiar Ia box. unde

introducă limita 
un număr mai 

ce pot fi folosiți

Stadionul Tineretului din Cra
iova a găzduit duminică intiinirea 
amicală dintre Eiectroputere Cn- 
iova și Chimia Rm. Vîlcea- Parti
da s-a terminat cu victoria craio- 
venilor la scorul de 3—1. Au mar
cat: Dașcu (mm. 15) Marks (mtn. 
35). Mateescu (min. 79) pentru 
Eiectroputere. respecttv Alccu (mm. 
50). .

Pompiliu VINTILA

V. POPOVKT. coresp.

STEAUA — FARUL
•

Miercuri 23 februarie. pe 
Ghencea, Steaua va intiln:. 
meci de verificare.
stănțeană
pronsite un atractiv spectacol spor
tiv. va începe la orele 15,30.

terenul 
intr-un 

formația 
Farul. Partida.

con- 
care

se trăiește din amintiri, iubitorii 
acestui -port nemaiintilnirwi La galele 
organizate in oraș, pe marii boxeri 
de acum cițiva ani și mulțumindu-se 
să exclame, urmărir.d evoluții’.e lai 
Calistrat CuțO'-'- Aurel Mi.hai sau 
altul : „și ăsta-i brăilean D.

Una din liniile directoare pentru 
dezvoltarea sportului de performanță 
ar putea fi «i aceea prevoniza'ă de 
tor. Emil Ghibu, ricepreșediMe ai 
C.N E.1\S„ și" anume stabilirea unui 
profil sportiv al jndețahzt atenția 
nemaifîiad di*per-aiă spre 14 spor
turi, ca acuza. Ci. in principal, -pre 
sporturile în care brăîlefâi au dove
dit de-a lungul anilor reale aptitu
dini. spre sporturile cele mai îndră
gite pe aceste locuri : înotul, atletis
mul. boxul și cîcfismuL

♦
Analizarea, de către Bîioul Cocni- 

fetultri județean de partid, a proble
melor legate de dezvoltarea activnații 
sportz-.e in jtzdețui ârâzla, a ilustrat, 
incd o dată, atenția pe care arenele 
de partid o acorda acestei actiritâ'.i. 
considerată parte integranta cin pro
cesul de educare și de ternare a 
cetățeanului zilelor aoaAre, a omului 
soăetățu socialiste

-Sportul — a arătat tov. Nico
iae Miltai. pegr. ugeretar al Couuil» 
unui județe-m de partid — a incetat 
de mult de a mai fi o simplă acti- 
sitate recreativă. El a devenit o ne
cesitate. astăzi, în condițiile unei at
mosfere poâaate, a comoditațitor de 
tot felul pe care civilizația ie pune 
la drsporifia oemtlsa. iacepiod ca lif
tul de acasă sau de la serviciu, cu 
scările rulante, ca ndabnzele. Față
că ceea ce s-a făcut ia materie de 
propagandă pentru sport a fost prea 
puțin. Prin toate mijloacele posibile 
trebuie demonstrat că sportul, miș
carea, reprezintă, în secolul nostru, 
cea mai puternică sursă de sănă
tate r

jocuri multe și echipe tari. Pină Ia 
urmă am fost trimiși în Algeria, 
pentru două jocuri la interval de o 
săptămînă, dintre care numai ultimul, 
cu Ararat, este adecvat momentului.

— Observ eă subiectul Tottenham 
nu prea te dispune.

— Firesc. Echipa engleză se află 
într-un moment mult mai favorabil- 
E in plin campionat. S-ar putea ca 
noi să nu reușim o intrare in formă 
pînă la primul termen. Apoi, pe 
Feyenoord o văzusem de trei ori pe 
micul ecran înainte de înfruntare. 
Dar despre viitorii noștri adversari nu 
știm mai nimic.

— Propune-mi 
mos în legătură

— Lereter.
— De acord.

tu un subiect fru- 
cu U.T.A.

antrenor 
de ani. 

venit la
Dacă ai fi 

ai lua un jucător de 34 
vîrstă la care Lereter a 
Arad?

— în general, nu- Dar 
l-aș fi transferat și dacă 
38 de ani.

— Dc ee?
— Are un organism, o 

biologică fenomenală.
— Cum explici că unul 

mai mari fotbaliști pe care i-azn 
vut a jucat un singur meci 
ționată?

— Fiindcă s-a încăpățînat să 
la Timișoara. Dacă in 1962, 
terminat facultatea, ar fi acceptat să 
treacă la Rapid, Lereter ar fi ' ' ' 
multe ori internațional A.

— Sinteți doi mari prieteni, 
vreodată supărat pe el?

— La începutul acestui an.
4 dat de trei ori testul Cooper. O dată 
ca antrena ent, o dată neoficial și a 
treia oară legal- De fiecare dată am 
alergat în grupă cu Lereter și Po- 
joni. Lereter a dus trena și n-a vrut 
să scurteze nici măcar un metru. 
Eram testați Ia un moment dat la 
Herculane, împreună cu altă echipă 
de A și jucătorii ei, mult mai tineri, 
tăiau drumul de mama focului. Nu
mai Lereter alerga — și mă obliga și 
pe mine — 3199 de m și 100 de cm. 
A fost prea de tot și m-a enervat.

— Ocolesc- semnificația anecdotei 
și zic că lui Loli ii place testul Co
oper-

— îi place, pe dracul Nu-i place, 
dar se supune cu o corectitudine a- 
proape absurdă.

— Ce reproșați voi acestei metode?
— S-a făcut dintr-un test un fel 

de H.C.M. al fotbalului- Lereter a ci
tit într-o publicație străină cum fo
losesc brazilienii testul. Cu totul alt
fel decît noi. Fac testare, nu un mo
ment de birocrație sportivă. La noi. 
aleargă jucătorii ele le iese sufletul 
și nu-și mai revin cite 4 zile, se an
trenează special pentru el, ceea ce 
este o dovadă că a devenit scop și 
nu un simplu mijloc de verificare, 
sau trișează la curbe numai ca să 
nu fie sancționați. Pină la 
movează la testul Cooper, 
ren nu aleargă la fel.

— Tinerilor din echipa 
place munca?

— La U-T.A- nu rămîi 
muncești. E interesant să 
gindea Both cind a venit ia Arad. 
Era de părere că dacă te sustragi ie 
Ia efort reziști mai multi ani. F o 
mare prostie să crezi așa ceva, tar 
antrenorul Dumitrescu și noi l-am fă
cut s-o uite. Acum Both muncește 
mult, joacă foarte bine, și a devenit 
una dintre personalitățile echipei.

— II găsești un mare jucător ?
— E cea mai bună extremă stingă 

de meserie din fotbalul nostru. Cen
trează la fel de bine ca și Pircălab, 
ceea ce reprezintă un superlativ.

pe Lereter 
ar ti avut

capacitate

dini re cei 
a- 

in na-

rămină 
cînd a
lost de

Ai fost

U.T.A-

urmă, pro- 
dar pe te-

voastră le
dacă nu 

spun cum

Romulus BALABAN

DIN AGENDA ACTIVITĂȚII ARBITRILOR
Colegiul central al arbitrilor a 

stabilit ca duminică să aibă loc 
consfătuirea arbitrilor divizionari 
A și B. Consfătuirea va avea loc 
în Sala Dinamo, din Șos. Ștefan 
cel Mare, cu începere de Ia era 
8,30. La această consfătuire au fost 
invitați să participe și președinții 
colegiilor județene de arbitri.

★
în ziua de 27 februarie urma să 

aibă loc examenul de promovare a 
arbitrilor din orașul București. 
Deoarece în această zi în Capitală

se va desfășura consfătuirea arbi
trilor divizionari A și B. Colegiul 
central a hotărît să amîne exame
nul pentru data de 5 martie.

La Boldești

VECHIUL TEREN DE FOTBAL A LUAT ÎNFĂȚIȘAREA 
UNUI COCHET STADION

„CUPA PRIMĂVERII"
Tn judelui Constanta se desfă

șoară o competiție fotbalistică do
tată cu „Cupa Primăverii". Ia care 
participă 8 echipe, împărțite in 
două serii.

Rezultate: seria I:S.N.C„ — Ci
mentul Medgidia 1—0. Portul Con
stanța — Olimpia Constanța 2—1: 
seria a II-a > I.M.U. Medgidia — 
I.T. Constanta 2—0, Farul tineret— 
Electrica Constanța 0—0.

G. Tămaș, coresp.

Terenul de fotbal al echipei divi
zionare C Petrolistul Boldești a în
cepu- să-și schimbe înfățișarea, for
mat iile care vor evolua aici Puțind 
să beneficieze de acum înainte de 
condiții superioare de întrecere- Pe 
uoa din laturile dreptunghiului de ioc 
s-a înălțat o tribună cu o capacitate 
de 1000 de locuri- care va fi acope
rită pină la 1 Mai. Sub tribună s-au 
amenajat 5 cabine pentru jucători si 
arbitri. un vestiar cu instalații sani-

tare și o încăpere pentru păstrarea 
echipamentului sportiv. Terenul 
Boldești a fost împrejmuit cu 
de prefabricate, arătînd azi ca 
cochet stadion.

Președintele secției de fotbal. 
Petre Andrei, ne spunea că săpătu- 
ri’e de la fundația instalațiilor și ma
nopera altor lucrări au fost efectuate 
în orele libere de către numeroși 
tineri si vîrstnici din schela petrolie
ră.

EXCURSII
IN

STRĂINĂTATE X
Oficiul de Turism București 

să oferă variate excursii pes
te hotare in trim. II 1972.

• Excursii pe diferite ttine- 
rarij cu tren ut autocarul sau 
as ionul io : Uniunea Sovietică, 
rolonta. Bulgaria. Cehoslova
cia, R. D. Germană. Ungaria. 
Iugoslavia, Italia. Franța. Gre
cia și Turcia.
• Excursii la Praga cu ocazia

campionatului mondial de ho- 
thei _  <rup3 A — (19—26 IV
1272).

• Excursii |a Budapesta cu 
'veazia meciului de fotbal Un
garia — România de 5 și6 zile 
(3T sau 38 IV — 2 V 1972).

• Excursii Ia Olimpiada de 
la Mănchen in perioada 22 au
gust — 16 septembrie a.c.

★
La cererea colecții e- 

lor din întreprinderi, in
stituții. scoli, a cluburi
lor și asociațiilor spor
tive, se organizează ex
cursii pe itiuerariile so
licitate.

Informații suplimen
tare la filiala Oficiului 
de Turism București. 
Cafea Victoriei 100, te
lefon 16.4431.

din 
gard 

un
tov.

În atenția cîștigătorilor 
de la tragerea excepțională 

Pronoexpres

r-
'r
3

J

din 20 februarie 1972
• Depunerea biletelor câștigătoa

re se va face pînă joi 24 februarie 
1972. în orașele reședință de județ, 
ora 13, și pină miercuri 23 februa-

• rie 1972, la ora 13, în celelalte lo
calități ; i

• Omologarea premiilor va a- 
vea loc simbătă 26 februarie 1972 ;

• Plata premiilor se va face ast
fel : in Capitală, îneepînd cu data 
de 1 martie 1972, pînă la 5 aprilie 
1972, inclusiv ; in țară, îneepînd a- 
proximativ din 4 martie 1972, pînă 
la 5 aprilie 1972, inclusiv.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Pronoexpres d» 
miercuri 23 februarie 1972. tragere 
la care puteți cîștiga: bani și auto
turisme la alegere.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune, cu începere 
de la ora 19,10.

PRONOEXPRES
CISTIG URILE 

CONCURSULUI NR. 7 
DIN 16 FEBRUARIE 1972 s

Extragerea I; Cat. 2: 3,75 va
riante a 24 431 lei; a 3-a: 16,55 
a 5 536 Iei ; a 4-a : 95,95 a 955 lei ; 
a 5-a: 240,70 a 381 lei; a 6-a : 
7 670,55 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 995 278 iei. 
Extragerea a II-a : Cat. B : 19,40 

variante a 6 321 lei ; C : 42 a 2 920 
lei ; D : 2 322,30 a 60 le! ; E : 199,55 
a 200 lei ; F : 4 223,35 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 498 307 leî.’
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



Performanțe de valoare 
în întrecerile atletice studențești 

„indoor" de la Sofia
• Ștafeta masculină a

SOFIA, 21 (Agerpres). — Timp de 
două zile, la Sofia s-a desfășurat 
ediția a treia a concursului euro
pean studențesc de atletism pe te
ren acoperit, organizat de Federa
ția internațională a sportului uni
versitar. La întreceri au luat parte 
268 de sportivi și sportive din 14 
țări. Au fost stabilite zece noi re-

FINIȘ ÎN CONCURSUL 
DE ATLETISM 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 21 (Agerpres). — Re

zultate valoroase a marcat ziua 
finală a marelui concurs internațio
nal atletic de sală de la Moscova. 
Astfel, în cursa _de 100 m garduri, 
sportiva sovietică Natalia Katcenko 
a egalat recordul unional cu timpul 
de 13,7. Proba feminină de săritură 
în înălțime a fost cîștigată de Rita 
Giddemester (R. D- Germană) cu 
1.86 m, urmată de sportivele so
vietice Galina Filatova — 1.80 m 
și Vera Gavrilova — 1,77 m. Cu 
rezultate foarte bune s-a încheiat 
și proba de săritură cu prăjina. 
Primul clasat, Franz Jurgen Zigler 
(R.D.G.). a realizat 5,30 m, iar Ev- 
gheni Tananika (U.R.S.S.) 5,20 m.

JUNIORI SILITORI LA MULTE SECȚII DE JUDO
— Trei speranțe pentru campionatele europene: Roman, Notopol și Alexandru -

O t,imobilizare" executată de C. Melnic (Rapid) in meciul finalei de la 
categoria 80 kg cu I. Ianoși (Dinamo Brașov)

UN START ÎNCURAJATOR 

PENTRU ÎNOTĂTORI
(Urmare din pag. 1)

României pe locul I

cord uri ale F.I.S. și numeroase re
corduri naționale.

în ziua a doua a concursului, un 
succes de prestigiu a obținut echipa 
masculină de ștafetă a României, 
care a cîștigat cursa de 4x1 tur 
cu timpul de 1:29,1. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile Po
loniei — 1:29,2, U.R.S.S- — 1:29.6, 
Cehoslovaciei — 1:34,1.

Studenții români au obținut, de a- 
semenea, două locuri trei prin Nichi- 
for Gligor — 4,90 m la săritura cu 
prăjina și Valentin Jurcă — 7,40 m 
la săritura în lungime. Gheorghe Pe- 
tronius a ocupat locul patru cu 
48,6 (nou record național de sală) 
la 400 m piat. Pe același loc s-a 
clasat Ana Iaeob la 800 m plat fe
mei cu timpul de 2:11,8.

Iată principalii cîștigători : MAS
CULIN : triplusalt — Artemov 
(U.R.S.S ) 16,14 m : săritura cu pră
jina — Steinhoker (Ungaria) 5 m; 
aruncarea greutății — Moeser (R.F. 
a Germaniei) 18,22 m; 60 m garduri 
— Heine (R.F. a Germaniei) 8,1; 
800 m Medjemuret (Iugoslavia) 
1:49,3; 3 000 m — Stoltz (R. D. 
Germană) 7:56,8 ; 400 m plat — 
Suchan (Iugoslavia) 47,7; FEMININ: 
săritura în lungime — Christina 
Albertus (R. D. Germană) 6.17 m ; 
400 m plat — Dagmar Kesling 
(R. D. Germană) 54,5; 800 m — 
Vasilena Amzina (Bulgaria) 2:06.0 
(austriaca Maria Sykora s-a clasat 
pe locul doi, cu 2:09,5).

La finele campionatelor republi
cane, încheiate duminică la Iași, 
s-au prezentat 183 de juniori — 
mari și mici. Pe tabloul laureaților 
acestei ediții — a IV-a — și-au 
înscris numele juniori din nu mai 
puțin de 20 de cluburi și asociații 
sportive din 13 orașe. Așadar. în 
lupta pentru întîietate nu s-au 
mai aflat, spre deosebire de edi
țiile anterioare, sportivi doar din 
cîteva secții, care își împărțeau de 
obicei în final toate medaliile.

Cele mai multe succese le-au 
repurtat sportivii de la Rapid 
București — antrenor Gheorghe 
Donciu — care au cucerit trei ti
tluri de campioni la juniori mari- 
La confruntările juniorilor mici 
cei de la Vagonul Arad — antrenor 
Mihai Botez — au urcat pe prima 
treaptă a podiumului la două ca
tegorii. Frumoase rezultate au ob
ținut și juniorii de la Dinamo 
Brașov (Nicolae Purțuc) unul cu
cerind titlul de campion, iar trei 
dintre ei — două medalii de argint 
și una de bronz ; de la Șc. sp. 2 
București (Ion Brăileanu) — o me
dalie de aur și trei de bronz, cit 
și juniorii de la Șc sp. Miercurea 
Ciuc (Iosif Gall) — trei medalii 
de argint și două de bronz. Meri
toriu au luptat și juniorii de la 
Sc. sp. Unirea Iași (Vasile Bordea), 
Trotușul (Șandor Nagy) și Șc sp. 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(antrenor Adrian Georgescu), Po-

PATINATORII CLUJENI ÎN ÎNTRECERE
Comisia de specialitate a munici

piului Cluj a organizat două con
cursuri, în cadrul cărora și-au 
disputat întîietatea viteziști de la 
cluburile sportive Agronomia și 
C.S.M. Iată învingătorii în con
cursul de pe pista de 400 m a la
cului Gheorghieni : 500 și 3000 m 
seniori — Eugen Imecs (Agrono
mia) 50,2 și, respectiv, 6:02,1 ; 500

Antrenament public al lotului de box
SIBIU, 21 (prin telefon). — 

In fața a 1000 de spectatori, lo
tul olimpic a susținut în sala Șco
lii sportive ultimul antrenament 
din ciclul de pregătire pentru vii
toarele confruntări. Pugiliștii s-au 
întrecut ca în partidele oficiale, 
remarcîndu-se perechile : Cuțov — 
Zilberman, Dobrescu — Mocanu, 
Covaci — Vornicescu, Stump — 
Peter. în celelalte partide demon
strative s-au întîlnit: Ivan — Mo- 
raru, Mihai — Ganea, Vasile An- 
toniu — Ciochină, Năstac — 
Gyârfi, Cojan — Boboc.

Ilie IONESCU-coresp.

HALTEROFILII SOVIETICI AU DOMINAT„Trofeul Carpați“-etapă importantă în pregătirea
handbalistilor cehoslovaci pentru J.O.
Corespondență specială pentru

Reprezentativa de handbal a Ce
hoslovaciei, care a trecut în ulti
mii ani prin mari transformări, se 
pregătește intens pentru actualul 
sezon și, îndeosebi — ca țintă fi
nală — pentru Jocurile Olimpice 
(de la Munchen). Apropiatul „Tro
feu Carpați- de la Ploiești, unde 
vor evolua cîteva din cele mai pu
ternice selecționate din lume, va 
fi, desigur, în măsură să stabileas
că actuala valoare a băieților an
trenați de Jiri Vicha și să traseze 
drumul pe care aceștia îl au de 
făcut pentru ca la Munchen să se 
afle în formă maximă.

In 1970, echipa Cehoslovaciei a 
avut o comportare mediocră în me
ciurile din cadrul campionatului 
mondial. Explicația este pe cit de 
simplă, pe atît de plauzibilă. An
trenorul J. Vicha. care a preluat con
ducerea echipei, nu a avut timp 
suficient pentru a face pregătirile 

litehnica Timișoara (Constantin 
Bogdan), Universitatea Cluj (De- 
zideriu Cep). Metalul Roman 
(Va'ile Șerban), Universitatea 
Craiova (Stelian Ștefănuț), Meta
lul (Vasile Alexandru) și Gloria 
(Gheorghe Ilie) din București.

Finalele au constituit și un ultim 
prilej de selecție pentru apropiatele 
campionate europene de juniori, 
care vor avea loc în Uniunea So
vietică (Leningrad, 11—12 martie)- 
Aproape toți tinerii din lot s-au 
prezentat bine. finalizînd multe 
procedee tehnice, edificator în 
acest sens fiind numărul mare de 
victorii prin ippon pe care ei le-au 
obținut. Cei cinci campioni la ju
niori mari și tot atifia la juniori 
mici au îmbrăcat cu toții tricourile 
fără nici o înfrîngere și deci nu 
au mai fost nevoiți să treacă prin 
recalificări. De asemenea, pe toată 
durata partidelor au concurat 
Intr-un ritm susținut, accentuindu-1 
chiar spre sfirșit.

Totuși. trebuie s-o spunem, la 
ultimele mea-mi — cele 10 pentru 
desemnarea campionilor — capito
lul tehnic a fost palid reprezentat. 
Recunoaștem că se intflneau cei 
mai buni de la fiecare categorie 
și orice neatenție putea să le aducă 
înfringerea și deci să piardă mult 
rîvnitele titluri de campioni. Dar, 
la campionatele europene, adversa
rii nu-i vor aștepta să se gin- 
dească prea mult. Iată de ce con
siderăm că antrenorii lotului tre- 
bute să-i determine să înțeleagă că 
atacul rămîne cel mai eficient 
mijloc de apărare.

Am solicitat unuia dintre antre
norii lotului — Gh. Donciu — 
relații asupra formației la care s-ar 
opri după finalele de la Iași. El 
ne-a indicat -.Alexandru Filip (Di
namo Brașov» la cat 63 kg. Comei 
Roman (Rapid Buc.) și Mircea No
topol (Dinamo Brașov) la cat 70 kg. 
Constantin Melentc (Rapid) și Josef 
Ixnofi (Dinamo Brașov) la cat 80 kg. 
Dumitru Alexandru (Rapid) la 
cat 93 kg și Gheorghe Heldsdorfer 
(Șc. sp. 2 București) la cat +93 kg. 
Rugindu-1 să aprecieze și șansele 
pe care aceștia le pot avea la 
aoropiatele campionate continentale, 
Gh. Bonciu ne-a răspuns că își 
pune speranțe în special în juniorii 
Comei Roman, Mircea Notopol și 
Dumitru Alexandru

în încheiere, am vrea să men
ționăm ră arbitra ele au fost în 
marea lor majoritate corecte. Cei 
mai buni arbitri : Viorel Tosun. 
Constantin Ciolan. Gheorghe Ilie 
Si Laurențiu Vasiîescu (toți din 
București).

Organizatorii, deși au făcut efor
turi lăudabile pentru ca totul să se 
desfășoare în condiții cît mai 
bune, nu au avut la îndemînă o 
sală mai mare și astfel întrecerile 
au fost urmărite de puținii specta
tori care s-au încumetat să se în
ghesuie într-un balcon.

Costin CHIRIAC

și 1500 m senioare — Maria Nagy 
(C.S.M.) 61,4 și 3:44,2 ; 500 și 3000 
m juniori I — Ștefan Simon 
(C.S.M.) 50,1 și 6:05,7; 500 și 1500 
m junioare I — Roxana Salade 
(C.S.M.) 56,3 și 3:17,2 ; 500 și 1500 
m juniori II — Augustin Demeter 
(Agronomia) 53,3 și 2:54,7 ; 500 și 
1000 m junioare II — El Magyari 
(Agronomia) 66,9 și 2:25,6 ; 1000 m 
copii 1 — St. Anton (C.S.M.) 2:03,1; 
100 și 300 ni copii II — Octavian 
Goga (Agronomia) 13,8 și 38,4.

Concursul de pe pista de 333,33 
m. de pe lacul din parcul orașu
lui Cluj : 500 și 5000 m seniori — 
Adrian Ciobanu (Agronomia) 50,1 
și 10:31,4 ; 500 m senioare — Ma
ria Nagy (C.S.M.) 62,5 ; 500 și 3000 
m juniori I — Ștefan Simon 
(C.S.M.) 50,5 și 6:13,3 ; 500 și 1500 
m — Clara Mike (C.S.M.) 59,5 și 
3:53,2 ; 500 m juniori II — Ion 
Cantor (C.S.M.) 53,0 ; 1500 m juni
ori II — Augustin Demeter (Agro
nomia) 3:03,2 ; 500 m junioare II 
— Minela Bîlc (Agronomia) 65,2 
1500 m junioare II — Carmen Rad 
(C.S.M.) 4:28,5; 300 și 500 m eopii 
I — Ștefan Anton (C.S.M.) 37,0 și 
59,2 ; 100 și 300 m copii II — Ște
fan Erdoși (C.S.M.) 13,7 și 42,2. 

și transformările ce se impuneau 
înaintea unei competiții de o ase
menea amploare. Jucătorii noi in
troduși în lot nu puteau să dea, 
deci, randamentul scontat, iar cei 
vechi, la care pentru un moment

JIRI VICHA

nu se putea renunța, nu au fost la 
înălțime. Așadar, locul 7 !

Anul trecut J. Vicha și-a conti
nuat pregătirile, a rodat echipa în 
numeroase meciuri și turnee, iar 
la sfîrșitul anului echipa sa a avut 
o comportare mai bună : locul 4 
la „Cupa Mondială" din Suedia.

Unii statisticieni au clasificat 
reprezentativa Cehoslovaciei chiar 
pe locul III (după Iugoslavia și 
România în bilanțul de la sfîrși
tul anului 1971.

La începutul acestui an, selecțio
nata cehoslovacă a întreprins un 
turneu în Olanda, Belgia și R.F. 
a Germaniei. Bilanțul a fost fa
vorabil sub toate aspectele : echipa 
a obținut numai victorii (cu toate 
că adversarii întîlniți au avut o

A 8-a intîlnire feminină de șah Iugoslavia-România 
a prilejuit o luptă dîrză

în domeniul șahului feminin, Ro
mânia și Iugo<avia ocupă locuri 
fruntașe pe plan mondial. Rivalita
tea dintre reprezentativele celor 
două țări se desfășoară de multă 
vreme, cu succese alternante, atît 
în cadrul campionatului mondial pe 
echipe (Olimpiada feminină de șah) 
cit și în cadrul tradțonalelor me
ciuri pe care Si le dispută la fie
care doi ani-

Seria acestor întreceri s-a desfă
șurat pînă acum sub semnul unui 
sensibil echilibru de forțe, fiecare 
echipă prezentindu-se la recenta în- 
tîinire de la Sarajevo cu cîte trei 
victorii, un meci terminîndu-se la 
egalitate. Această a opta confrun
tare s-a desfășurat sub semnul une: 
deosebite ambiții de ambele părți- 
nici una dintre echipe nedorind să 
lase balanța să se încline in de
favoarea sa.

De data aceasta meciul s-a dis
putat, pentru prima oară, în 4 tu
ruri, deci au fost susținute în total 
32 partide. Lupta a fost extrem de 
dîrză, scorul fluctuind puternic de 
la o zi Ia alta. Fiecare echipă a 
cîștigat cite 2 tururi (cu 5—3 și 
51 j—91,). întrecerea terminîndu-se, 
după disputarea cîtorva difici.e par
tide întrerupte, printr-un rezultat 
de egalitate : 16—16.

Tabela anexată indică rezultatele 
individuale obținute. Am vrea să 
subliniem că nu s-au _ înregistrat 
decît 2 scoruri de 3—1, în mod sur
prinzător la mesele 1 și 3. Cam
pioana noastră, Elisabeta Polihro- 
niade, n-a fost în cea mai bună 
formă și s-a lăsat întrecută într-o 
confruntare în care tensiunea ner
voasă a jucat un rol mai mare de- 
oît forța șahistă propriu zisă. In 
schimb Gertrude Baumstark, con-

BOXIRII ROMÂNI IA MINSK
Au plecat la Minsk boxerii I. Nî- 

colau, I. Lungu, I. Mageri și M, 
Constantinescu, care \or participa 
la un turneu internațional între 
22 și 27 februarie. Sportivii noștri 
sînt însoțiți de antrenorul Luca 
Romano și de arbitrul A.I.B.A. 
Constantin Chirlac.

„TROFEUL MARTINI * LA SABIE 

A REVENIT LUI MICHELE MAFFEI

I. Pop (sierturi dc finală) ccl
Competiția internațională de sa

bie pentru „Trofeul Martini** — în
cepută la Bruxelles și încheiată la 
Anderlecht — a revenit campionu
lui mondial Michele Maffei (Italia) 
după un baraj cu trăgătorul sovie
tic Viktor Sidiak. Clasamentul fi
nal se prezintă astfeli 1. Maffei 
(Italia) 4 v d.b. ; 2- Sidiak (U.R.S.S.) 
4 v d.b.; 3. Gerevich (Ungaria) 
3 v; 4. Nazlîmov (U.R.S.S.) 3 v; 
5. Pawlowski (Polonia) 1 v; 6. 
Vallăe (Franța) 0 v.

„SPORTUL"
valoare modestă), iar jucătorii au 
avut prilejul unei pregătiri exce
lente în scopul omogenizării for
mației.

Zilele trecute, la Bratislava, în 
cadrul unei consfătuiri a Biroului 
Federal s-au discutat unele aspec
te ale viitoarei pregătiri și s-a al
cătuit lotul celor 22 de jucători, 
care pînă la 15 aprilie se va reduce 
la 16, aceștia urmînd să facă depla 
sarea la J.O. Cu acest prilej s-a 
arătat că înaintea unor confruntări 
importante trebuie prelungite pe
rioadele de antrenament în comun 
și că jucătorii din lot nu vor putea 
face deplasări în străinătate cu e- 
chipele lor de club. S-a stabilit, de 
asemenea, programul de pregătire 
înainte de J.O., care include, prin
tre altele, participarea la unele an
trenamente în comun la Gdansk, 
cu echipa Poloniei (acțiune care 
se află în curs, cu începere de la 
16 februarie), participarea la „Tro
feul Carpați**, la un turneu în Un
garia (La Miskolc), două jocuri cu 
Ungaria, R.D. Germană și, în fine, 
prezența la un turneu în Iugosla
via, după care lotul va pleca la 
Munchen.

Iată și componența lotului : POR
TARI : Skarvan (Dukla Praga), 
Kralik (Kranice — din liga a II-a), 
Lukac (Tatran Presov), Pospisil 
(Ruda Hvezda Bratislava) ; JUCĂ
TORI DE ClMP: Satrapa. Havlik, 
Benes, Kavan, Mikes (Dukla Pra
ga), Krepindl, Jary, Haber (Skoda 
Plzen), Bruna, Klimcik, Konecy 
(Banik Karvinia), Lukasik, Lafko 
(Tatran Presov), Sule, Profant, 
Katusak (Ruda Hvezda Bratislava) 
Skara (Olomouc), Hanzl (Sparta 
Praga).

S-ar putea vorbi de o echipă 
probabilă ? Chiar dacă nu cu certi
tudine. ' ea se conturează prin ur
mătorul „7“ 1 Skarvan — Benes, 
Satrapa, Kavan, Krepindl, Jary și 
Haber. Prin urmare, o combinată 
Dukla Praga (4) și Skoda Plzen (3)!

Jaroslav VELISEK
Ceskoslovensky Sport** — Praga

IU60SLAVIA-R0MÂNIA : 16-16
1 M.Lazarevicî -EPoiihromade 1 - 0 1 - 0
2 K.jov8novici -A.Nicolau o - 1 M -Mi 1 - 0 Vz-h
3 TBetamaPift -G.BaumstarK 0 - 1 0 - 1 Vi Vi Vi-Yi
4 G-jovanoviGi -s.MaKai 1 - 0 X2 - Vi 0 - 1 0 - 1
5 A.PihaljCi - M.Teodorescu 1 - 0 a-a ~Vi
6 V.Kalchbrenner-M. Juneu 0 - 1 1 - 0 1 - 0
7 B.Kureș -H Reicher '/z - yt-'/z %-Vi 0 -1
8 B.Senanz -M.PogopeviGi 1 - 0 0 - 1
9 -EChiG ț - D
10 -EGogiiea o - 1

5 - 3 |2y2*5^l5^-2y2| 3-5J

firmind succesul obținut în turneul 
de Ia Novi Beograd (terminat în 
preziua meciului) pe care l-a cîști
gat cu brio, a depășit-o pe Tania 
Belamarici cu destulă ușurință.

Victorii în meciurile directe au 
mai obținut Suzana Makai (la Gor
dan a Jovan ovici) și Rodica Reicher

Fl. GHEORGHIU 
PIERDE TEREN
REYKJAVIK, 21 (Agerpres). — In 

runda a 11-a a turneului internațio
nal de șah de la Reykjavik, marele 
maestru cehoslovac Vlastimil Hort 
l-a învins pe Torafsson, Olafsson pe 
Thorbergsson, iar Timman a cîști
gat la Keene. Florin Gheorghiu a 
remizat cu islandezul Christjansson, 
rezultat consemnat și în partidele 
Stein — Kristinsson, Andersson — 
Tukmakov și Sigurjonsson — Sol- 
mundarsson.

în clasament conduce Hort (Ce
hoslovacia) cu 8V2 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România) — 8 puncte, 
Stein (U.R.S.S.) — 71/2 puncte, Olaf
sson (Islanda) și Timman (Olanda) 
— cu cîte 7 puncte și o partidă în
treruptă, Andersson (Suedia) — 6>/î 
(1) puncte, Tukmakov (U.R.S.S.) — 
6* 1 j puncte, Keene (Anglia) — 5 (1) 
puncte etc.

pu.ta cu Șoptereanu și Hempel și 
pe distanța de 200 m, realizînd o 
cursă echilibrată și cu un nou re
cord personal — 2 :33.3. Perfor
manțele brasiștilor, ca de altfel si 
cele ale delfinilor (au fost singu
rele probe din program pierdute de 
înotătorii noștri) sînt însă ceva mai 
slabe la acest început de sezon, 
situîndu-se cu mult sub nivelul ce
lor de la craul și spate. Dintre îno
tătoarele noastre doar Anca 
Georgescu și Anca Groza s-au ri
dicat, prin evoluțiile lor de dumi
nică, Ia nivelul rezultatelor din 
probele masculine. Prima brasistă 
a țării a făcut o cursă solitară pe 
200 m în 2 :52,8. Bucureșteanca 
nu este însă pusă la punct pentru 
a concura în condiții optime, dar a 
fost evident că ea deține acum un 
plus de forță care să-i permită să 
atace cu succes două limite:
1 : 18,0 la 100 m și 2 : 50,0 la 200 m.

La prima sa „sută" cronometrată 
în acest an, Anca Groza a încheiat 
destul de ușor socotelile cu cam
pioana Poloniei — Danuta Wikow- 
ska — (70,9), ca și cu tinerele, dar 
talentatele, Ghizela Slavicek (70.6) 
din Ungaria sau Petra Korlitz 
(70,6) din R. D. Germană. Perfor
manța sa, 69 s, apropiată de recor
dul personal din vară (68,6) nu 
spune prea mult la această oră. 
Astfel că va trebui să așteptăm 
concursul de la Bremen, în care 
campioana țării va avea o compa
nie mult mai selectă, în frunte 
cu recordmana lumii Ellie Daniel 
(S.U.A.).

în general, sportivii români — 
victorioși în 15 din cele 22 de probe 
ale concursului — au avut o com
portare mai mult decît satisfăcă
toare, șase din cele 8 recorduri na
ționale — pentru bazin de 25 m — 
fiind de o bună valoare. Pentru 
actuala perioadă de pregătire a 
acestui dificil an olimpic, rezulta
tele în ansamblu sînt încurajatoare, 
mai ales că pînă la meciurile cu 
Franța, Austria și Polonia, cînd va 
trebui atins vîrful de formă spor
tivă. au mai rămas șapte săptă- 
mîni.

mai Dine clasat dintre români
Dintre trăgătorii români, cea mai 

bună comportare a avut-o tînărul 
clujean Ionel Pop care a ajuns pînă 
în sferturile de finală ale turneului 
cînd a fost eliminat împreună cu 
o serie de „ași" ai planșei ca Vino
kurov, Horvath ș.a. Ceilalți sportivi 
români au evoluat astfel: Vintilă 
și Popescu — pînă în 16-imi de 
finală, iar Culcea și Nicolae pînă 
în „optimi*.

CONCURSUL DE LA PARIS
Halterofilii sovietici au dominat 

marele concurs preolimpic desfă
șurat la Paris, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute. La categoria super- 
grea, pe primul loc s-a clasat re
cordmanul mondial Vasili Alek
seev cu un total de 595 kg, urmat de 
belgianul Serge Reding — 585 kg.

Salisbury '72

NĂSTASE ÎNVINS DE SMITH
NEW YORK, 21 (Agerpres). — La 

Salisbury (Maryland) s-au încheiat 
campionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A., 
competiție care a reunit jucători 
de valoare din mai multe țări ale 
lumii.

început sub semnul surprizelor, 
turneul de la Salisbury a adus to
tuși în finală pe capii de serie: 
americanul Stan Smith și românul 
Ilie Năstase, ambii cîștigători ai 
acestor campionate, primul în 1969, 
iar cel de-al doilea în 1970. Finala 
a fost și o reeditare a celei de la 
Paris, cînd cei doi tenismani s-au 
întîlnit în „Turneul campionilor”, 
învins atunci, jucătorul american, 
n-a scăpat prilejul de a se revanșa

HĂRĂDĂU ELIMINAT...
MOSCOVA, 21» — Campionatele 

internaționale de tenis pe teren a- 
coperit ale U.R.S.S. au început la 
Moscova cu partidele din primul 
tur al probei de simplu masculin. 
Tînărul ten is man român Dumitru 
Hărădău a fost eliminat de cunos
cutul jucător sovietic Vladimir Ko
rotkov, după o luptă strînsă : 2—6, 
7—5, 4—6. în alte partide s-au în
registrat rezultatele : Ivanov
(U.R.S.S.) — Hrebec (Cehoslovacia)
6— 3, 7—6 ; Egorov (U.R.S.S.) —
Hutka (Cehoslovacia) 4—6, 6—4,
7— 6 ; Palman (U.R.S.S.) — Natz- 
wedski (Polonia) 6—4, 6—3 ; Ma- 
chan (Ungaria) — Kaznclson 
(U.R.S.S.) 6—3, 6—3.

(la Kureș), cu cîte 2^/2—l'/î, în timp 
ce Margareta Teodorescu și Marga
reta Juneu au fost întrecute cu 
același scor. La ultima masă, „com- 
binata** noastră (Pogorevicâ, Chis. 
Gogîlea) a terminat la egalitate me
ciul cu Sarianz.

Nivelul jocului a fost suficient de 
ridicat, atît din punct de vedere, 
tehnic, cît și ca ambiție sportivă. 
Disputat într-o atmosferă deosebit 
de prietenească, acest meci a dat 
loc unei întreceri de mare tensiune 
sportivă, cu partide interesante și 
aprig disputate, care fac cinste am
belor echipe. Din punctul de vedere 
al formației noastre, rezultatul de 
egalitate este echitabil și satisfăcă
tor pentru un meci în deplasare. 
Aceasta nu înseamnă însă că nu 
trebuie să depunem toate eforturile 
pentru a cîștiga data viitoare.

S. SAMARIAN

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Reprezentativa de hochei pe gheața a 
R.F. Chineze, care se pregătește In Eu
ropa pentru campionatele mondiale (gru
pa C), a Jucat in Suedia cu formația 
Mariestads. După un joc spectaculos, 
partida s-a încheiat la egalitate: 4—4 
(2—1, 2—1, 0—2). Golurile formației R.P. 
Chineze au fost înscrise de Cen Sen- 
ping, Pi Ciun-hua și Vang Ciun-sien (2), 
■
Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional de schi 
(contînd pentru „Cupa Europei”) de la 
Saaldfelen s-a încheiat cu victoria spor
tivului austriac Hubert Berchtold, crono
metrat cu timpul de 2:28,33. Pe locul 
secund s-a clasat compatriotul său 
Franz Klammer — 2:28,89. urmat de el
vețianul Erik Fleutry — 2:29,11 și italia
nul Ilario Pegorari — 2:29,65.■
Cu prilejul unui concurs internațional 
atletic de sală, desfășurat la Salt Lake 
City (Utah), tînărul sportiv texan Frel 
Debemardl (125 kg, 1,95 m înălțime) a 
cîștigat proba de aruncarea greutății cu 
performanța de 20,68 m. In cursa mas
culină de 60 yarzl pe primul loc s-a 
clasat sprinterul american Errol Stewart 
cu timpul de 6,0, urmat de compatriotul 
său H. Jackson — 6,1. Proba de 60 yarzl 
garduri a revenit lui Dan Redtrearn 
(SUA) în 7,2.
■In cursa clcllstă de șase zile, care se des
fășoară în prezent pe velodromul aco
perit din Milano, conduce perechea Gi- 
mondl (Italia) — Renz (R.F. a Germa
niei) cu 206 p. ti urmează cuplurile F. 
Pfennlnger — Spahn (Elveția) — 195 p, 
Motta (Italia) — Sercu (Belgia) — 95 p 
șl Bugdahl — Kemper (R.F. a Germaniei) 
— 43 p.

în limitele categoriei grea, Jan 
Taits a obținut 555 kg, iar la ca
tegoria mijlocie victoria a revenit 
lui Ivancenko cu rezultatul de 490 
kg. La categoria semimijlocie, pe 
primul loc s-a clasat cehoslovacul 
Hekel — 427,500 kg, urmat de 
Spirou (Grecia) — 405 kg.

pe teren propriu și a terminat în
vingător în patru seturi cu 5—7, 
6—2, 6—3, 6—4. Potrivit aprecierilor 
corespondentului agenției France 
Presse, „Năstase nu a putut juca 
Ia cea mai bună valoare a sa, nu 
s-a putut concentra, din cauza unor 
decizii litigioase ale arbitrilor de 
linie**.

In finala probei de dublu, pere
chea spaniolă Manuel Orantes — 
Andres Gimeno a întrecut cu 6—4, 
6—3 cuplul Zednik (Cehoslovacia) — 
Juan Gisbert (Spania).

CAMPIONATE Șl CUPE 
LA FOTBAL

GRECIA (etapa a 21-a): Derbyul 
dintre Olympiakos Pireu și Panathi- 
naikos s-a încheiat cu un ■ alb
(0—0), astfel că poziția fruntașelor a 
rămas neschimbată. Conduce Pana- 
țhinaikos cu 55 p urmată de Olym- 
piakos Pireu 52 p, A.E K. 50 P etc. 
Adversara echipei noastre naționale 
Olympiakos Voios a fost învinsă în 
deplasare cu 3—0 de Pierikos. Alte 
rezultate: A.E.K. — Egaleo 2—1: Pa- 
nionios — APollon 2—1: Fostir — 
Arts 0—0; PA OK — Etnikos 1—0: He- 
raklis — Veria 2—0; Kavala — 
Olympiakos Nicosia 1—0; Patras — 
TrikaJa 1—0;.

BELGIA (etaPa a 21-a): Derbyul 
dintre Anderlecht și Standard s-a 
încheiat la egalitate 1—1- Liderul 
clasamentului F.C. Bruges a fost în
vins cu 1—0 în derbyul local de că
tre C.S. Bruges, dar poziția frunta
șelor a rămas neschimbată: 1. F.C, 
Bruges 34 p, 2. Standard Liăge 31 p, 
3.’ Anderlecht 28 n etc. Alte rezul
tate : F.C. Malines — Diest 1—1: F.C. 
Liege ~ Union St. Gilloise 5—0 : St. 
Trond — Lierse 3—2; Waregem — 
Beveren 2—0; Beerschot — Crossing 
Schaerbeck 0—0; Racing White — 
Antwerp 1—0.

SPANIA (etapa a 22-a): Real Ma
drid continuă seria succeselor, ca și 
C.F. Barcelona in timp ce Valencia 
a fost învinsă fiind amenințată să 
piardă locul al doilea. Clasament: 1. 
Real Madrid 33 p, 2—3- Valencia si 
C-F. Barcelona cîte 27 p etc. Re
zultate : Malaga — Cordoba 2—2; 
Real Sotiedad — Burgos 2—0: Espa- 
nol Barcelona — Sevilla 2—0; Atletico 
Madrid — C.F. Barcelona 1—1: Betis
— Valencia 1—0; Celta Vigo — Atle- 

i tico Bilbao 2—0; Real Madrid — Sa-
badeil 2—1.

PORTUGALIA (etaPa a 20-a): Ben
fica conduce detașat în clasament ne- 
fiind învinsă pînă în prezent. Ea to
talizează 37 n fiind urmată de Vito
ria Setubal 30 p și Sporting 28 p Re
zultate: Atletico — F.C. Porto 1—1; 
Benfica Lisabona — Tirsense 7—0; 
Barreirense — CUF 0—2: Academi
ca — Sporting 3—3; Guimaraes — 
Belenenses 1—1; Leixoes — Farense
1— 0 ; Unio Tomar — Beira Mar 2—0 ; 
Boavista — Vitoria Setubal 1—1.

FRANȚA (meciuri tur din 16-mile 
„Cupei”); Nu s-au înregistrat sur
prize. Nantes — Rennes 2—0:Nîce — 
Nîmes 3—1 ; Marseille — St. Brest
2— 1; Avignon — St. Etienne 1—0; 
Reims — Cuiseaux Louhans 4—2: 
Sochaux — Valenciennes 4—2; Rouen
— Angouleme 5—0: Nancy — Lorient 
4—1; Ajaccio — St. Louis 4—O^Red 
Star — Metz 3—1; Toulon* 
Rochelle 3—0.

OLANDA (meciuri aminate din 
turul al doilea al Cupei): Aiax Am
sterdam — Go Ahead Deventer 3—0. 
Fortuna Sittardia — D V.S. Amster
dam 1—0. Nu s-a desfășurat etaPă 
de campionat

• Continuîndu-și turneul în Iu
goslavia echipa Uj pești Dozsa a fost 
învinsă, duminică, la Zagreb de Di
namo din localitate cu 3—2. Autorii 
golurilor: Valet (2) și Pirici, respec
tiv Dunai II (2).

• în turneul de la Djakarta, echi
pa Dinamo Tbilisi a învins cu sco
rul de 4—2 (2—0) formația daneză 
Odense.

• Echipa iugoslavă de fotbal Ori
ent Rijeka a susținut o partidă ami
cală cu formația Jilina. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 
1-0 (1-0).

Cea de-a 15-a ediție a Turului ciclist al 
Sardiniei se va desfășura între 27 februa
rie și 2 martie de-a lungul a 5 etape 
care vor însuma 862,500 km. Prima etapă 
va avea loc pe ruta Roma — Civitavec
chia (153 km). Ultima etapă se va des
fășura pe traseul Sarrari-Santa Teresa 
de Gallura (145,6Oo km)■
Campionatul vest-german de clclocros, 
desfășurat la Stuttgart, s-a încheiat cu 
victoria lui Rolf Woifshohl. Este pentru 
a treia oară cînd Woifshohl cucerește 
titlul. Pe locul secund s-a clasat Karl 
Heinz Kunde, iar locul trei a fost ocu
pat de Dieter Puschei întrecerea rezer
vată amatorilor a fost cîștigată de Wolf
gang Renner.■
Peste ISO de rutieri au luat startul în 
tradiționala competiție internațională 
„Marele premiu al orașului Cannes-, 
concurs care marchează deschiderea se
zonului ciclist în Franța. Victoria a re
venit Italianului Roberto Poggiali, care 
l-a întrecut la sprint pe francezul Mi
chel Perrin. Pe locul trei — la 47 sec., 
de învingător — s-a clasat italianul Per- 
letto Giuseppe.■
Campionul mondial de box Ia cat. semi
mijlocie (clasa juniori), argentinianul 
Nicolino Locche, l-a întîlnit într-un 
mecj amical pe compatriotul său Nicolas 
Arkuszin. Locche a obținut o confor
tabilă victorie la puncte.

Campionul european de box la categoria 
grea, spaniolul Jose Manuel „Ibar" Ur- 
taln, a acceptat să-1 întîlnească pe rin
gul din Madrid pe portoricanul Joe King 
Roman. Meciul se va desfășura Ia 3 a- 
prille la Porto Rlco.
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