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„TROFEUL MIHAIL SAVU'' LA SPADĂ
LUI VITEBSKI (U.R.S.S.)A REVENIT

Opțiunea federațiilor maghiară și 
poloneză pentru garnituri formate 
din trăgători tineri ca și masiva 
participare a ..noului val“ din scri
ma noastră au determinat trăsă
tura fundamentală a actualei edi
ții a turneului internațional de spa
dă pentru „Trofeul Mihail Savu“. Dar 
nu a fost numai atât. Trăgătorii 
tineri au luptat, în multe cazuri, 
cu o remarcabilă maturitate și au 
reușit să se infiltreze pînă în fa
zele superioare ale întrecerii indi
viduale desfășurate în cursul zilei 
de ieri în sălile Floreasca.

Este, apoi, de subliniat faptul că 
Grigori Kriss, campionul mondial 
al spadasinilor, acuzind dureri în 
umăr, nu a mai participat la tur
neul individual, manifestîndu-și, 
totuși, speranța să poată lua par
te la turneul pe echipe care se 
desfășoară azi (începînd de la ora 
8). în această situație, compatrio
tul său mai tînăr, Serghei Paramo- 
nov — vicecampion mondial în 
1970 și ciștigătorul probei în Tur
neul țărilor socialiste de anul tre
cut — a devenit capul de afiș al 
întrecerii. El a lăsat, însă, impre
sia în primele tururi că nu for
țează, ajungînd cu oarecari dificul
tăți în turul III unde trăgînd în 
aceeași serie cu spadasinii noștri 
Pongraț și Zidaru, precum și cu 
Fiedler (R. D. Germană) a fost 
scos din cursă pierzînd la ambii 
trăgători români (1—5 la Zidaru ! 1 
și 4—5 la Pongraț. după un asalt 
foarte disputat).

Tînărul Octavian Zidaru — unu! 
din talentații elevi ai antrenorului 
I, Halmagyi — nu s-a rezumat la 
aceste rezultate și, în turul urmă
tor, l-a întrecut pe promițătorul 
său coleg de generație, L. Anghe- 
lescu și pe polonezul Konczalski. 
ajungînd astfel în finala competi
ției. Alături de Zidaru s-au mai ca
lificat alți doi sportivi români : C. 
Duțu și C. Bărăgan (ambii capi de 
serie și ambii handicapați de sta
rea sănătății lor: primul în stare 
febrilă, iar cel de al doilea, în- 
fruntînd o plicticoasă serie de 
crampe musculare la braț).

S-au mai calificat în episodul 
final doi trăgători sovietici : Vi
tebsk! și Anikin (acesta după ce 
a fost pe punctul de a pierde ca-

Aspect de la festivitatea de deschidere a grupei C a campionatului mondial de hochei pe gheață 
Fotografii de Dragoș NEAGU
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Ungaria 
Austria 
Italia
R. P. Chineză

5. Bulgaria
6. Olanda
7. Danemarca

Campionatul mondial de hochei (grupa C)

JOCUL PRONOSTICURILOR
INDICĂ CINCI FAVOBIȚI

AUSTRIA — DANEMARCA
4—2 (1—0, 2—1, 1—1)

ITALIA — OLANDA 
3-1 (2-0, 0—1, 1—0)
Citiți cronicile in pag. a 4-a
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Moment din asaltul dintre nostru spa-Meltzig (R.D. Germană) și tînărul j - - 
dasin, Chifor (in stingă), in turul 2 al întrecerilor individuale.

Foto : Vasile BAGEAC

ITALIA - BULGARIA (ora 17)

R. P. CHINEZA —OLANDA (ora 
19,30).

SE REIA 
„TROFEUL CARPAȚI"

După o zi de 
odihnă, azi se re
iau întrecerile din 
cadrul celei de a 
XIII-a ediții a 
„Trofeului Car- 
pați“ la handbal 
masculin.

Mai echilibrate 
decît în toate e- 
dițiile anterioare, 
mai dîrze și mai 
spectaculoase, fur- 
nizînd surprize 
în fiecare etapă, 
partidele acestui 
turneu au oferit 
numeroșilor spec
tatori prezenți în 
sala „Victoria44 
din Ploiești nu 
numai un hand
bal de calitate, de 
un nivel foarte 
ridicat, ci și cîte- 
va noutăți tehni- 
co-tactice, aflate 
în stadiu de ex
perimentare, în 
vederea J.O. de 
la Miinchen. Ac
tuala situație în 
clasamentul com
petiției, dorința 
tuturor echipelor 
de a se clasa cît
mai bine și candidatura echipelor 
R.D, Germane, Suediei și Româ
niei la primul loc al turneului, ne 
îndreptățesc să așteptăm în aceste 
ultime două etape jocuri cel puțin

Fază din meciul Suedia — România (tineret)
la fel de echilibrate ca și în pri
mele trei zile, cu atît mai mult cu 
cît cele trei team-uri ce aspiră la 
cucerirea trofeului se vor întîlni 
direct azi și mîine.

PROGRAMUL DE AZI

ora 17,00 CEHOSLOVACIA
ora 18,15 R. D. GERMANA
ora 19,30 ROMANIA A

— ROMÂNIA tineret
— IUGOSLAVIA
— SUEDIA

lificarea în favoarea lui Iorgu), pre
cum și Melzig (R.D. Germană). Cu 
totul neașteptat a părăsit competi
ția încă din turul , al II-lea, Al. Is- 
trate, pe care buna performanță 
din Trofeul Spreafico îl recomanda 
printre candidați! la calificarea în 
finala acestui turneu (dacă nu chiar 
La un loc pe podium).

Deși ne-am fi așteptat la o luptă 
mai st rin să în finală, totuși spada
sinul Vîtebski și-a dominat cu auto
ritate adversarii, trecînd din victorie 
în victorie. El a cucerit astfel trofeul 
pe care l-a înmînat însăși soția regre
tatului floretlst și spadasin, Mihai 
Savu, în timp ce celelalte distincții 
au fost înmînate de antrenorul e- 
merit, C. Panescu.

Pe locul 2, Meltzig cu 3 v„ întoc
mai ca și tînărul trăgător român 
Zidaru, care a avut un tușaveraj 
mai slab.

Clasament : 1. Vitebski (R.S.S. U- 
craineană) 5 v„ 2. Meltzig (R.D.G.) 
3 v (16—22), 3. Zidaru (ROM.) 3 
(20—18), 4. Anlchin (R.S.S.U.) 2 

Duțu (ROM.) 2
(22—14), 6. Bărăgan (ROM.) 0 v.
(18—23). 5.

v
v
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Sebastian BONIFACIU

14 partide atractive

AZI, ÎN „16"-imi le
CUPE/ ROMÂNIEI

LA FOTBAL
în cadrul „16 -imilor Cupei României la fotbal se vor disputa azi 

următoarele meciuri :

Metalul București (divizia Bl 
Unirea Drăgășani (divizia C) 
Minaur Zlatna (divizia C) 
Textila Odorhei (divizia C) 
Cimentul Medgidia (divizia C) 
Petrolistul Boldești (divizia C) 
F. C. Galați (divizia B) 
Petrolistul Moinești (divizia C) 
C.F.R. Timișoara (divizia B) 
Metalul Plopeni (divizia B) 
Olimpia Rm. Sărat (divizia C) 
Dunărea Calafat (divizia C) 
Tractorul Brașov (divizia C) 
Olimpia Satu Mare (divizia B)

Steagul roșu
U.T.A.
Rapid
Jiul
C.F.R. Cluj
A. S. Armata Tg. Mureș 
Farul
Dinamo București 
Sport Club Bacău 
Crișul
F. C. Argeș 
Petrolul Ploiești 
Politehnica lași 
Univ. Craiova

ARADUL IN AȘTEPTAREA LUI TOTTENHAM
ARAD, 4 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Aradul se găsește iar 
sub sărutul emoției. După Feyenoord 
și Vitoria Setubal, orașul de pe 
Mureș se află acum în așteptarea 
unei alte stele a fotbalului conti
nental.

In fond, Tottenham este prima 
echipă din Albion care va pune pi
ciorul mîine (n.n. — astăzi) în Arad, 
chiar dacă arhiva amintește și de 
alte două formații venite pe Mureș 
cu decenii în urmă, mai mult în vi
legiatură. în fond, Tottenham nici 
nu mai are nevoie de prezentări. O 
cunoaște aici foarte bine — din au
zite, firește, — mai toată lumea, 
o cunoaște de cînd a jucat cu Rapi
dul și, mai ales, din ziua cînd sorții 
au îndreptat-o spre Arad. O cunoaș
te oarecum și U.T.A. Sau cel pu
țin o intuiește și o simte, după stu
diul calităților și defectelor din fil
mul realizat de antrenorul federal 
Ion Voica la meciul retur disputat 
de englezi în București cu Rapidul.

Desigur, antrenorul Nicolae Du
mitrescu ar fi preferat să vadă 
Tottenhamul pe viu, într-un joc din 
campionat sau din Cupa Angliei, 
dar datele din planul său nu prea 
s-au sincronizat și așa, totul s-a' re
zumat la acel film văzut de trei ori.

Ultima dată — vineri dimineața, 
cînd „regizorul14 Ion Voica l-a înso
țit cu un comentariu, și seara, cînd 
antrenorul federal Gh. Ola a ex 
pus cîteva considerații pe marginea 
jocului și jucătorilor englezi, urmă
riți pe viu la București.

I SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ I

Jucătorii U.T.A.-ei au căzut un 
timp pe gînduri (pe cine oare nu 
pune pe gînduri jocul englezilor ?...)

Dar concluzia finală, pornită din 
convingere și nu din rațiuni diplo
matice, a fost cît se poate de rea
listă și sportivă : „E o echipă care 
poate fi învinsă !“ (N. Dumitrescu); 
„important e să nu subestimăm, dar 
nici să nu supraestimăm Totten- 
hamul" (Mircea Petescu). In orice 
caz, dacă antrenorul Nicolae Dumi
trescu n-a văzut Tottenhamul pe 
viu, nici confratele său londonez 
W. Nickolson nu va fi prea liniștit 
în această privință.

E drept, după cum se spune aici, 
magul lui Hotspur va fi astăzi la 
Drăgășani, „în spionaj14 la meciul de 
Cupă al U.T.A.-ei, dar surpriza sa 
va fi mai mare decît cea a lui 
Happel, care n-a putut vedea Ben
fica la adevărata sa valoare. Și asta 
pentru simplul motiv că azi, Ja Dră
gășani, U.T.A. va prezenta echipa 
de tineret întărită cu... 4—5 juniori. 
U.T.A. știe că are un lot mult prea 
restrîns și nu vrea să riște. Ii e tea
mă de accidentări, îi e teamă de 
oboseală...

S-a vorbit, și așa, mult despre 
efectul negativ al acelui turneu din

Mircea M. IONESCU
DOM/DE

(văzut de Al. Clenciu) (Continuare in pag. a 3-a)

Litoralul a reapărut pe agen
da actualității, chiar dacă 
sezonul estival nu se află 

decît în planurile edililor con
stănțeni și în dorința de soare a 
fiecăruia dintre noi. Și pentru că 
zona de odihnă și agrement a li
toralului nu și-a definitivat peri
metrul, iar modernizarea stațiuni
lor și extinderea facilităților și 
mijloacelor de odihnă activă — 
printre care la loc de frunte, spor
tul — se află într-un proces con
tinuu, o recentă consfătuire orga
nizată la Comitetul județean de 
partid Constanța a dezbătut pro
bleme actuale privind dezvoltarea 
bazei materiale și calendarul unei 
veri ce trebuie pregătită din timp.

Și în aceeași perioadă în care 
în țară aveau loc adunări generale 
ale delegaților locuitorilor din 
circumscripții electorale, în cadrul 
cărora se discutau propunerile

pentru înfăptuirea obiectivelor de 
interes obștesc prin contribuție ce
tățenească, Sala sporturilor din 
Constanța găzduia o asemenea 
întrunire municipală. Printre obiec
tivele proiectate — hotărîrea vo
tată în unanimitate prevede reali
zarea, prin contribuția în bani a 
tomitanilor, a unor lucrări în va
loare de 9 500 000 lei — se află 
și' construcții și amenajări spor
tive. Nu din curtoazie pentru gaz
dă — Sala sporturilor — au vo
tat cetățenii constănțeni aceste 
obiective, ci din convingere că o 
bază materială corespunzătoare 
chezășuiește atragerea spre exer
cițiul fizic organizat, spre mișca
rea în aer liber și sport a copiilor 
lor, a tineretului, a omului mun
cii, doritor sâ-și refacă astfel for
țele, să se recreeze O sală de 
educație fizică la Liceul nr. 3, un 
complex sportiv în cartierul To

mis Nord, un bazin de înot în 
cadrul complexului sportiv „1 
Mai", 80 000 m.p. de spații verzi, 
un patinoar al tineretului, acoperă 
această sferă a necesității și se 
alătură, în acest an, importante
lor fonduri pe care statul le alo
că pentru înnoirea localităților 
țării, pentru sporirea gradului lor 
de civilizație socialistă.

ACORDURILE FINALE ALE 
SPORTURILOR DE IARNĂ

Probabil că și natura a resimțit 
nevoia de a-și acorda pentru mo
ment capriciile cu ultimul asalt ma
siv al sporturilor de iarnă în acest

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. u 3-a)

MIERCUREA CIUC, 4 (prin telex 
de la trimisul nostru).

De multă vreme nu-și mai amin
tesc localnicii să fi răsunat atît de 
tare aplauzele la un spectacol, ca în 
aceste prime zile ale campionatu
lui mondial. Harghitenii își văd ast
fel răsplătite eforturile prin frumu
sețea evoluțiilor hocheistice pe lu
ciu] gheții. Cotidienele locale: „In
formația Harghitei44 (în limba ro
mână) și „Harghita44 (în limba ma
ghiară) se întrec în a sublinia a- 
cest aspect, însoțindu-și 
speciale cu numeroase 
Extrem de sugestive sînt 
fiile care demonstrează pitorescul tra
dițiilor locale de ospeție. Fiecărui 
nou venit (și ultimii au fost jucă
torii olandezi), grupuri de frumoase 
fete în cosi urne folclorice românești 
și secuiești îi oferă, după obiceiul 
locului, colacul împletit ca un corn 
al abundenței, cu crusta îndulcită, 
și un păhăruț cu rachiu de brad.

Pentru a reveni, însă, la obiectul 
admirației spectatorilor locali, tre
buie să spunem că numai naivii 
mai pot considera grupa C un re
fugiu al diletantismului, o zonă a 
subdezvoltării hocheiului mondial. 
Președintele federației olandeze, ru
bicondul F. H. Schweers, mereu cu 
trabucul în gură, nu face parte din
tre aceștia, chiar și atunci cînd glu
mește, cerînd înființarea. .. unei 
grupe D.

Asistînd la meciurile inaugurale, 
de o foarte bună factură tehnică și 
spectaculară, președintele federației 
române. Nicolae Bozdog, ne mărtu
risea surpriza extrem de plăcută a 
acestei împrejurări, care se adaugă 
fericit faptului că România este sin
gura țară care a găzduit de două 
ori campionatele mondiale ale gru-

paginile 
ilustrații.
fctogra-

peilor B și C, și încă la un interval 
destul de scurt, dovedind o bună 
capacitate organizatorică Și în do
meniul sportiv. Reprezentantul Li
gii internaționale, W. VVa,servere!, 
președintele Directoratului competi
ției, se raliază acestor 
Dînsul ne-a declarat:
marchează o simțitoare creștere de 
valoare. Aș îndrăzni să spun că ni
velul de astăzi nici nu poate fi com
parat cu cel manifestat, de pildă, la 
Galați în 1970. După părerea mea, 
meciurile de aici, de la Miercurea 
Ciur, egalează ca valoare pe cele 
din grupa B de acum 4—5 ani. Iată 
de ce devine tot mai dificilă încer
carea de a promova în grupa 8. 
Precum și mai grea este azi lupta 
pentru a te menține în grupa B“. 
Poate că această ultimă observație 
era o fină aluzie la misiunea echi
pei naționale a României. Oricum 
ar fi, trebuie să ținem cont de pă
rerile oficialului austriac, a cărui 
competență se bazează nu numai pe 
urmărirea de ani de zile a vieții 
hocheistice mondiale, ci și pe o 
experiență practică personală. La 8 
ani, micul Walter Wasservogel pati
na, iar între 1936 și 1949, tînărul a 
făcut parte din echipa națională de 
hochei a Austriei. „A fi oficial — 
spune dînsul — fără un trecut spor
tiv personal, nici nu e de conceput'*.

Pentru jocul pronosticurilor, a- 
cum e puțin prea tîrziu. Să men
ționăm, totuși, că nu e lipsită de 
realism presupunerea că vor rămî- 
ne în lupta pentru calificare nu mai 
puțin de 5 echipe : Ungaria, R. P. 
Chineză, Italia, Bulgaria și Austria,

constatări.
„Grupa C

Victor BANCIULESCU

Hocheiștii italieni fac cunoștință cu tradiționala ospitalitate a oamenilor 
de pe meleagurile harghitene

A doua victorie a hocheiștilor elvețieni

ELVETIA-ROMÂNIA 3-1 (0-0,10,2-1)
C-u experiența jocului de vineri, 

hocheiștii români au abordat întîl- 
nirea revanșă cu reprezentativa El
veției, de aseară, la ,,23 August14, 
cu dorința unei comportări bune. 
Pentru aceasta ei n-au făcut nici 
un fel de economie de energie, au 
atacat in viteză și au supus apăra
rea adversă unei presiuni puternice. 
Oaspeții, evident mai tehnici, au 
știut însă să bareze drumul spre 
poartă al atacanților noștri, prac- 
ticînd cu mult succes un joc la 
intercepție și contraatac. Nu-i mai 
puțin adevărat că sarcina lor de
fensivă le-a fost mult ușurată și 
de faptul că hocheiștii români au 
practicat un joc de pase foarte ra
pide care, în cele mai multe ca
zuri, n-au fost recepționate chiar 
de atacanții noștri.

Faptul că echipa română a fă
cut față la două dispute consecu
tive, in condițiunl bune, sub ra

Finalele campionatului național de lupte libere

ÎN ZIUA AIIIIIJA-CAII Df MARE SPECTACULOZITATE
Ion Arapu (Steaua) - campionul categoriei 48 kg-învins înainte de limită

BRAȘOV, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — In Sala de sport 
Armata din localitate au continuat 
azi întrecerile finale ale campiona
tului național de lupte libere seniori. 
Atît în gala de dimineață, cît și în 
cea de după-amiază — care a conti
nuat pînă seara tîrziu — confruntă
rile au fost, dincolo de rezultatele cu 
care s-au încheiat — deosebit de 
spectaculoase. Concomitent, pe trei 
sa1 tele, aproape în fiecare secundă 
se finalizau salturi, rebururi, supleuri 
sau cosiri necruțătoare. încotro să ne 
îndreptăm privirile ? Am reținut, to
tuși, cele mai frumoase meciuri ale 
zilei.

In limitele categoriei semimuscă 
(48 kg), Petre Ioniță (Progresul Bucu
rești) l-a întîlnit pe Mircea Ciuciu 
(Progresul Brăila). De-a lungul ce
lor trei reprize, ambii concurenți au 
executat numeroase procedee tehnice, 
avantajul fiind, cînd de partea luptă
torului bucureștean, cînd de partea 
celui din orașul dunărean. In final, 
duelul acestora s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate, cu un punctaj 
tehnic edificator : 14—14. O altă par
tidă aplaudată la scenă deschisă a 
lost cea a mijlociilor (90 kg) Luca 
Rădoi (Rapid București) și Traian 
Stoian (Dinamo Brașov). Luptătorul

giuleștean susținea acest meci după 
ce obținuse două victorii foarte pre
țioase (și, totodată, surprinzătoare), 
în fața lui A. Balogh (Olimpia Satu 
Mare), medaliat cu argint la C.E. din 
1989, și Șt. Enache (Nicolina Iași), 
component al echipei României la 
„mondialele44 de anul trecut. In me
ciul cu Stoian, Rădoi s-a văzut con
dus la puncte la începutul primei 
reprize. In cea secundă, bucureșteanul

Coitin CHIRIAC

ECeniiawj la nas, a L-ai

portul angajării fizice, dovedește 
că jucătorii dețin un potențial de 
luptă destul de ridicat. Lipsurile 
constatate, de natură tehnică și 
mai ales tactică, sperăm că vor 
fi, în bună măsură, remediate in 
interva.lul_ de timp care a mai ră
mas pînă la începerea campiona
tului mondial (grupa B) de la 
București.

Punctele au fost realizate de 
Probst (min. 28) care l-a fentat pe 
FI. Sgîncă și pe portarul Dumitraș 
Aeschlimann (min. 43), printr-uii 
șut golf de dincolo de linia de 
centru (!) care l-a surprins nea
tent pe portarul nostru. înlocuito
rul acestuia, tînărul Moraru a avut, 
în continuare, cîteva intervenții si
gure, salvînd cel puțin 3—4 ocazii 
clare de gol ale elvețienilor. Al 
treilea gol al învingătorilor a foșfi 
realizat de Dubby (min. 56) la ca
pătul unei acțiuni individuale de 
contraatac, la o intercepție, Texe 
(min. 50) a înscris pentru formația 
română. S-au remarcat : Gheorghiu, 
Ianiță și Varga.

Cost! TICO

DAN CRISTEA
CAMPION BALCANIC 
LA SLALOM URIAS!

(Citiți in pagina a 
patra relatarea tri
misului nostru spe
cial ia Pamporovo}
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Satisfacție deplină
Cele mai frumoase ore, cele mai 

mari satisfacții, cred câ le-am 
avut la o vinătoare de sitari. O 
primăvară încă nedecisă, destul 
de răcoroasă. Izul de putred al 
frunzelor vechi ale pădurii abia 
se simțea. E drept, ochilor li se 
oferea albul ghioceilor și culorile 
blinde ale brîndușelor intirziate, 
a ciuboțicăi cucului și încă alte 
vreo trei flori, cărora le-am uitat 
numele.

Dar, de ce am început să diva- 
găm ? Noi am plecat la sitari șigăm ? Noi am plecat la 
atît! i-am spus ciinelui. Apoi am 
ordonat: ' - - -

Clinele 
comanda, 
pinul lui 
tăcire, care, in neamul lui ciinesc, 
este absolut imposibilă. Și a ple
cat repede înainte, țesînd în zig
zag, pădurea. S-a oprit. Marmoră 
albă pătată cu negru, siluetă pe 
fond cărămiziu. Încremenise cu uri 
picior suspendat în aer. Ciinele 
se oprise în aret ferm.

— Pil! l-am îndemnat.
A făcut un salt înainte, sitarul 

a fulgerat In zbor cotit pe după 
tufele de singer, iar eu am tras 
aiurea Cilnele m-a privit mustră
tor („Nu e prima dată cînd tragi 
prost..." se pare că a spus), a 

picio-

Lord ! Caută !
s-a bucurat cind a auzit 
Și-a dat seama că stă- 
și-a revenit dintr-a ră-

venit cuminte și s-a aliniat 
rului meu sting...

— Hai să mai încercăm, 
îi zic, și. mă înțelege. Face 
pași si așteaptă comanda...

Lord .. 
cîțiva

— Da, Lord, caută!
Și Lord țișnește înainte ți caută. 

Aretează yi ridică sitari unul după 
altul. Franjurile cozii lui fluturate 
imi arată măsura mulțumirii lui 
pentru împușcătura mea reușită, 
iar reproșul din priviri — in a- 
ceeași măsură — mustrări pentru 
neîndeminare. în alte cazuri /la 
vinătoare, nu-ți trebuie alt critic, 
decît un dine bine dresat!).

— Gata ! Lord ! La picior! îi or
don. El vine mirat. Am Jicut“ 
zece sitari ! Asta-i zi mare, băie
te ! îi explic. Și el ințelege, deși 
nu face nici o legătură între pă
sările atirnate la ciorchinar ji nu
mărul focurilor trase. El nu prea 
Știe să numere... Dar e zgiriat pe 
bot. Și eu sint zgiriat pe mîini și 
pe față. „Sitarul se vînează prin 
locuri grele, prin cele mai încil- 
cite desișuri, la salcie roșie sau 
printre dese tufe de mure..." spu
nea undeva, marele vinător care 
a fost Brătescu-Voinești.

— Vină Lord l Te duc în rucsac 
pină la autobuz, că ești cam o- 
bosit, se pare.

dinele vine cuminte, se lasă 
impachetat și dus iar eu am im
presia că repar, astfel, unele gre
șeli de tir. Dar amindoi sintem 
mulțumiți. Se pare că amindoi am 
avut in ziua aceea satisfacții de
pline. Se pare 7
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înaintea europenelor de la Grenoble
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0 carte pentru hochsiști
Cititorii noștri au aflat desigur că 1972 a fost declarat An inter

național al cărții. Redacția noastră înțelege să celebreze acest eve
niment, nelăsînd să treacă nici o duminică fără comentarea unei 
cărți (pe cît posibil noi), fără să-și îndemne cititorii la lectură. E- 
fortul nostru de a recenza lucrările proaspăt ieșite de sub teascurile 
editurii Stadion sau altor case editoriale, nu va fi însă pe deplir. 
justificat decît în măsura în care sportivii înșiși (inclusiv antre
norii, activiștii, cadrele didactice) 
sfîrșit de săptămînă fără să pună

nu vor 
mina pe

lăsa să treacă nici un 
o carte și s-o citească

Iii. CARCIU

DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
Dintre cîștigătorii turneului anu

al de box organizat de ziarul so
vietic „Trud", s-a evidențiat în mod 
deosebit, la ediția 1972, un tînăr 
sportiv din orașul Lipețk, pe nume 
Iurii Avdeenko. Anumite detalii 
biografice, fac din cariera pugilis- 
tului o poveste Toarte interesantă 
Cu cîțiva ani în urmă „Salvarea- 
din Lipețk depunea pe masa de o- 
perații a spitalului local un tînăr 
monter de înălțime al uzinei locale 
de utilaj electric, victimă a unui 
accident. Se prăvălise în gol, de la 
o înălțime de 15 metri, alegîndu-se 
cu grave leziuni în regiunea co
loanei vertebrale. A scăpat cu via
ță, dar a trebuit să zacă vreme în-

delungată, după care a făcut tot 
felul de exerciții fizice, printre 
care medicii i-au recomandat și 
boxul, sport pe care Iurii îl prac
ticase și înainte de accident. El s-a 
vindecat complet și, prin antrena
ment asiduu, a devenit un adevă
rat campion. Plin de forță și în
credere în sine Avdeenko a cîști- 
gat medalia turneului la categoria 
sa. dovedind odată in plus neseca
tele virtuți ale sportului. în dome
niul sănătății. El a 
chea sa profesie șl 
spune că, in ciuda 
dent suferit, este 
înălțime

revenit la ve- 
astfel se poate 
gravului acci- 
din nou la...

Campionatele de atletism 
ropei au o vechime de 37 
timp în care s-au desfășurat 10 e- 
diții. întrecerile continentale pe te
ren acoperit sint, anul acesta, la a 
treia ediție, dar nu peste multă vre
me campionii In sală ii vor egala și 
întrece, ca număr, pe cei In aer li- 
t>er. Explicația este foarte simplă : 
In timp ce C.E. sub „cerul liber" 
s-au desfășurat la diferite intervale 
ce timp (Intre 2 și 4 ani), cele
„indoor" au pornit, de la bun Început 
anual. Așa câ...

întrecerile de sală s-au născut din 
necesitatea firească a pregătirii atle- 
țiior pentru competițiile sezonului 
in aer liber, a nevoilor de a se lu
cra specific, de a se verifica o a- 
tare pregătire. Cu timpul însă, 
tletismul in sală s-a dovedit a fi nu 
numai un excelent mijloc de pregă
tire. ci și un scop in sine, popu
laritatea întrecerilor de „interior" 
tntrecind rapid toate așteptările si 
impunînd suita de concursuri ca un 
sezon de sine stătător, cu drepturi 
egale celui in aer liber. în felul a- 
cesta au apărut pretutindeni, chiar 
și in țările cu climă mai dulce din 
Europa. săli pentru atletism, au 
fost organizate nu numai concursuri 
locale ori naționale, ci și întllniri 
internaționale, tot felul de alte com
petiții care au dus. firește, la ne
voia de campionate europene

Titluri de campioni ai continentu
lui se decern, ir. mod oficial, din a- 
ntil 1970. de la Viena. dar întreceri 
cu caracter european, denumite cri
teriu. au fost organizate încă din ri
nul 1966. la Dortmund. Apoi, ase
menea competiții au mal avut loc 
la Praga — 19'57, Madrid — 1968 și 
Belgrad — 1969. fiecare dintre ele 
bucurindu-se de o participare tot 
mai largă, de la un an la altul

ale Eu- 
de ani.

a-

atît ca număr de atleți, cit și ca 
fări. Utilizarea materialelor sintetice 
pentru acoperirea pardoselilor a con
tribuit, indiscutabil, la crestei ea 
performanțelor. Paralel cu aceasta 
a apărut și evidența statistică a re
cordurilor de sală In fiecare țară 
se ține evidența acestor performanțe, 
care au început să se bucure de a- 
ceeași prețuire ca și cele realizate 
pe stadion ; și tot așa cu recordurile 
continentale și mondiale .asupra că
rora insă forul internațional nu s-a 
pronunțat încă în rrjoci oficial, dar 
pe care atleți, antrenori, ziariști 
sau simpli iubitori ai atletismului, 
le socotesc ca atare.

Atleții noștri au fost prezenți Ja 
toate cele șase ediții de pînă acum 
ale competițiilor europene de sală, 
reușind să se claseze, de multe ori, 
printre fruntașii probelor respective

Medalii de aur au obținut însă nu- 
mal trei dintre ei : lolanda Balas 
(1,76 m la înălțime) și Șerban Cio
chină (16,43 m la triplu) la Dort
mund, Viorica Viscopoleanu (6.56 m 
la lungime) la Viena. Medalii de ar
gint și de bronz au fost cucerite 
însă la fiecare ediție. O comportare 
remarcabilă poate fi apreciată cea 
pe care atleții români au avut-p a- 
nul trecut la „europenele" (ediția 
a Il-a) de la Sofia. în sala Festi- 
valna au cucerit medalii de argint : 
Carol Corbu (16.83 m la triplu — egal 
cu campionul Saneev), Ileana Silai 
(2:06,5 pe 800 m), medalii de bronz : 
Viorica Viscopoleanu (6,53 m la lun
gime), Cornelia Popescu (1,78 m la 
înălțime) și Vasile Sărucan 
la lungime).

Anul acesta, C.E. se vor 
ra, la sfîrșitul sâptămînii 
în incinta palatului sportului 
Grenoble, gazda din 1968 a între
cerilor patinatorilor artistici și ale 
disputelor hocheiștilor din cadrul 
Jocurilor Olimpice Cadrul deosebit, 
instalațiile tehnice, numărul mare de 
competitori care concurează la Gre
noble cu gîndul la Munchen, vor 
contribui desigur la obținerea unor 
noi performanțe de mare valoare. 
Nutrim speranța că între acești mari 
performeri ai campionatelor se vor 
afla și cîțiva dintre atleții români.

Romeo VILARA

(7,88 m

desfășu- 
viitoare, 

din

ȘI FEMEILE JOACA FOTBAL!
Răsfoind programul de sală al spec:a- 

colului Teatrului satiric muzical ~C. TA
XASE*. privirea ți se oprește, vrind. ne- 
vrînd. p? chipul surîzâtor ai unei tinere 
îmbrăcate n tradiționalul echipament 
fotbalistic. Nu nu este fotografia unei 
balerine ce evoluează pe scenă tn ace
iași costum dar faima ei poate fi rlv- 
riită de oricare dintre e’.e. Fiindcă este 
vorba de una dintre cele mai popu.are 
1-icâtoare de fotbal feminin, muncitoarea 
Puica Lazâr de la Fabrica de corifee:.. 
și tricotaje București, căpitana eclTpei 
Venus. Ea este golgetera turului cam
pionatului Municipiului «Bucuresu. cu 31 
de goluri marcate. Sg* eu mai vorbim 
de sexul s’ab !

le aj făcut. Puica ucenicia ftx-

— Pe terenurile anexă ale siaâioaului 
’J August". Aveam * ani și iveam

in echipe de... băieți.
— Care sint. după părerea d-tale. cele 

ma! bune echipe feminin" de fotbal.
— Rapid. Unirea Tricolor și Carmen. 

Mi-aș permite să adaug și Venus,
— Dar din provincie î
— Ați atins un punct nevralgic. Lipsa 

unu; campionat national (ca in multe 
alte țâri europene) trlneazâ dezvoltarea 
fotbalului feminin. Și vă asigur că o 
echipă ca Femlna din Iași, ar putea 
incinta spectatorii bucureșteni.

— O sugestie pentru Federația Română 
de Fotbal ?

— Da, amlntlndu-1 de gloria adusă pa
triei noastre de colegele mele intru alte 
sporturi, de faptul câ se și dispută un 
campionat mondial de fotbal feminin, ca 
și de recenta știre transmisă de agen
țiile de presă că, la recomandarea Uni
unii Europene de Fotbal, forul englez a 
legalizat Federația de fotbal pentru te
mei. Este evident câ nimic nu poate opri 
avî'tul fotbalului feminin. Cred, pe de 
altă parte, că in rin du rile noastre avem

jueâtoare — Florie» Stcgaru (Carmen), 
Margareta Marin (Traviata). Cornelia 
Soare (Unirea Tricolor) etc. care prac
tica un rotbal mai bun decit mulți ju
cători de divizia A. X-o spun numai eu. 
A șpus-o și— Hie Oana.

— Un pronnatie oerttru returul campio- 
natutu' feminin bueureștean ’

— Venus sau Rapid.
— Planuri de viitor ?
— sa joe cit mai mulți ani fotbal, 

înainte de a mâ mariia. Mi-e teama ca 
soiul șl gospodăria ar putea sâ-mi fie 
două piedici mari...

— Râmine sâ vă urăm succese tn spor
tul iubit și. eventual, un soț tnțeiegător !

Vine, vine primăvara — și o dată cu 
ea sezocul Ce fxba. Iar pentru .m-.cri» 
biști- gr-.;: sporite La ce meci sâ asiste ; 
a ce; unde Joaca echipa preferata sau... 
totra adorată Căci— ș. femeile joacă 
fotbal 1

ca-

elen, pe care am avut bucuria

cu- 
la

ri is

cele mai cunoscute sculp
in .Muzeul Termelor

avea să de- 
devenind bar-

în preajma a două mari com
petiții hocheistice, cu caracter 
mondial, pe care le găzduiește 
țara noastră, editura de cărți 
sportive face nu numai operă 
utilă, ci și circumstanțială, pu- 
blicînd o lucrare dedicată ho
cheiului pe gheață. La București 
și la Miercurea Ciuc, unde se 
dispută campionatele mondiale 
ale grupelor B și C, dar și la 
Galați, Brașov, Cluj și în alte 
centre care iubesc hocheiul pe 
gheață, cartea de care ne ocu- 
păm se va bucura de mult. in
teres.

Un jucător din epoca de pio
nierat a hocheiului românesc, 
cu care ne întîlneam și la Ote- 
teleșanu și pe Cișmigiu altă
dată, se află la al doilea volum 
în care toarnă, nu numai rodul 
experienței sale vaste, ci și în
treaga încărcătură - de pasiune 
care-1 stăpînește cînd e vorba 
de acest sport al vitezei și al 
bărbăției depline. După volu
mul închinat în 1970 (împreună 
Cu Dorin Șteflea) istoriei ho
cheiului românesc. iată noua 
carte :

ALEXANDRU TEODORESCU, 
HOCHEI, tactica jocului. Edi

tura Stadion, București, 1972. 
Pag. 266, lei 11,50.
Lucrarea foarfecă în fel și 

chip, pe toate dimensiunile și 
în toate sensurile, imensa va
rietate a mijloacelor tactice ce 
intră în joe la hochei (și, slavă 
domnului, în acest joc colectiv 
nu lipsesc deloc situațiile ce im
plică orientare 
descurcăreț 
noștri încă va 
carte o sumă 
tru îmbunătățirea 
sale tactice.

<•:

îm 
ma- 
sim 
ne 

sea-

Bob MASSINI ȘERBAN CIOCHINA

tactică '.). Cel mai 
dintre hocheiștii 
mai găsi în noua 
de sugestii pen- 

mijloacelor

Titinel Teodorescu și-a 
bogățit cartea cu un vast 
terial ilustrativ. în schițe 
ple, care nici nu 
voie de 
mă de

■ tactice 
măsura 
sușite și cu dăruire aplicate 
gheață !

Consacrat tacticii jocului 
hochei pe gheață, noul volum 
— care poartă pe . copertă un 
singur cuvînt : HOCHEI, ca ur 

. „sesam" deschizătoi- de apeti- 
turi la lectură — sintem sigur 
că va merge la inimă fiecărui 
iubitor al sportului pe gheață.

mai au 
legendă, transpar o 
combinații sau scheme 
extrem de eficace, 
în care vor fi corect

în 
în- 
pe

de

(vib.)
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Unul din aspectele cele mai ca
racteristice ale secolului nostru este, 
fără îndoială, dragostea sau mai bine 
zis pasiunea pentru ceea ce se chea
mă azi cu, un cuvînt de uz mondial, 
sport. în vechea Romă exista, pentru 
a expune aceeași idee, un cuvînt 
care exprima prin el însuși în ce 
sens erau considerate de strămoșii 
noștri exercițiile fizice și acest 
vînt era „luduș", care, în. limba 
tină însemna : joc, desfătare, 
tracție. amuzament.

Celebrele „ludi", la început cu ca
racter sportiv, se dădeau în diverse 
locuri, după specificul lor și anume : 
în circ pentru cursele de cai și de 
care. în arenă pentru „jocurile" gim
nastice. cum erau alergările, luptele 
și pugilatul și. în sfîrșit, scrima și 
luptele de gladiatori aveau loc în 
amfiteatru. Pugilatul 
genereze cu timpul, 
bar, atit la greci cît și la romani.

Printre rele mai cnnnsrntp snnl- 
turi aflătoare .. _ .
din Roma, este statuia de bronz, în 
stil 
s-o privesc de aproape, cu ani în 
urmă șt care reprezenta un pugila- 
tor în repaus. El are atitudinea obo

sită, ține brațele rezemate pe ge
nunchi și are mîinile înfășurate în 
puternice mănuși de piele și tablă, 
astfel că nici nu se pot rezema una 
pe cealaltă.

Un alt document important despre 
pugilatul la romani se găsește tot 
la Roma, în Muzeul Laterano, pe 
care este un mozaic din sec. IV, 
provenit din Termele lui Caracalla 
(împărat roman odios prin cruzimile 
sale și asasinat în anul 217) unde 
sint reprezentați douăzeci de atleți, 
Unii uriași, luptători cu pumnii, în 
mărime naturală. Și la aceștia, ca și 
la statuia pugilatorului în repaus, 
se constată, o monstruoasă hipertro
fie musculară iar figurile lor sînt 
■vulgare, sălbatice.

Spre deosebire de ceea ce s-a In- 
timplat atunci cînd romanii și-au în
sușit și îmbogățit după cucerire, pro
digioasa , oiltura a Grevai < %țiUce (pe .. 
pămîntul Tăreia s-au născut formele 
cele mai rafinate, mai perfecte , și 
mai originale ale literaturii ilăsiîe),' 
cînd a fost vorba de sport, acesta, 
tn mentalitatea cuceritori' 
vechi, nu reprezenta o 
spiritului, dublată de o întărire a 
corpului, cum a concretizat-o Juve-

nai (42—123 e.n.) în Satire (X 356) 
prin adagiul : „Mens suna in corpore 
sano“. Dimpotrivă, acum sportul era 
considerat ca un joc, distracție, des. 
fătate (luduș) crudă și barbară, o 
deformare de la concepția științifică 
a disciplinei senine a Olimpiadelor 
Coryntului, degenetind în epoca de
cadenței Imperiului roman, către un 
pugilat, care se înfățișa din ce în 
ce mai sălbatic, mergînd, în specta
cole, pînă la moarte, între gladiatori 
sau între oameni și fiare sălbatice, 
numite vînători (venationes). în care 
de cele mai multe ori vînătorii nu 
erau oamenii cl invers, în deli
ciul spectatorilor în frunte cu în
suși împăratul.

★

■Upr ■ Junui
“creare* a '•

Crunțl... strămoși a avut boxul, 
acest, .sporj oare, iu .zjlele noastre, 
fn special ' frf- îțtil-e ‘ amatorismu
lui, reprezintă o întrecere multila- 

- terală, pe plan fizic.' tehnic și tactic, 
sub lumina inteligenței, meritîn lu și 
pe deplin denumirea de „nobila 
artă**»

VICTOR HÎLMU

AGNETA FAZECAȘ, TURDA. „Ce sport 
se poate practica, la 46 de ani. cu drept 
la concursuri Orice sport ! Dar drep
tul la concursuri vi-1 conferiți sau vi-1 
declinați singură. în funcție de capaci
tatea de a face față unei întreceri spor
tiv.*. r -----  *•—
a ajur> 
este '.I- — -----
m -ndabil) să practicați

Dacă este puțin cam tirziu pentru 
î-.'.e o campioană, in schimb, nu 

de loc tirziu (dimpotrivă, e reco- 
.1 . pentru plăcerea

sănătatea dv. felurite exerciții fizice, 
mergeți mult pe jos (mal cu scamă 
autobuzele vin rar și sint ag'omerate).

Ș 
sA 
că --------------
să .notati. să utilizați bicicleta etc.

NELU ROTARU, COMUNA PETSEȘTI. 
Dresul Hunedoara a fost prezent 1» 
două ediții ale campionatului diviziei A. 
1954 și 1960—61. prin echipa Metalul (Cur- 
ViAL.) POPESCU. BUCUREȘTI. Sinteti 
un înfocat suporter al lui Fischer. Și 
în ochii noștri el este un șahist genial, 
dar aceasta nu ne împiedică să privim 
eu toata obiectivitatea controversa iscată 
între el și Boris Spasski, campionul mon
dial. Dacă acesta dorește să susțină me
ciul intr-un singur oraș (Reykjavik, 
Dortmund sau Paris) și nu în două, ia 
latitudini diferite, să știți că nu este o 
pretenție chiar atît de exagerată mal 
ales comparată cu cele pe care le-a avut 
șaMstul dv. preferat, cu diverse ocazii > 
Și exemplele din istoria șahului vin să 
arate că „obstrucția" lui Spasski n-ar 
trebui să suscite atîtea discuții. Reamin- 
tesc, astfel că Lasker l-a ținut „pe tușă“ 
ani de zile pe adversarul său, nu mal 
puțin celebrul dr. Tarrasch. iar Alehin, 
considerat și azi cel mai mare șahist. a 
refuzat să-i acorde lui Capablanca re
vanșa. timp de un deceniu și jumătate ! 
Deținătorii titlului au. .otuși, un pic de 
prioritate. Credeți că Fischer, in această 
postură, ar fi dispus să facă orice con
cesie ? Am toate motivele să mă îndo
iesc ! Cel puțin, In baza probelor de 
pînă acum 1

NATSEL NICULAE. CODLEA. ArbitUl 
„face parte din joc". La faza pe care 
o descrieți dv. — lovitură de colț, min
gea trece„ peste capetele jucătorilor fi.

lovindu-se de arbitru, intră în poartă 
— golul este perfect valabil. Dar nu-i 
doresc nici unui arbitru să se afle m 
situația de a acorda un gol înscris în 
asemenea condițiuni. mai ales tn poar*a 
gazdelor. Nu-1 mai salvează toate • 
regulamentele din lume !

DUMITRU M. ȘTEFAN. COMUNA VI
ȘINA. 1) Cu două decenii in urmă. An
gelo Niculescu a jucat la Dinamo, pe 
post de mijlocaș. 2) In ultimul mec: cu 
reprezentativa Ungariei, cel de la 26 oc
tombrie 1958. de la București (scor: 1—î 
după ce. din minutul 30 și pînă in mi
nutul 76, fotbaliștii noștri conduseseră 
cu 1—0 prin golul înscris de Dinulescu. 
actualul arbitru divizionar A), echoa 
României a aliniat următoarea formație: 
Toma — Popa. Macri — Alexandru Va
sile. Carlcaș Nunweiller III — oa:dâ. 
Constantin. Dinuleseu. Eftimie. Tătara.

AL. D. BUCUREȘTI. Aveți 22 de «ni 
(1.52 m înălțime și 43 kg greutate) și i»»i 
dori să practicați unul din sporturile pre
ferate : atletismul, tenisul, călâria sau 
fotbalul Ne furnizați. în același timp, 
amănuntul că în școala medie ați prac
ticat atletismul (alergările de viteză). 
Ce-ar fi să vă întorceți la prima dra
goste — atletismul ? Este. în general, 
sportul cel mai accesibil. Dacă nu exista 
condițiile necesare la locul dv. de mun
că. veți găsi, poate și în apropierea insti
tuției sau a locuinței dv., destule aso
ciații sportive cu secții de atletism. 
Simpatia dv. pentru clubul Steaua nu 
este însă suficientă pentru a vă deschide 
pornle lui. Nu uitați că un club este o 
unitate de performanță. Și cu atit mai 
mult. Steaua !

GIGI FERARU, RIMNICU-SARAȚ. ,XU 
știu pe unde am citit că Iiie Năstase 
este născut în comuna Sălcioara. jude
țul Buzău. In ultima vreme, chiar Năs-

handbal, ai 
echipe. Care

Mare, unde 
l-am atras

clubul 
Mara-

colegii 
De ce

multe satis- 
ele fiind a- 
am fost de- 
1 dinnr.

în județul

cîțiva ani, 
„Beton" ! 
asemenea compa-

-im

Ion Negovan este cel mai obiș
nuit portar de handbal. El nu a în
ceput să practice acest sport ju- 
cind întii „în cîmp- — cum s-a 
intîmplat cu mulți alți apărători 
ai buturilor — și nici n-a avut 
strălucirea marilor noștri portari 
ca Redl, Bogolea, Penu etc. Ion 
Negovan a fost întotdeauna un por
tar obișnuit, modest și muncitor. 
Dar a avut (și are !) două mari 
calități : o uimitoare constanță
(rareori s-a intîmplat să se spună 
despre el că a fost în zi slabă) și 
un mare curaj. Absolvind Facul
tatea de educație fizică din Timi
soara. Ion Negovan este astăzi pro
fesor la Șc. gen. Ilba (jud. Ma
ramureș) și apără buturile divizio
narei B Minaur Baia 
l-am întîlnit recent și 
într-o discuție.

— în cei 12 ani de 
apărat culorile a patru 
e explicația ?

— Explicația e că

spune că s-a născut in București", 
și eu ? Parcă inclin să-i dau ere- 
lui Năstase ! Deci, notati : s-a năs-

tase
Știu
zare--- ---------- ---------------------
cut in București, la 19 iulie 1946.

mi-a plăcut 
sportul, dar că nu mi-am neglijat 
viitorul și meseria. M-am născut 
la Reșița și am debutat în handbal 
la Bacău unde, sub conducerea an
trenorului Lascăr Pană, am de
prins meșteșugul de a apăra. Timp 
de 6 ani am rămas în Bacău, ter- 
minindu-mi liceul, apoi am plecat 
la Cluj pentru facultate. Nu m-am 
acomodat însă cu orașul de pe So
meș și m-am transferat la Timi
șoara unde am stat pînă la sfîrși- 
tul facultății. Fiind repartizat ca 
profesor aici, în Maramureș, iată- 
mă acum portar la Minaur Baia 
Mare unde mi-am regăsit nu nu
mai primul antrenor, dar și cîțiva 
dintre colegii alături de care am 
debutat în handbal.

Toată lumea știe că ești un

portar bun, constant curajos. 
Cum te-ai împăcat cu faptul că ai 
fost chemat în națională doar de 
cîteva ori (tie 6 ori în echipa A și 
de 8 ori în Ii) ?

— întotdeauna am fost handi
capat fizic față de ceilalți portari 
ai noștri. Am numai 1.79 m înăl
țime, în vreme ce colegii mei de
pășesc 1,85. Tocmai în asta a con
stat ghinionul meu, căci întii a 
fost Redl, apoi Penu și acum vine 
Orban. 1 Nu m-am descurajat însă 
și mi-am spus că nu trebuie ne
apărat să fiu in națională ca să joc 
bine. Așa am ajuns portarul de 
echipă, de club, exigent cu mine 
însumi, cu posibilitățile mele, reu
șind să adun foarte 
facții, ultima dintre 
ceea că anul trecut 
semnat sportivul 
Minaur și nr. 8 
mureș.

— Știu că, de 
te-au poreclit... 
au ales tocmai o 
rație ? !

— Sincer să fiu, nu m-am gîn- 
dit pînă acum, dar cred că din 
cauza curajului meu excesiv, a în
drăznelii cu care ies la „ghiulelele" 
expediate de pe semicerc. Nicio
dată nu mi-a fost teamă de o min
ge puternică sau de șutul unui ad
versar. Și vă mai fac o confidență 
dar pe care vă rog să n-o scrieți : 
de cînd joc handbal am primit 224 
de mingii în plină față și totuși 
am continuat să rămîn în poartă. 
Nu știu de ce am ținut tocmai evi
dența acestor iovituri, dar cred că 
ele m-au îndîrjit și mai mult, m-au 
determinat să apăr cu mai mare 
curaj ! Și mai am un „record" 
personal, mai modest, dar pe care

de cite ori îl îmbunătățesc, 
bucur extrem de mult : am înscris 
36 de goluri... din poartă în poartă 1

— Ce planuri ai pentru anii care 
urmează ?

— în primul rînd, vreau să văd 
echipa noastră intrată în divizia 
A, și este sută la sută că lucrul a- 
cesta se va realiza chiar în ac
tualul campionat. Apoi, aș vrea să 
ajung din nou în lot : sper, do
resc și muncesc enorm pentru îm
plinirea acestui vis, dar nu știu 
cît de realizabil mai este el pen
tru mine. în privința celorlalte pla
nuri cred că important este visul 
meu de a crește un portar mare 
(și la propriu și la figurat !), dar. 
deocamdată, la școala unde sînt 
profesor doar fetele iubesc hand
balul, așa că pregătesc o...portăriță !

— Ai împlinit 29 de ani. Te-ai 
gîndit că va veni vremea retrage
rii din activitatea competițională ?

— Sigur că m-am gîndit. Și toc
mai de aceea, muncesc enorm. 
Vreau să mă retrag, nu atunci cînd 
publicul va deveni ironic cu mine 
ci după un meci foarte bun, 
care să apăr „totul". Cînd va 
asta ?... încă nu știu, mai ales 
e greu de apărat „totul" 1

Horia ALEXANDRESCU
Ion Negovan apără frecvent loviturile de. la 7 m. Și totuși el a ținut o 

altă statistică!

ADEVĂRURI TIRZII

Ilustrații i N. CLAUDIU

TIRUL CU ARCUL,
ÎNAINTEA... FOTBALULUI

Una din activitățile preferate ale tinerilor sportivi din diferite 
țări, atunci cind se află reuniți laolaltă, este schimbul de. insigne

Așa s-a intîmplat și la ultima ediție a Olimpiadei albe de la Sap
poro, unde colecționarii s-au dedat cu pasiune schimbului de insigne. 
S-a dovedit că cele mai 
ciațitlor și federațiilor de 
plinele olimpice. Ofertele 
rare și ele ajungeau, pe 
ajuns a se oferi pină la 
arcul Participanții ia viitoarea Olimpiadă de la Miinchem să ia aminte....

rare și mai cerute piese sînt insignele aso- 
tir cu arcul, cea mai proaspătă dintre disci- 
de insigne ale arcașilor au fost extrem dc 
baza schimbului la cote impresionante S-a 
30 insigne de fotbal pentru una de tir cu

SIGHETUL MARMA- 
ȚIEI, cu ani în urmă. 
Intr-o duminică. E- 
chipa locală, Forestie
rul, are meci în Divi
zia C cu formația din 
Salonta. Cu puțin timp 
înaintea partidei, gaz
dele își dau seama că 
unul din cei 
lentați jucători
Codrea, lipsește, 
drea fugise la 
Mare. „Am fugit 
Rapidul, marea 
goste a 
mele".

Rapidul a învins, a- 
tunci, în Maramureș 
cu 1—0 prin golul în
scris de Georgescu.

Forestierul Sighetul 
Marmației a pierdut, 

acasă cu 1—0. Cel mai

mai ta- 
ai lor, 

Co- 
Baia 

să văd 
dra-

copilăriei

criticat om a fost a- 
tunci Codrea.

Puștiul acela, Co
drea, este astăzi titu
lar în echipa mare a 
Rapidului...

★
SEPTEMBRIE ‘71, 
CRAIOVA. Mai 

cîteva minute pînă 
derbyul

să nu vă

studențesc
— Poli- 

In cabina 
veselie 

a adus

12 
LA 
sînt 
la
Universitatea 
tehnica Iași, 
moldovenilor, 
mare. Cineva 
un magnetofon și bă
ieții se încălzesc 
ritm de rock și cha- 
cha.
de euforie, se aude la 
un moment dat glasul 
lui Gil Mărdărescu : 
„Băieți, dacă în minu
tul 30 va fi 3—0 pen-

In această

în

stare

tru noi, 
mire !“

La pauză, ieșenii se 
îndreptau spre cabine 
cu capetele plecate. 
Primiseră nu mai puțin 
de patru goluri. Iar 
scorul final a fost... 
5—0. Nefericitul Gil !„.

★
1 FEBRUARIE ’72. 

LA CASABLANCA. O- 
limpicii merg spre 
Stade d’Honneur, unde 
vor susține în noctur
nă al doilea joc al tur
neului marocan. In 
spatele mașinii, într-un 
moment de intimitate, 
Rugiubei mărturisește 
că nu-i plac noctur
nele. Efectiv nu ve le 
mingea cind se joacă

la lumina reflectoare
lor. îmi povestește 
chiar că în vara iui 
’71,cînd juca cu Sport 
Club Bacău în U.R.S.S. 
într-un meci cu echipa 
olimpică a țării gaz
dă, la un moment dat 
mingea l-a lovit pur 
simplu în 
o vadă, și 
gol.

în acea
februarie, la Casablan
ca, Rugiubei a înscris 
ambele goluri ale e- 
chipei noastre olimpice 
în nocturnă, dar fără 
să-1 lovească vreo min
ge. Le-a văzut pe a- 
mîndouă, cu ochi viclean 
de golgeter...

cap, fără 
a intrat

seară

și 
să 
în

de

Mircea BÂTRINU
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CE SE 1NTÎMPLA 1N HANDBALUL MASCULIN 
ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE? FLORICA BUTOI 

CONFIRMĂ

Ancheta ■— fulger
printre

antrenorii
echipelor 

partid pante
la r,Trofeul Carpați" |

Trei etape s-au consumat din această agitată ediție a «Trofeului 
Carpați* și pronosticurile au fost copios depășite. Era de aștep
tat ca partidele să fie echilibrate, ca fiecare joc să însemne O 

confruntare aspră, fără menajamente, cu soluții toctice noi, cu rezul
tate surpriză. Dar, în cele 9 jocuri la care am asistat pină la acest 
binemeritat respiro acordat de organizatori, constatările au întrecut 
cu mult previziunile. Tocmai pentru acest motiv, am încercat să deslu
șim cu ajutorul antrenorilor celor 5 echipe reprezentative, prezente la 
Ploiești, ceva din apropiatul viitor al handbalului masculin, care 
devine, după o pauză ae 36 de ani, din nou sport olimpic. In acest 
scop am întreprins o anchetă-fulger, rugindu-i pe acești reputați teh
nicieni să răspundă la trei întrebări :

1. Cum vă veți pregăti pînă la Jocurile Olimpice?
2. Credeți că la Jocurile Olimpice marile vedete vor juca 

principal, la fel ca la ultimele mari întreceri internaționale ?
3. Ce echipe vedeți clasate pe primele trei locuri ?

un rol

J1KI VICHA
(Cehoslovacia)

1. Mai avem în 
fața noastră încă 
bune ocazii de ve
rificare, două tur
nee grele în care 
sper că se va 
cristaliza formația 
de bază. Este vor
ba de o competiție 
ce se va organiza 
la noi în țară și de 
tradiționalul „Tro
feu Iugoslavia" de 
iunie. După aceste 
vom continua pregătirile, urmînd ca 
în ultimele 30 de zile înaintea Jocu
rilor Olimpice să efectuăm antrena
mente zilnice cu întregul lot.

2. Sînt convins că marile persona
lități ale handbalului masculin pot 
juca un rol determinant, în special 
în partidele în care se află față-n 
față două echipe de valori egale.

3. în momentul de față, după opi
nia mea, principalele favorite la pri
ma treaptă a podiumului olimpic sînt 
reprezentativele Iugoslaviei și Româ
niei. Dar, în ultimul an, am asistat 
la o vertiginoasă creștere valorică a 
handbalului masculin în foarte multe 
țări. La Milnchen vom fi martorii 
unor mari surprize. Firește, privind 
lucrurile realist, înaintea formațiilor 
încă „necunoscute", mai au șanse cer
te R.D. Germană, 
Uniunea Sovietică

la sfîrșitul lunii 
două competiții

3. Ce echipe vedeți clasate

ceiași jucători. Am rodat, deci, o 
formație pe care o cred capabilă să 
reziste cu succes la asprele con
fruntări de la Milnchen. înaintea 
J.O. vom mai avea 38 de zile de 
antrenament în comun.

2. Nu 1 Categoric, nu. Formațiile 
care vor ști să joace colectiv, cu 
participarea egală a tuturor compo- 
nenților lor, cu un echilibru tac
tic, tehnic sau fizic perfect sînt cele 
care vor învinge.

3. Apreciez că 9 reprezentative 
au șanse egale. Principala favorită 
este însă, după opinia mea, selec
ționata R.F. a Germaniei, care are 
marea șansă 
propriu.

sue- 
planul 
tnscri-

prezintă pentru handbaliștii 
dezi încă o deficiență. în 
nostru de pregătire mai este 
să și participarea la o mare com
petiție la care vor evolua echipe de 
valoare, ca R.F. a Germaniei, Nor
vegia etc.

2. Da. cred că 
juca încă un rol 
Iul masculin.

3.
mele trei 
slavia, 2. 
vietică

marile vedete pot 
mare In handba-

de

X

a evolua pe teren

HEIXZ SEILER 
(R.D. Germană)

R.F. a Germaniei, 
și Ungaria.

meu pentru pri-Pronosticul
locuri ? Iată-1 : 1. Iugo- 

România, 3. Uniunea So-

NICOLAE
(România)

NEDEF

VLADO STEN- 
TZEL (Iugoslavia)

1. Nu am adop
tat un plan special 
pentru Jocurile O- 
limpice. Ne vom 
continua pregătiri
le în mod obișnuit, 
ca șl 
unui 
mondial, 
prin antrenamente- 
școală.

2. Firește că da. In special „tuna
rii” cum sînt numiți în handbal ju
cătorii care trag puternic și precis 
la poartă.

3. Am speranța că la Jocurile O-
limpice vor învinge cele mai bune 
trei echipe prezente__

înaintea 
campionat 

acasă.

„Cupa 8 Martie" a continuat în 
sala Steaua cu partide frumoase, 
înregistrind o nouă surpriză. Flo
rida Butoi, revelația acestui con
curs, a învins-o pe actuala campioa
nă Agneta Kun, la capătul a două 
ore și jumătate de joc, cu 6—3, 
2—6, 7—6, confirmînd astfel pre
cedenta victorie obținută asupra 
Iudithei Dibar-Gohn. A fost o par
tidă foarte frumoasă, cu faze spec
taculoase și disputată pînă la ul
timul schimb de mingi. Invingă- 
toarea a făcut dese incursiuni la 
fileu, majoritatea încheiate cu lo
vituri de voie și smeciuri. Ea a 
punctat decisiv în momentele cheie 
ale partidei.

în a doua partidă, pentru locu
rile I—IV, Valeria Balaj a dispus 
sigur de Manana Nunweiller cu 
6—4. 6—3. Câștigătoarea a practicat 
același joc in forță care i-a asi
gurat deseori victoria.

In proba de dublu fete, cuplul 
Agneta Kun — Florica Butoi a în
vins fără dificultăți perechea Si
mona Nunweiller — Mihaela Nossa 
cu 7—6. 6—3. calificîndu-se în fi
nală. în cealaltă semifinală, Vale
ria Balaj și Aurelia Trifu au în
vins cu destule emoții cuplul Ma
nana Nunweiller — Ecaterina Ro- 
șianu, cu 6—1, 4—6. 6—2.

în turneul masculin, I. Sântei a 
învins mai greu 
CI—6. 6—3) pe 
care a făcut o 
De remarcat că 
vinsul a condus 
Azi, de la orele 
se vor desfășura ultimele partide.

decît arată scorul 
tînărul A. Viziru. 
partidă deosebită, 
în primul set în- 
cu 5—1 și 40—0. 
14. în sala Steaua

MIRCEA LUCESCU PRINTRE ELEVII
ȘCOLII GENERALE Nr. 188

MARȚI - 
TRAGEREA 
LA SORȚI 

A „OPTIMILOR» 
CUPEI

Federația română de fotbal 
anunță că ședința cu obser
vatorii federali (grupele A, 
B și C) se va ține la sediul 
federației în ziua de marți 
7 martie a.c., ora 18. întru
nirea va fi precedată de tra
gerea la sorți a optimilor Cu
pei României, în prezența de- 
legaților echipelor calificate.

MARCU — TRANSFERAT 
LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

ROLAND MAT-
SON (Suedia)

1. Planul nostru 
de pregătire pen
tru Jocurile O- 
limpice a început 
să prindă viață 
încă de acum 2 
ani, adică după 
terminarea ulti
mei ediții a cam
pionatului mon

dial. Am disputat în 1971, un număr 
de 26 de jocuri internaționale și 24 
în 1970. In total, pînă acum echipa 
noastră a participat la 50 de întîl- 
niri grele, aliniind aproximativ a-

1. După partici
parea la acest 
turneu vom face 
o pauză de trei 
săptămîni. Apoi 
în antrenamentele 
comune pe care 
le vom efectua, 
vom insista pe îm
bunătățirea pre
gătirii fizice generale,

n LONGEVIVUL* DUMITRU CRĂCIUN DISTINS
CU „PLACHETA DE ARGINT" A F.R.Hla

1. După termina
rea „Trofeului Car
pați”, componenții 
iotului reprezenta
tiv vor juca în ca
drul echipelor lor 
de club la campio
natul național. Ur
mează. așadar, 
cinci turnee grele, 
decisive pentru 
conturarea clasa
mentului in care va crește în mod cert 
atit volumul de pregătire, cit ți... 
oboseala. Aceasta este, pentru noi, 
principala problemă. După campio
nat ne vom antrena pentru „Trofeul 
Iugoslavia* iar apoi vom participa 
la diferite jocuri amicale, cu scopul 
de a roda echipa de bază și de a se 
accelera procesul de omogenizare a 
întregului lot.

2. Vedeta, în sensul bun al cuvîn- 
tului, adică acel mare jucător de 
handbal care știe să pună excelente
le lui calități în slujba formației, va 
putea juca și In viitor un rol de
cisiv. Dar, repet, numai In aceste 
condiții...

3. Desigur, este foarte greu de fă
cut un pronostic, acum cînd în hand
balul masculin valorile sînt așa de 
apropiate. Totuși, cred că cinci for
mații au șanse ceva mai sigure : Iu-. 
goslavia, R.D. Germană, România, 
R.F. a Germaniei și Uniunea Sovie
tică. Să nu vă mire, Insă, dacă Un
garia, Cehoslovacia sau chiar Norve
gia vor pleca de la J.O. cu o meda
lie la handbal...

★
onduziile noastre vor fi la 
fel ca majoritatea răspunsuri
lor, adică succinte. Apropie

rea Jocurilor Olimpice și dezvolta
rea generală a handbalului mascu 
lin au zdruncinat ierarhiile și au o- 
bligat marile formații la schimbarea 
modului de pregătire și a loturilor. 
Unii antrenori preferă jocurile (Iu
goslavia), alții se arată adepții an
trenamentelor intense 
mană, Cehoslovacia), 
în linii mari, aceiași, 
citi printre rînduri, că 
îndoieli. Ca niciodată
masculin se simte o lipsă de unitate 
pe- plan metodic, ceea ce complică 
și mai mult lucrurile. Singurul fapt 
cert: amploarea pe care o cunoaște 
acest sport, evidentele salturi valo
rice înregistrate în unele țări vor 
produce, în curînd, schimbări struc
turale de concepție și de metodică.

8 IONESCU

Filiala A.C.R. București Invită pe toți 
sportivii au tom oblii ști, amatori și con- 
sacrați. pe oficiali, precum și pe mem
brii susținători al sportului automobi
listic la ședința de analiză a activității 
pe anul 1971 și a discutării planului ca
lendaristic pe 1972. Adunarea va avea loc 
duminică 5 martie a.c., la orele 9,45, în 
sala Dinamo.

Cu această ocazie vor fi prezentate și 
cîteva filme sportive automobilistice.

Mircea Lucescu, căpitanul echipei na
ționale de fotbal. a lost oaspetele pio
nierilor de la Școala generală nr. 183 
din Capitală. 1OOș de copii — băieți și 
fete — au ascultat, tntr-o atmosferă de 
caldă intimitate, povestea vieții unuia 
dintre cei mai reprezentativi și mai în
drăgiți fotbaliști de la noi. O poveste 
derulată cu încetinitorul de însuși eroul 
ei..

Cind a făcut cunoștință Mircea Lucas- 
cu cu mingea de fotbal ?

Greu de spus, de precizat data cu 
exactitate matematică. In orice caz, in 
primii ani ai copilăriei. Parteneri i-au 
fost frații — 5 la număr — Și amicii 
din cartier. Ani frumoși în care micul 
fotbalist cu păr buclat și-a dezvoltat 
gustul pentru dribling, aflrmîndu-se tot
odată un jucător cu o mare fantezie.

Ca fotbalist oarecum format va apare 
abia in anii liceului, ca titular in »chipa 
Școlii sportive nr. 2, o mică rampă de 
lansare către Rapid — unde a jucat nu
mai o... săptămină și apoi către Sportul 
studențesc și Dinamo București. Perso
nalitatea viitorului fotbalist se contura 
însă vertiginos, dacă ținem seama că 
deși Juca la „Sportul", în divizia B el 
a fost chemat in națională. Va rămîne 
pentru toată viața în memoria lui Mir
cea Lucescu acel meci de debut în rîn
dul tricolorilor. In compania Elveției, 
cind toate cele 4 goluri ale reprezenta
tivei s-au marcat din pasele sale, -.sta 
s-a întîmplat la 2 noiembrie 1966 ..

Anii trec într-o goană amețitoare. Tur
nee in aproape 50 țări, peste 30 de selec
ționări in echipa României. Meciuri de 
mare prestigiu, cel de pe Wembley („E- 
ram o mină de tineri avînd in față pe

frații Charlton, pe Hurst..,“), calificarea 
la turneul final al C.M. de fotbal din Me
xic. după un turneu în Brazilia, avînd 
drept adversare — pe Maracana — pe 
Botafogo. Fluminense și Independlente... 
Mexicul a însemnat o etapă de certă 
maturizare a echipei naționale, a trico
lorilor („Nu ne-a lipsit decît un pas 
pentru a intra in sferturi : un egal cu 
Anglia...”).

împreună cu micile gazde, Mircea Lu- 
eeseu a evocat apoi meciurile din „Cupa 
Europei”, victoriile care au asigurat 
echipei României calificarea iri sferturi, 
între primele 8 echipe ale continentului. 
Deocamdată.

Ce a generat toate aceste succese ? O 
mare pasiune pentru sportul îndrăgit, o 
unitate Indestructibilă între TOȚI jucă
torii, multă responsabilitate civică și un 
cald patriotism.

A fost o întîlnire de neuitat pentru 
pionierii și școlarii de la „188“ Mircea 
Lucescu a mulțumit micilor săi admi
ratori pentru invitație, le-a urat tuturor 
succese la învățătură și în sport :

— Copii, străduiti-vă să realizați o ase
menea armonie. Fiindcă un sportiv de 
talent iși va spori valoarea și prestigiul; 
numai printr-o hună pregătire profesio
nală. Acest gind să vă călăuzească con
tinuu. Num„, așa veți trăi cele mai mari 
satisfacții...

Un transfer în preziua deschiderii 
sezonului competițional : fotbalistul 
Marcu, care, pe perioada stagiului 
militar a activat la Steaua, s-a 
transferat la Universitatea Craiova, 
unde a primit drept de joc.

SCHIMBĂRI DE 
ÎN DIVIZIA

NUME
C

fotbal a fost 
din prima

Federația română de 
înștiințată că începînd 
etapă a returului (26.III), mai mul
te echipe din Divizia C vor purta 
alt nume. Este vorba de 
(fostă 
U.R.A.
ria a 
Brăila 
(fostă 
VII-a.

Unirea
Penicilina) Iași — seria I, 
(fostă A.S.M.) Tecuci — se- 

11-a, Portul (fostă
— seria
F. C.)

Dunărea) 
a IlI-a și Răsăritul 

Caracal — seria a

ANDREI — FRACTURA

antrenamentele efec-
Andrei a

Tiberiu ST AMA

La unui din 
tuate săptămînâ aceasta, 
suferit o fractură de maleolă. Ast
fel, portarul dinamovist va fi indis
ponibil cel puțin o lună.

. răs- 
i en- 
a ac-

In dorința de a stimula și 
plăti activitatea susținută și 
tuziastă a cadrelor tehnice și < 
liviștîlbr din domeniul handbalului, 
federația română de specialitate a 
instituit, in urmă cu citva timp, 
două distincții: plachetele de aur și 
argint ale F.R.H.

Cu ocazia ultimei ședințe a Co
mitetului federal, s-au decernat 
citeva asemenea plachete, iar prin
tre cei care au primit prețioasa 
distincție s-a aflat și unul dintre 
„longevivii" handbalului nostru, ju
cătorul Dumitru Crăciun.

★
Făcînd parte din prima generație 

a handbalului în 7 românesc, Du
mitru Crăciun a debutat în sportul 
cu mingea mică în anul 1950, sub 
culorile asociației sportive Poligra
fia II București, pentru ca între 
anii 1959 și 1960 să facă parte din 
prima garnitură a echipei Dinamo 
București. Aici, îi are coechipieri — 
printre alții — pe Ivănescu, Cos- 
tache II și Redl, cu care îmbracă 
tricoul

Anii 
graful 
Mitei", 
mației

aceeași vigoaretică handbalul cu
și pasiune ca acum 25 de ani; ba 
mal mult, el este și unul dintre cei 
mai valoroși... cascadori ai Studio
ului cinematografic București, pină 
acum fiind distribuit în multe din 
marile producții cinematografice ro
mânești ca: Dacii, Mihai Viteazul, 
Bătălia pentru Roma etc

★
Omul acesta curajos, pasionat și 

multilateral pregătit, primea cu e- 
moție. acum citeva zile, placheta 
de argint a FRH, care i-a fost a- 
cor datâ 
vitatea 
sacrate 
prilejul 
la redacție, l-am întrebat .Cit timp 
veți mai juca handbal?", ne-a răs
puns simplu și firesc: .încă 5- 6 
anii".

(R. D. Ger- 
Favoriții sînt, 
Dar, se poate 
există și mari 
în handbalul

pentru devotamentul, acti- 
rodnică fi entuziasmul con- 
hand balului. Iar cind, cu 
vizitei pe care ne-a făcut-o

In divizia A

UNIREA TRICOLOR BRAILA Șl POLITEHNICA

Ultimele rezultate tehnice : 
Universitatea Craiova—Uni
rea Tricolor Brăila 3—0 (6, 
7, 3) ; Viitorul Bacău — Po
litehnica Timișoara 3—2 (11, 
—6, —11, 13, 12) ; Universi
tatea Cluj — Tractorul Bra
șov 3—1 (5, —3, 9, 14) ; Di
namo București — Progresul 
București 3—0 (7, 6, 7) ; Ra
pid București — I.E.F.S. 2—3 
(13, —11, 10, —12, —3); Stea
ua — Politehnica Galați 3—0 
O, 6, 11).

LUI TOTTENHAM
(Urmare din pag. 1)

de campion republican, 
se scurg, însă, și foto-ztnco- 
D, Crăciun 
antrenorul și 
bucureștene Bere Grivița, 

care promovează 
„Raion" în „ 
.Onoare", unde activează și în pre
zent Băieții lui „nea Mitei" își 
ascultă antrenorul și colegul de e- 
chipă așa cum face, de altfel, și 
extrema stingă Marian Crăciun care 
la 17 ani, este coechipierul tată
lui său!

La 43 de ani, antrenorul, jucă
torul și tatăl Dumitru Crăciun prac-

devine... „nea 
căpitanul for-

din categoria 
„Promoție" și apoi în

juca-

Mergem
de

_>Cu-
Semicentenarului" ; teatrul de 

„23 August", ora 9.30 : crosul

ATLETISM : Sala „23 August», 
la ora 9.30 : Întreceri în cadrul „ 
pei Semicentenarului" ; teatrul 
vara
Mărțișorului ( circuitul din str. Maior 
Coravu, ora 10.30 : Întreceri de marș.

BASCHET : Sala Glulești, de la ora 
10 : steaua — Politehnica Cluj (A. 
m.), I.C.H.F. — Universitatea Cluj 
(A.m.), Rapid — Universitatea Timi
șoara (A.f.).

BOX : Sala Casei de Cultură a sec
torului s (calea Rahovei). de la ora 
10 : gală rezervată campionatului 
bucureștean de juniori.

FOTBAL : Stadionul Metalul, ora 
10 : partida feminină Venus — Unirea 
Tricolor, ora 11.30 : Metalul București 
— Steagul roșu Brașov, meci în ca
drul „Cupei României”.

PATINAJ : Patinoarul Floreasca, de 
la ora 8 : concurs de viteză pe pistă 
redusă pentru începători,. copii și ju
niori.

POPICE : Arena Constructorul : 
Constructorul București — Metalul 
Plopenl; arena Voința: Vomța Bucu
rești — Flacăra Cîmpina. Partide in 
campionatul masculin, divizia A. Reu
niunile sînt programate de la ora 8.

RUGBY : Teren Tineretului (IV), 
ora 11 : Lotul de juniori — Steaua ; 
teren Olimpia, ora 10 : Vulcan — 
Olimpia : teren Gloria, ora 11 : Glo
ria — Rapid partide în cadrul „Cu
pei de iarnă".

SCRIMA : Sala Floreasca, de la ora 
3 și 16 : Turneul internațional de spa
dă dotat cu trofeul „M. Savu» (aciil- 
pe).

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
ora 9.30 : Progresul — Voința Arad, 
intilnire în cadrul campionatului re
publican pe echipe, masculin.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 9: 
Rapid - C.S.M. Sibiu (f.A); sala 
Dinamo, de la ora 8 : A.S.E. — Univ. 
iași (f.B), Dinamo — Unțv. Timișoa- 
ra (f.A), Medicina — Farul Con
stanta (f.A) I.E.F.S. - Ceahlăul P. 
Neamț (f.A): sala Constructorul, ora 
'0 • Aurora — Tarul Constanța (m. 
3).

(Urmare 
din pag. 1)

a reușit să egaleze, însă, spre sfîrșit, 
brașoveanul a luat din nou conduce
rea. In ultimul rund, Râdoi a reușit 
să egaleze situația de pe tabela de 
punctaj și apoi a luat un avantaj 
de două puncte, părînd că va încheia 
și acest meci cu o victorie. Cînd mai 
erau doar 10 secunde, Stoian a riscat 
un tur de braț și, spre marea-i satis
facție, i-a reușit, egalînd punctajul 
(7—7),. astfel că întîlnirea a luat sfîr
șit cu un draw.

De bună seamă, o mare surpriză 
a constituit-o înfrîngerea înainte de 
limită a campionului republican la 
categoria semimuscă. Ion Arapu 
(Steaua). în gala de dimineață, Arapu 
a avut ca adversar pe constănțeanul 
Iancu Vangheliei, un luptător cu mul
tă experiență. Cu toate că înaintea 
ultimei reprize campionul conducea 
detașat (5—1), în ultimul rund el n-a 
mai putut face față asalturilor date 
de reprezentantul A.S. Tomistex 
Constanța, părăsind spațiul de luptă 
de mai multe ori, fapt pentru care 
Arapu a primit cel de al treilea aver
tisment, fiind astfel descalificat.

înainte de a enumera cîteva dintre 
cele mai importante rezultate ale zilei, 
trebuie să consemnăm că majoritatea 
meciurilor s-au încheiat la tuș.

REZULTATE TEHNICE : cat. semi-

muscă — 48 kg : D. Vlad (Iași) b. tuș 
G. Stroiescu (Reșița), P Brîndușan 
(Timișoara) b. tuș E. Dubaru (Arad); 
cat. muscă — 52 kg : C. Băleanu (Cluj) 
b.t. E. Săli (Constanța), I. Vlădescu 
(Brașov) b.t. N. Năstăsoiu (Călărași) ; 
cat. cocoș — 57 kg : Gh. Stan (Satu 
Mare) b.t. Gh. Nicola (Reșița), Fi. Moț 
(Dinamo Buc.) b.p. G. Conrad (Bra
șov) ; cat. pană — 62 kg: P. Tarbă 
(Tîrgoviște) b.t. Gh. Potîrniche (Brăi
la), P. Coman (Steaua) b.t. D. Pițurcă 
(Dinamo Buc.) ; cat. semiușoară 
08 kg : Em. Cristian (Brașov) 
Gyarmati (Tg.
(Brăila) b.t.
P. Poalelungi 
(Tîrgoviște) ; 
C. Paraschiv

b.p. Fr.
Moraru 

Mare), 
Neicev

74 kg:

Mureș), V. 
A. Brohl (Satu 
(Galați) b.t. FI. 

cat. ușoară — 
(Brașov) b.p. Gh. Bu- 

ceag (Steaua), T. Pancă (Dinamo Buc), 
b.t. I. Cealmov (Bocșa Română) ; cat. 
semimijlocie — 82 kg : V. Țigănaș 
(Dinamo Buc.) b.t. I. Balint (Odorhei), 
I. Balaș (Brașov) b.p. V. Antonie 
(Progresul Buc.) ; cat. mijlocie — 90 
kg : I. Dumitru (Steaua) b.t. B. Blaga 
(Lugoj), L. Râdoi (Lugoj) b.p. I. Lupu 
(Tîrgoviște) ; cat. semigrea — 100 kg: 
V. Enache (Brașov) egal St. Gyorgy 
(Tg. Mureș), I. Laszlo (Odorhei) b.p. 
Gh. Urianu (Steaua), N. Negraru (Hu
nedoara) 
cat. grea 
mișoara) 
Ghergheli
(Sf. Gheorghe), Șt. Stîngu (Steaua) 
b.t. M. Gălățeanu (Progresul Buc.).

b.t. A. Szornyi (Odorhei) ; 
— +100 kg : D. G'.ava (Ti- 
b.t. I. Olaru (Lugoj), D.
(Hunedoara) b.p. I. Kutti

GALATI, 4 (prin telefon). — A luat 
sfîrșit penultimul turneu al diviziei 
masculine de volei, fără să fi modifi
cat structura primei părți a clasamen
tului. Rămîne, deci, ca ultimul turneu 
să hotărască ierarhia în partea supe
rioară și pe cîștigătoarea titlului. în 
schimb, în subsol, s-a produs o cla
rificare încă de aici ; formația Unirea 
Tricolor Brăila nu mai are șanse — 
nici teoretice și nici practice — de a 
rămîne în prima divizie. Celălalt loc 
ai retrogradării va fi probabil ocupat 
de studenții timișoreni.

Dintre echipele fruntașe, o com
portare 
avut-o 
velația turneului de la Brașov. Deși 
în fața propriilor suporteri, studenții 
n-au izbutit rezultatele scontate de ei 
la început, prezentindu-se epuizați. 
Oboseala nervoasă, evidențiată încă 
din prima zi, a devenit și mai clară 
în partida de vineri seara, în care gă- 
lățenii 
Rapid, 
făcut 
jocuri ale lor, surprinzînd prin com
binații derutante apărarea greoaie a 
gazdelor. în acest meci s-au remarcat 
toți jucătorii utilizați de antrenorul 
A. Drăgan, în timp ce de la Poli
tehnica doar Pâcuraru a dat satisfac
ție.

în ultima zi a competiției de la 
Galați, atenția a fost reținută tot de 
partidele în care erau angrenate echi
pele din zona retrogradării. în as
censiune de formă, Universitatea 
Craiova a învins, în prima partidă, 
pe Unirea Tricolor Brăila, după un 
joc în care superioritatea craiovenilor 
în toate compartimentele a fost evi
dentă. Au arbitrat : V. Ranghel (Plo
iești) ți E. Ududec (Galați). Astfel,

surprinzător de modestă a 
aici... Politehnica Galați, re-

au fost întrecuți categoric de 
Este adevărat că giuleștenii au 

unul din cele mai strălucite

Universitatea și-a ameliorat situația 
în clasament. A urmat întîlnirea din
tre Universitatea Cluj și Tractorul 
Brașov. In Ciuda inconstanței (care 
a caracterizat, de altfel, evoluția tu
turor echipelor in acest turneu), me
ciul a creat faze interesante, plăcute 

; tea .desfășurare, de- pronunțată acura
tețe tehnică. Jucînd mai variat în 
atac și cu un bun randament în . apă
rare, clujenii au obținut o meritată 
victorie, care ii scutește de emoții. 
S-au remarcat : Bînda, Vaida, Balaș, 
Măcicășan (,,U“), Buzescu, Măndoiu și 
Rednic (Tractorul). Au condus P. Cor
nel (Sibiu) — nesigur, și V. Ranghel 
(Ploiești) — bine.

O partidă deosebit de disputată au 
furnizat voleibaliștii de la Viitorul 
Bacău șl Politehnica Timișoara, re
zultatul avînd o însemnătate deosebită 
pentru ambe'.e echipe aflate în zona 
periculoasă. Spre deosebire de etapa 
precedentă, timișorenii s-au prezen
tat mult mai bine. Ei au dominat în
ceputul jocului, dar au cedat surprin
zător setul I, în care avuseseră un 
avantaj considerabil 1 Le-au cîștigat, 
însă, pe următoarele două, într-o apri
gă luptă, care a dat loc unui spectacol 
de calitate. Situația din setul I s-a 
repetat și în cel de-al patrulea : stu
denții au condus la început la diferență 
apoi au căzut, permițînd adversari
lor să remonteze și să egaleze scorul 
(2—2). In setul decisiv, lupta s-a în- 
dîrjit. Finalmente, băcăuanii 
lucizi și mai omogeni — 
mai bine decît adversarii 
țiindu-se în mod special 
lonescu și Bărbulescu. Ei 
victorioși setul, și, astfel, 
arbitrat bine V. Dumitru 
Mușat (Constanța).

In primul joc al 
după-amiază, liderul 
Dinamo București, a 
partidă fără Istoric 
45 de minute 
Jocul nu 
deosebit, 
un volei 
dus bine 
(Buc.)

Cea
neului 
Rapid 
sebit

Alger. S-au plîns toți băieții de te
renurile „mai tari ca piatra", cum 
spunea Vidac, arătîndu-mi cîteva 
răni provocate la plonjoane, s-a 
plîns și antrenorul echipei de inac
tivitatea generată de reținerea jucă
torilor față de acele terenuri.

Dincolo de acest trecut, interesea
ză însă prezentul. Și astăzi se pare 
că U.T.A. a parcurs clipe grele, de 

„nervozitate și oboseală. U.T.A. a 
început Să' se regăsească în 
amicalul de marți cu juniorii 
și în partida de joi cu liderul seriei 
a doua a diviziei secunde, C.S.M. 
Reșița. Pentru acest joc de la mijlo
cul săptămînii, arădenii căutaseră 
un adversar mai tare. Se gîndiseră 
la V.S.S. Kosice, la Universitatea 
Craiova, la S.C. Bacău și la Jiul. 
Dar toate aceste proiecte au căzut și 
atunci s-a acceptat teamul lui Rein
hardt. Reșițenii au fost, însă, un 
adversar foarte nimerit, tenace și 
mobil. U.T.A. a pornit slab în acest 
joc, și a tăgat frica în noi. Cel pu
țin jocu, lui Lereter, care a dere
glat mecanismul echipei pe „axul 
cardanic" Pojoni—Petescu, a semă
nat teama în cei 4—5 000 de specta-

tori veniți la stadion (miercuri se 
vor monta tribune mobile în spatele 
porților, mărind capacitatea stadio
nului cu cea 8 000 de locuri). La 
pauză, însă, antrenorul textil iștilor 
și-a speriat echipa cu „încă o oră 
de antrenament, dacă nu trageți ca 
lumea". Și U.T.A. și-a regăsit firea:.. 
Cel puțin timp de 30 de minute, 
din final ne-a amintit de acea 
echipă echilibrată și năvalnică în
tocmai unui rîu.de munte. Semn că 
textiliștii au trecut peste ștarea de 
inhibiție care strînsese nori negri 
deasupra tuturor celor care cred în 
steaua U.T.A.-ei. Cele 30 de minute 
de joi au demonstrat că U.T.A are 
resurse fizice mai mari decît a cre
zut poate chiar ea.

Intrat pentru două, trei zile în
tr-o stare de pesimism, Aradul și-a 
regăsit acum echilibrul. Lumea se 
teme, oarecum, de Tottenham, dar 
are încredere în U.T.A. Echipa se 
relaxează în plimbări, pe malul 
plin de primăvară al Mureșului sau 
la Timișoara (pentru meciul de Cu
pă C.F.R.—S.C. Bacău), dar știe să 
forțeze cadența în antrenamente 
scurte și intense, cu gîndul că marți 
va fi ea însăși...

T

(Urmare din pag. 1) SURPRIZE IN SALA, 
SURPRIZA AFARA...

sezon, dăruind într-un început de 
martie nu numai mărțișoare, ci și 
„zăpada mieilor*. Vineri s-a des
chis în mod festiv, la Miercurea 
Ciuc, grupa C a campionatului 
mondial de hochei, ieri a nins 
în București, o dată cu startul dat 
la Sinaia, Predeal și Poiana Bra
șov unor competiții de ecou în 
rîndul tineretului („Săniuța de 
argint*, Olimpiada de iarnă a e- 
levilor și campionatele universi
tare de schi alpin și fond, „Cupa 
tineretului* de la sate), competi
ții finale ce se desfășoară și as
tăzi. Sînt acordurile finale pe care 
le intonează sporturile de iarnă 
înainte de a părăsi scena aces
tui sezon, bagheta dirijorului co- 
borînd atunci cînd se va fi în
cheiat și aria speranței în grupa 
B a campionatului mondial de 
hochei (București), unde evoluea
ză și reprezentativa României.

.. și cîte altele vor mai fi con
semnate astăzi după-amiazâ în 
cele 14 partide din „Cupa Româ
niei* la fotbal ?

„Trofeului Carpați' la handbal, 
surprizele animă reuniune după 
reuniune. In orașul de pe Bega, pe 
un stadion dinamizat ca în vre
murile de glorie ale fotbalului 
timișorean (22 000 de spectatori,

SAPTAMINA
SPORTIVA INTERNA

In sala Victoria din orașul au
rului negru, care și-a deschis por
țile pentru prima datâ unei com
petiții în această săptămînâ, cu 
prilejul celei de a Xlll-a ediții a

cifră record I), în
„16“-imilor „Cupei României*, cîș 
tigătoarea ultimei ediții,
— echipa care și-a pierdut um
bra și n-o găsește nici acum, în

avanpremiera

Steaua

de-a lungul 
jumătate spec- 
ai unor palpl- 
scor. A cîști- 
după 5 seturi,

mai 
au acționat 
lor, eviden- 
Ciucureanu, 
au terminat 
partida. 
(Buc.) și

echipa 
s-a ridicat la 

ambele formații 
de circumstanță. 
Z. Patru și V.

reuniunii 
clasamentului, 

întrecut într-o 
care a durat 

Progresul, 
un nivel 

practicînd 
Au con- 
Dumitru

mai atractivă întîlnire a tur- 
a opus echipele bucureștene 

și I.E.F.S. Meciul a fost deo- 
de spectaculos,

a peste două ore și 
tatorii fiind martori 
tante răsturnări de 
gat la mare luptă, 
formația I.E.F.S.

Aurelian BREBEANU 
Telemac SIRIOPOL 

coresp. județean

preajma meciului cu Bayern Mun- 
chen — a fost eliminată, surprin
zător, de „Poli*.

Și dacă într-o competiție cum 
este „Trofeul Carpați*, unde 
este prezentă elita handbalului 
mondial, surprizele au premise 
chiar din start datorită echilibru
lui valoric existent, între echipele 
ce s-ou înfruntat la Timișoara e- 
xistă, cel puțin teoretic, o dife
rență evidentă, fotbaliștii militari 
avînd de partea lor nu numai ve
leități superioare, ci și mijloacele 
de exprimare corespunzătoare. De 
această dată, însă, determinant 
în realizarea surprizei n-a fost 
tradiționalul suport al competi
ției, care saltă plafonul obișnuit 
al out-sider-ului, ci evoluția foarte 
slabă a echipei bucureștene. Cei 
ce răspund de pregătirea echipei 
au rugat presa să-i păsuiască 
pînă după meciul cu Bayern Mun- 
chen din „Cupa cupelor*. Am 
vrea, ca să fim sinceri, să uităm 
miercuri, pe „23 August, 
fost la Timișoara...

r%25c3%25aeu.de


REZULTATE SCONTATE

CAMPION BALCANICDAN CR1STEA w

LA SLALOM URIAȘ DE DUBLU
DE LA HAMPTON

Atacanții echipei chineze, Pi

F. Tajnikar (I) 39:35,6, 3.
(R) 39:42,9... 8. N. Cristo-

10. S. Tamaș 
- 15 km : 1.

O medalie de aur, trei de argint și două de bronz după prima zi a întrecerilor

j/ IN JOCURILE ZILEI A DOUA

NĂSTASE-TIRIAC 
JOACĂ ÎN FINALA

AUSTRIA

Ciun-hua (nr.

DANEMARCA

tinere și 
cheltuias-

care, de 
mai mult

în primul meci al serii, echipa 
Austriei a valorificat mult mai 
greu decît ne-am așteptat rutir.a 
sa competițională în fața unei se
lecționate daneze foarte 
P" i puțin dispusă să-și 
c , pe deplin forțele.

Prima repriză, cea în 
obicei, danezii se avîntă
în atac, a produs nu mai puțin de 
6 eliminări (cîte 3 de fiecare parte) 
ceea ce prevestea un meci dur. De 
altfel, în aceste 20 de minute, cei 
4 000 de spectatori au avut ocazia 
Să vadă și primul șut de penalita
te al campionatului; dar cursa so
litară a austriacului Schwitzer, de 
la mijlocul terenului, a fost zadar
nică pentru că din nou 
Bent Hansen a parat

inspiratul 
năpraznlca

8) și Nan 
formației

Kuo-și (nr. 10) 
bulgare

încearcă străpungă apărarea

lovitură, comparabilă cu un penal
ty fotbalistic cu avînt.

Celelalte două reprize s-au des
fășurat în deplină corectitudine. 
Pînă la urmă, superioritatea de 
ansamblu a austriecilor (care nu 
s-au arătat încă la înălțimea renu- 
melui lor) a dus la rezultatul final 
de : 4—2 (1—9, 2—1, 1—1). Au 
marcat : Puschnig (min. 2 si 32), 
Kalt (min. 22), Gasser (min. 59) 
pentru învingători, respectiv Kahl 
(min. 31) și Holten (min. 42).

Au arbitrat 
Franz Baader 
și Gheorghe

ITALIA

Popov (Bulgaria) auȘi
mai puțin de 30 de mi-

foarte exigent : 
(R.F. a Germaniei) 

Tașnadi (România))

OLANDA

3—1 (2—0, 0—1, 1—Oj

Un meci confuz, plin tie nere- 
gularități, capitol la care s-au în
trecut ambele echipe. In repriza 
a doua, de pildă, arbitrii Ujfalussi

Crosa zilei

BENT HANSEN

(Ungaria) 
dictat nu 
nute de eliminări, reușind să țină 
în mină acest joc foarte agitat

Italienii au luat conducerea în 
prima repriză, prin Gallo și Sa- 
varis. olandezii au redus, însă, din 
handicap in treimea a doua a 
partidei prin Christiaans. In ulti
mele 20 de minute s-a dat o luptă 
acerbă, olandezii încercînti să for
țeze egalarea dar, în ofensiva lor, 
s-au lăsat descoperiți și Benvenuti 
a finalizat un contraatac prin care 
a stabilit scorul final.

PUCURI
• Turneul grupei C a început vi

neri după-amiază cu casa închisă. 
Toate cele 1 802 locuri numerotate au 
fost ocupate de posesorii abonamen
telor pe întreaga competiție. Afluen
ța mare și sporita cerere de bilete 
i-au determinat pe organizatori să 
mărească spațiul locurilor in picioare 
cu încă o mie, capacitatea „Palatului 
de gheață" ajungind, astfel, la 4 0C 
de locurL

• In prima reuniune a C.M.. 
pucuri care au sărit peste mantinelă 
au fost ciștigate de spectatori, aceș
tia păstrindu-le ca trofee prețioase.

PAMPOROVO, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Simbătă dimineața un val gros 
de ceață a întunecat masivul Rodo- 
pe, astfel că organizatorii și partici- 
panții la cea de-a V-a ediție a 
Balcaniadei de schi au arătat se
rioase semne de îngrijorare. Clou-ul 
zilei l-a constituit proba de slalom 
uriaș, la startul căreia s-au aliniat 
cei mai valoroși sportivi din Iugo
slavia, Bulgaria și România, unii 
dintre ei prezenți la Olimpiada de 
la Sapporo: Dan Cristea și Brenei 
(ROMANIA), Kafcici (Iugoslavia), 
Penev și Resmijev (Bulgaria). Tra
seul. în lungime de 1 370 m, marcat 
cu 60 de porți și avînd o diferență 
de nivel de 375 m a fost foarte di
ficil. Prima manșă a adus o oare
care nervozitate în rîndurile delega
ției noastre. întrucît favoritul pro
bei. Dan Cristea, a reușit doar al

probabil la cele două secunde avans 
asupra iui Dan Cristea. Dar repre
zentantul nostru își confirmă valoa
rea arătată de atîtea ori și reali
zează, demonstrînd o tehnică exce
lentă și atacînd cu mult curaj, un 
timp foarte bun: 1:24,39. Această 
reușită îi aduce și primul loc în 
clasamentul cursei, întrucît adver
sarul său a reușit doar 1:27,05. La 
probele de fond, juniorii noștri au 
avut evoluții bune, demonstrînd 
utilitatea participării lor la con
cursuri de anvergură. REZULTATE 
TEHNICE : slalom uriaș, seniori : 
1. Dan Cristea (România) 2:54,72, 2. 
Milan Gasperic (Iugoslavia) 2:55,62, 
3. Marko Kafcici (Iugoslavia) 
2:55,68, 4. Ivan Penev (Bulgaria)
2:56,53, 5. Resmi Resmijev (Bulga
ria) 2:57,60, 6. Gheorghe Vulpe (Ro
mânia) 2:57,95 ; juniori: 1. E. Klenov 
(B) 3:03,33, 2. M. Burchi (R) 3:08,41,

20:24,1... 6. Maria Tocitu (R) 20:47,3 ; 
juniori — 10 km : 1. M. Brajnik (I) 
39:34,7, 2. ~ ~ ‘
F. Foriko 
loveanu (R) 40:43,5.
(R) 43:30,1 ; seniori
P. Pankov (B) 52:57,8, 2. V. Anghe- 
lov (B) 53:49,7, 3. L. Toskov (B)
55:14,4, 4. D. Galabov (B) 55:14,5,
5. Gh. Voicu (R) 55:32,7, 6. Gh. Gîr- 
niță (R) 55:56,4... 9. Petre 
57:43,1, 10. V. Papuc (R)

Mîine se va desfășura 
slalom special.

Dinu (R) 
58:26,4. 
proba de

Paul IOVAN

NEW YORK 4, (Agerpres). —Fi
nala probei de dublu din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la Hampton (Virginia) se va disputa 
între cuplul român Ilie Năstase — 
Ion Țiriac și perechea spaniolă An
dres Gimeno — Manuel Orantes. 
în semifinale, jucătorii români au 
cîștigat în trei seturi cu 7—5, 2—6 
7—5 în fața cuplului american Cliff 
Richey — Tom Edlefsen, iar Gime
no și Orantes au eliminat cu 6—4, 
7—6 perechea americană Tom Gor
man — Jimmy Connors.

Reamintim că în semifinalele pro
bei de simplu, Ilie Năstase îl întîl- 
nește pe Cliff Richey, iar Stan 
Smith va juca împotriva lui An
dres Gimeno.

D. Condurat și S. Cuțov
în finala turneului de box de la Sofia

DAN CRISTEA

a dat din nou dovadă de o tenaci
tate deosebită în partida cu Doncev 
(Sofia). Boxerul român s-a impus 
încă de la primele schimburi, de- 
ținînd inițiativa permanent. Doncev 
a fost numărat în prima repriză, 
dar a găsit totuși resurse s-o ter
mine în picioare. în cea de-a doua, 
el primește un. avertisment pentru 
box periculos cu 
este numărat din .. , 
bulgar Totev îl abandonează. în 
finala categoriei,
cișa mănușile cu campionul Bul
gariei, Kuncev. Alte rezultate : 
Gedd (Budapesta) b.p. Nikolov (So
fia), Harcsa (Budapesta) b.p. Vla
dimirov (Sofia).

Toma HRISTOV

SOFIA, 4 (prin telefon). Turneul 
internațional de box „Ring-Sofia 
72“ a continuat cu disputarea Se
mifinalelor. La categoria muscă, 
Dinu Condurat a luptat cu bulga
rul Krumov, clasat pe locul secund 
la Balcaniada de la Titograd. După 
ce s-au tatonat îndelung, în run
dul II ambii pugiliști și-au aplicat 
numeroase lovituri dure, Condurat 
evidențiindu-se printr-un box mai 
variat, folosind upercuturi specta
culoase. în ultima repriză, el l-a 
adus pe Krumov la un pas de k.d., 
arbitrii consemnîndu-i victoria la 
puncte în unanimitate. In finală, 
Condurat va lupta cu Andreevski 
(Sofia).

La categoria pană, Simion Cuțov

capul, după care 
nou, iar arbitrul

Cuțov va încru-

• Ce 
repreze 

este 
trimiși 

‘cLull
de la

compusă din 5 
cotidiene sportive 
budapestar.â.

• Orarul primei 
la sută, 

euniunii i 
pilotul , 

■e
oentru

:a mai numeroasă delegație de 
■ntanți ai presei vorbite ți scri- 

cea maghiară, cc.m.pvd dir. 5 
special' 
o televiziunea

Bent Edward Roland 
numai pentru că Han- 

nume de familie co- 
Danemarca, 
— pentru 
omonimul

De fapt : 
Hansen, nu 
sen este un 
mun în 
mai ales 
deosebi de 
echipă, Bent Hansen. N-a juca: 
întotdeauna în poartă. A începu: 
ca fundaș (gabaritul : 1.85 rr. si 
75 kg), dar la moartea tatălui să... 
fiind băiat sărac, și nemaiputir.- 
du-și cumpăra singur echipamentul 
costisitor de hocheist, a trebuit să 
accepte singurul post pentru care 
în țara sa se oferă gratuit costu
mul : așa a devenit portar !

La 23 de ani, este student în 
anul II la arhitectură. A jucat de 
59 de ori în echipa națională ți 
a participat la 6 ediții ale 
pionatelor mondiale, 
dă și ochii negri se 
masca celui ce anul trecut 
pierdut dinții din față, dintr-c 
vitură de puc la antrer.amen 
are curajul încă să apere 55 de ș

zile a fost res- 
. La desfășurarea 
inaugurale a con- 
.Jîolbei", Gabriel 

a reușit să pregătească 
cele două meciuri In- 

ecord : de fiecare dată 
e 8 minute (pauza du
el. Desigur că in per- 
ită ați recunoscut pe 

..Ro'.bei" de la patînoa- 
ist" din Capitală, venit 
>trui pe colegul său din 

Alexandru Szeles .

doilea timp, 1:30,33, față de 1:23.63, 
realizat de iugoslavul Kafcici. După 
pauza de prînz, la ora 15,30, s-a 
dat startul în manșa a doua, care 
avea să fie hotărîtoare în definiti
varea ierarhiei balcanice la slalom 
uriaș. Kafcici are o coborîre sigu
ră, fără să riște însă, gîndindu-se

3. M. Magusar (I) 3:12,55, 4. P. Gri- 
gore (R) 3:12,76, 5. Alex. Manta (R) 
3:13,03 ; junioare : 1. Antoâneta Zîa- 
tareva (B) 1:41,58, 2. Eva Mezei (R) 
2:03,83 (Elena Degeratu — descalifi
cată) ; fond : junioare — 5 km: 1. 
Milena Kordez (I) 19:49,2, 2. Elena 
Bășa (R) 20:03,8, 3. Liliana Pața (R)

O Echipa U.R.S.S. pe primul loc, la hochei ® Cel mai rapid slalomist
Jan Bachleda S Reuniuni ale F.I.S.U.

reprezentati- 
și la ediția 

a Galați, oaspe- 
slnrt ca acasă 

ir.ima fierbinte, 
or*.

DISTINCȚII ACORDATE f» OLIMPICILOR" SOVIETICI

Troian IOANIȚESCU

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, sportivii 
sovietici care s-au evidențiat la re
centele Jocuri Olimpice d" iarnă 
de la Sapporo au fost decorați cu

□ □□□□□□□□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Medalii comemorative

.tarea ei cu ctnct ani ta ur- 
a.-.a Praha—E<_ko. cea mai 
fernmna de fotbal din Ce-

5 ANI FĂRĂ INFRINGERE!

alții pleacă

în italia
VOSICKA (Slavia)

Unii vin,
Magnusson, Nordahl, Eklund stat 

cîteva din cele mai populare nume de 
fotbaliști suedezi care activează ta stră- 
inf'tăte. Cine ne mai rămlneî — se În
treabă cu nostalgie ziarele de sport dta 
Suedia.

Recent s-a întors din Italia, Currie

Federația Italiană de fotbal a făcut 
o propunere la U.E.F.A. din partea se- 
leeiionerului și antrenorului echipei na
ționale Ferruccio Valcareggi, cu privire la 
maiorarea limitei de vlrstâ pentru e- 
c''.'?ele de tneret, de la 23 la 25 de 
ani. Motivul constă in faptul că foarte 
mulți jucători de real talent nu pot S

ECHIPE DE TINERET 
PÎNĂ LA 25 DE ANI?

hoslovacia, a jucat in total 317 meciuri, 
inclusiv cele din străinătate. Nu a pier
dut nici unul și are un golaveraj im
presionant; 1658—69. Și deși din echipa 
inițială au' rămas numai portarul Vilda 
Marzin și câpitana echipei Slawka Vo- 
sicka (în fotografie), echipa nu a fost 
învinsă nici în anul trecut, cînd a ju
cat 45 de meciuri, din care a ciștigat 
49 și a ternrnat la egalitate 5. Cu 221 
goluri înscrise și doar 16 primite, echipa 
conduce autoritar și în actualul campi
onat de fotbal feminin cehoslovac

înalte ordine și 
schioara Galina 
toare din Ijevsk.
medalii de aur în probele de fond, 
și schiorul Viaceslav Vedenin, cam
pion olimpic în proba de 30 km, 
au fost distinși cu „Ordinul Lenin“.

Patinatorii artistici Irina Rodnina 
și Alexei Ulanov, precum și jucă
torii de hochei pe gheață V. Davî- 
dov, A. Ragulin, A. Firsov au pri
mit „Ordinul Steagul Roșu al Mun
cii".

medalii. Astfel, 
Kulakova, învâță- 
cîștigătoare a trei

LAKE PLACID, 4 (Agerpres). — 
Timpul s-a .mai îmbunătățit la Lake 
Placid și a permis schiorilor alpini 
să participe la proba de slalom 
uriaș din cadrul Jocurilor Mondiale 
universitare de iarnă. După opri
rea cronometrelor, tehnicienii și 
concurenții au avut surpriza de a 
constata că timpul cel mai bun în 
prima manșă a fost realizat de po
lonezul Jan Bachleda — 1:36,90. El 
a fost urmat de elvețianul Pierre 
Poncet — 1:37,51 și suedezul Roger 
Achlm — 1:38,75. Principalii fa- 
voriți, francezul Eric Stahl și vest- 
germanul Franz Vogler, nu s-au pu
tut acomoda cu zăpada moale, o- 
cupînd locuri sub posibilitățile lor.

In turneul de hochei, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
8—3 formația S.U.A., asigurîndu-și 
astfel locul întîi în competiție.

La Lake Placid a avut loc și reu
niunea Federației generale a spor
tului universitar (F.I.S.U.). Președin-

tele acestui for, dr. Primo Nebiolo 
(Italia), a anunțat că viitoarea edi
ție a „Universiadei albe" va avea 
loc în anul 1974 într-o localitate ce 
va fi aleasă cu prilejul Adunării 
generale a F.I.S.U., programată a- 
nul viitor la Moscova.

Campionatele africane de box
in faza finalelor

AJUTOR ÎNTiRZIAT

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Federația italiană de fotbal a luat ho- 
tărîrea de a crea o medalie comemora
tivă pentru fotbaliștii care au participat 
la peste 20 de meciuri internaționale ofi
ciale. Medalia va purta numele și efi
gia lui Vittorio Pozzo, antrenor și se
lecționer unic al naționalei peninsulare 
între anii 1930—40. perioadă ta care a- 
ceasta a ciștigat două campionate mon
diale șl un turneu olimpic.

După datele federației. 43 de jucători 
vor avea dreptul la înalta distincție, 
înregistrarea lor s-a tăcut după tabe
lele F.I.F.A. In fruntea listei se află 
Facchetti, căpitanul reprezentativei ita
liene (60 selecționări) urmat de Maz
zola 146). Rivera (43), Burgnich (41), Sal
va ’ ri (36), Domenghlni (31), Albertosi 
(30). BulgareUl (29), Rlva (24), Janich 
(23), Guarneri (21), De Sisti (21), Corso

Andersson ta vlrstă de 32 d 
federația italiană 
a semna un nou 
rese. Ca și cum 
echilibrarea balanțe: 
răsit Suedia plecînd spre 
lie. Ove Eklund, mai tinâr 
son cu 10 ani. Se pare că 
lător spre peninsulă va fi Roland Sand 
Perg, unul dintre cel mai ta formă ja 
cători la ora actuală care a Înscris 1 
goluri, ta tunp ce al doilea jucător ta 
clasamentul golgeterilor, Bo Larsson, 
din echipa Malmo, a marcat doar 10.

...Aceasta este trista realitate a fotba
lului suedez, unde cei buni pleacă ș: cet . 
de care cluburile profesioniste din occi
dent nu mai au nevoie, se retatorc !

S-a împlinit un an de La marea tragedie 
petrecută pe stadionul Ibrox-Park din 
Glasgow, ctad ta urma unei uriașe bus
culade, intervenită la sfirșitul 
Celtic— R-angers, un număr de 
spectatori și-au pierdut viața, 
175 au fost răniți, mulți dintre 
nind

Continutadu-și turneul ta Europa, cu
noscuta echipă braziliană de fotbal F.C. 
Santos a jucat cu formația A.S. Roma. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0) prin _ J’~
marcate de Ze Carlos (mln. 10) și Edu 
(min. 77). Partida disputată pe stadionul 
olimpic din Roma, a fost urmărită de 
peste 70 000 de spectatori. în acest joc, 
F.C. Santos a aliniat următoarea forma
ție : Cesar — Paulo. Ze Carlos, Orlando, 
Leo, Oberdan, Edu, Alfonstao, Alcindo, 
Pele, Ferreira

golurile

total de 99:07. secundată de Michele Ja- 
cot — 91:15. Dificultatea traseului a făcut 
ca multe dintre favoritele cursei să aban
doneze sau să fie descalificate. Printre 
acestea s-au numărat elvețianca Mărie 
Therese Nadig, dublă campioană olimpică 
la Sapporo șl austriaca Annemarie 
Proell, lidera „Cupei Mondiale".

EXPERIENȚA REUȘITA LA AȘHABAD

BAKO TOURE, una din speranțele 
reprezentativei Mali

Pe terenul acoperit de zăpadă ai sta
dionului din Așhabad s-a desfășurat un 
turneu internațional pentru juniori, oare 
a constituit o etapă pregătitoare pentru 
turneul U.E.F.A. Alături de trei echi
pe sovietice, la turneu au luat parte re
prezentativele de juniori ale R. D. Ger
mane, Jugoslavlei, Ungariei șl R. ?, r 
Germaniei.

In afara interesului deosebit oferit de 
confruntarea tinerelor speranțe, tatfln:- 
rlle au constituit un bun prilej pentru 
un schimb de opinii Intre cei 23 de an-

diferite naționalități, care au 
comentat turneul. Multiple 

mijloace tehnice au fost puse la dispo
ziție de către federația sovietică, astfel 
că în afara întâlnirilor propriu-zise. s-au 
putut analiza filmele turnate în timpul 
desfășurării lor, comentariile înregistrate 
pe Mu și notele extrase din carnetele dife- 
r.plor antren oțl-observ a tori. Experiența 
s-a dovedit a fi fost foarte utilii, cei 
prezenți acumullnd interesante concluzii 
pentru antrenamentele cu juniorii.

trenori de 
•mărit șiar

CONGO SAU MALI?
Cine va cuceri a VlII.a edifie

a Cupei
Africii inter- 
său act: fi-

A VIU-a ediție a Cupei 
țări își trăiește azi ultimul 
nala, pe care — în mod surprinzător — 
o vor disputa reprezentativele Congo și 
Mali. Spre decepția spectatorilor din Ca
merun, țara organizatoare a turneului 
final, care pornea favorită în această 
ediție și care făcuse imense preparative 
în vederea competiției, printre care și 
construirea a două stadioane noi, mo
derne, prevăzute cu toate instalațiile ne
cesare, cu 50.000 și respectiv 35.000 de 
locuri, la Yaounde și D ou al a.

Jocurile din cele două grupe prelimi
nare ale turneului final (Camerun, Mali 
și Kenya la Yaounde, Zair, Congo și Su
dan la Douala) anticipau un succes al 
gazdelor, care au ocupat primul ioc în

Africii ?

însă cu surprize : 
pe Camerun, 
favoritele au 
nevoite să-și

iar 
fotf 
dis-

grupA, în timp ce în cealaltă se instalase 
în frunte Zair, urmată de Congo. Semi
finalele s-au soldat 
CONGO a eliminat 
MALI pe Zair. Deci, 
scoase din cursă și
pute doar medaliile de bronz...

Astfel îneît, pe lista cîștigâtorilor 
pei, anul acesta se va înscrie un nume 
nou, Congo sau Mali. Care dintre ele, 
vom vedea după finala de astăzi. In -is
toria de 15 ani a Cupei, victoria — atît 
de dorită — a surîs pe rînd reprezentati
velor următoarelor țări: R. A. Egipt 
(1957 în Sudan și 1959 în R. A. Egipt). 
Etiopia (în 1961 în Etiopia), Ghana (1963 
Ghana și 1965 în Tunisia), Zair (1967 în 
Etiopia) și Sudan (1971 în Sudan).

Cu-

partidei 
66 de 
iar alți 

ei rămî- 
cu grave infirmități. Clubul Ran- 
organizatorul tatîlniril, nu a fost 
pus sub sancțiuni penale pentru 
milsurilor de securitate; iar rezul

tatele anchetei nu au fost încă publi
cate. 9e fac mari eforturi spre a se trece 
sub tăcere grelele urmări ale Iresponsabi
lității organizatorilor, deși un mare nu
măr de procese au fost intentate clubu
lui scoțian, totalul daunelor cerute ta- 
sumînd milioane de lire sterline.

Un mic fond de ajutorare a fost acor
dat de stat, care a distribuit, sub titlul 
de intervenții caritabile, o mică sumă 
unul număr de 23 de văduve șl 46 de 
orfani. Ziarele britanice cer să fie trasă 
la răspundere șl Liga scoțiană de fotbal, 
care avea datoria să controleze modul 
ta care clubul Rangers se achită de o- 
bllgațllle de organizator al tatUnlril.

La campionatele europene de atletism pe 
teren acoperit (Grenoble 11—12 martie), 
Ungaria va fi reprezentată de un lot de 
șase sportivi (patru atleți și două atlete). 
Lotul masculin cuprinde pe Istvan Major 
și Jozsef Tihany (săritura ta Înălțime), 
Robert steinhacker (săritura cu prăjina) 
și Andras Zsinka (800 m). La startul 
probelor feminine vor fi prezente Mag- 
dolna *' ----  •-
Maria

Komka (săritura In 
Velekei (800 m).

36 de ani, Elveția are

înălțime) șl

din nou un
Este vorba

După _ .
campion european de box, ____  .
de Fritz Chervet care a cucerit titlul 
european la categoria muscă, tavjngta- 
du-1 la Berna prin abandon ta repriza a 
11-a pe Italianul Fernando Atzori.

Concursul internațional de schi de la 
Heavenly Valley a programat proba fe
minină de slalom special in care repre
zentantele Franței s-au clasat pe pri
mele două locuri. A ciștigat Florence 
Steurer (ta vtrstă de 22 de ani) cu timpul

Etapa a 3-a a Turului automobilistic al 
Portugaliei, desfășurată pe ruta Lagos — 
Coimbra, s-a încheiat cu victoria echi
pajului portughez Romaozinho — Simoes. 
în urma acestui succes. Romaozinho și 
Simoes au trecut pe primul loc în cla
samentul general individual al competi
ției.
«
într-unul din derbyurile campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață, echipa 
Dukla Jihlava a învins în deplasare cu 
scorul de 7—3 (2—1, 2—1. 3—1) formația 
ZKL Brno. Alte rezultate din etapa a 
31-a : Sparta Fraga — Gotwaldow 2—2: 
Sonp Kladno — Tesla Pardubice 3—2 ; 
Slovan Bratislava — HZ Litvinov 6—1: 
VSJ Kosice — Motor Ceske Budejoviee 
3—3. In clasament continuă să conducă 
Dukla Jihlava cu 42 p. urmată de 
Sonp Kladno — 40 p șl Slovan Bratislava 
— 39 p.

In cursa cicliști de șase zile, care se 
desfășoară ta prezent pe velodromul aco
perit din Groningen, conduce perechea 
J. Janssen (Olanda) — S. Renz (R.F. a 
Germaniei) cu 226 p. II urmează cuplu
rile Bugdahl — Kemper (R.F. a Germa
niei) — 172 p și Verschueren (Belgia) — 
Gilmore (Australia) — 137 p.

NAIROBI 4 (Agerpres). — Cam
pionatele de box ale Africii con
tinuă să se desfășoare la Nairobi 
în mijlocul unui deosebit inter's. 
Competiția este dotată cu marile 
trofee „Nasser" și „Ghana“. Primul 
trofeu se va oferi echipei care va 
avea cele mai multe puncte, iar 
cel de-al doilea va reveni selecțio
natei care va avea cei mai mulți 
campioni.

Semifinalele competiției au fost 
dominate de boxerii din K nya și 
Uganda. Din cei 22 de finaliști 
Kenya are 6, Uganda — 7 și Ni
geria — 4. în cel mai spectaculos 
meci al semifinalelor, la cat. pană, 
Sammy Bogwa (Kenya) a dispus 
la puncte de ghanezul J. Cofie. Se- 
mimijlociul Dick Murunga (Kenya) 
a cîștigat la puncte meciul cu gha
nezul Flash Emma. La cat. grea 
Ouma (Uganda) l-a învins la puncte 
pe egipteanul M Aii, iar Masarrla 
(Ghana) a obținut decizia la puncte 
în fața lui Bassomben (Camerun).

TURNEUL DE TENIS
DI LI SOFIA

SOFIA, 4 - în 
țional de tenis de 
jucătoare româncă 
nescu a învins-o pe Veronica Koch 
(R.D. Germană) cu 3—6, 6—2, 6—2 
în semifinalele probei de simplu.

în semifinalele probei de dublu, 
cuplul româncelor Mariana 
nescu — Virginia Ruzici a 
eu 7—5, 4—6, 3—6. în fața perechii 
cehoslovace Navratilova — Strna- 
dova.

turneul intern a- 
la Sofia, tînăra 
Mariana Simio-

Simio- 
pierdut

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE■

VALERIA BUFANU 7,4 pe 60 m
Ieri, sala „23 August" din Capi

tală a găzduit prima reuniune a 
„Cupei Semicentenarului U.T.C.". 
In fruntea rezultatelor se situează 
recordul național egalat (în serii 
și finală) la 60 m de către Valeria 
Bufanu : 7,4. Alte rezultate : mas
culin : 60 m— C. Ionescu (Dinamo) 
6,9, D. Iordache (Steaua) 6,9. T. Pe
trescu (C.A.U.) 7,0, triplusalt : V. 
Dumitrescu (Dinamo) 15,68 m; 
prăjină : D. Piștalu (Dinamo) 4,90 m, 
N. Ligor (C.A.U.) 4,90 m, C. Anton 
(C.S.S.) 4,60; feminin : 60 m : V.
Bufanu (Rapid) 7,4, V. Anghel (Me
talul) 7,7, L. Ratz (Metalul) 7,8, G. 
Popa (C.A.U.) 7,8 ; lungime : Al.
Popescu (Steaua) 6,20 ; greutate : I. 
Terek (C.A.U.) 13.32 m.

ASEARA, TN CAMPIONATELE
Aseară s-au desfășurat în sala Di

namo din Capitală trei partide în 
cadrul campionatelor naționale de 
baschet. în primul joc, de slabă 
factură tehnică, Politehnica Bucu
rești a întrecut pe Constructorul 
București cu 55—45 (27—27). Stu
dentele, lipsite de aportul lui Taf- 
lan, Szabados și Savu, au evoluat 
Ia un nivel slab, victoria lor da-

m :

ECHIPA DE FOTBAL A ITALIEI 
ÎNVINSA LA ATENA I

Mare surpriză la Atena ! Echipa 
de fotbal a Italiei a fost învinsă de 
Grecia cu 2—1 (1—1). Au marcat : 
Antoniadls (min. 13), Pomolis (min. 
55), respectiv Boninsegna (min. 
23).

• în campionatul vest-german, 
Bayern MUnchen a dispus cu 3—1 
(0—1) de F.C. Kaiserslautern.

• în campionatul Angliei. Tot
tenham a jucat pe teren 
cu Manchester United, pe 
învins-o cu 2—0.

Alte amănunte în 
ne.
NAȚIONALE

torîndu-se doar 
riență.

In cea de a 
mai interesantă,.. I.E.F.S. 
Brașov, bucureștenceie avantajate 
de talie au învins dar cu 61—47 
(28—14).

La băieți, Dinamo—Rapid 82—66 
(40—32).

propriu 
care a

ziarul de mîî-

DE
unui

doua

BASCHET
plus de expe-

partidă, mult
Voința

Campionatele internaționale de tenis de masă ale Angliei

MARIA ALEXANDRU DISPUTĂ TREI FINALE
BRIGHTON, 4 (prin telefon). — în

trecerile de tenis de masă contînd 
pentru campionatele internaționale 
ale Angliei au ajuns în faza finală. 
Un frumos succes 
Maria Alexandru, 
finale individuale.

Iată rezultatele 
simplu femei, turul 
Howard 3—0, Vlaicov — Petre 3—0, 
Crișan — Speening 3—0 ; turul II : 
Alexandru — Heaps 3—0, "" 
Kovalieru 3—1, Grofova 
3—2 ; sferturi de finală : 
— Mathews 3—0 (10, 16, 7), 
ley — Vlaicov 3—0, Vostova — Molnar 
3—1, Radberg — Grofova 3—1 ; semi
finale : Alexandru — Radberg 3—1 
(—19, 19, 7, 10), Vostova — Hammers
ley 3—0. Dublu femei, semifinale : 
Alexandru, Vlaicov — Howard, Ma
thews 3—1 (—19, 10, 10, 7), Vostova, 
Grofova — Andresson, Radberg 3—1. 
Dublu mixt, turul I : Crișan, Șurbek ■

a obținut românca 
calificată în trei

mai importante, 
I : Alexandru —

Vlaicov — 
— Crișan 
Alexandru 
Hammers-

Davies, Simmpson 3—0, Radberg, 
Persson — Vlaicov, Kolarovicz 3—1 ; 
turul II : Alexandru, Stipancici — 
Heaps, Heaps 3—0, Crișan, Șurbek — 
Haydes, Hammersley 3—0 ; sferturi 
de finală : Alexandru, Stipancici,
— Szendy, Roszas 3—0, Crișan, Șur
bek — Mathews, Neale 3—0 ; semi
finale : Alexandru, Stipancici — An
dersson, Bengtsson 3—2 (—14, 21, 10, 
—18, 9). Perechea Crișan — Șurbek 
urmează să întîlnească pe învingă- 
toarea partidei Radberg, Persson — 
Vostova, Orlowski.

Simplu bărbați, semifinale : Bengts
son — Stipancici 3—0, Johansson .— 
Șurbek 3—0. Dublu bărbați, sferturi 
de finală : Beleznai, Roszas — Bengts
son, Johansson 3—2, Karakașevici, 
Korpa — Barnes, Neale 3—2 ; semifi
nale : Karakașevici, Korpa — Belez
nai, Roszas 3—2, Stipancici, Șurbek
— Orlowski, Kunz 3—1.
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