
FINAL ATRACTIV IN „CONCURSUL SPERANȚELOR"
LA PATINAJ VITEZĂ

• Eva Szîgetî In continua ascensiune • Școala sportivă Sibiu pe primul loc

in clasament • Ciștigătorii „Cupei Cutezătorii"

TUȘNAD, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Concursul republi
can al speranțelor patinajului de vi
teză a crescut în intensitate de la 
o reuniune la alta, încheindu-se cu 
întreceri care au bucurat pe toată 
lumea. Ținînd seama de obiecțiu- 
nile antrenorilor privind pregătirea 
glieții, juriul a luat măsurile nece
sare și astfel concurenții au avut la 
dispoziție o pistă corespunzătoare. 
Dornici de afirmare, tinerii viteziș- 
ti și-au disputat cu ardoare întâie
tatea, unii reușind să-și consolide
ze pozițiile fruntașe, iar alții au 
făcut salturi spectaculoase în cla
samentele generale.

în mod deosebit a plăcut evolu
ția constant bună a Evei Szigeti 
(Șc. sp. M... Ciuc), eleva antrenoa- 
rei Maria Tașnadi. Deși se află la 
vîrsta junioarelor mici, ea a obți
nut timpi superiori colegelor din 
categoriile mai mari. Fiind supusă 
în continuare unei atente pregătiri 
Eva Szigeti are șansa să devină 
titulara echipei naționale de juni
oare pe care țara noastră o va ali
nia la concursul internațional do
tat cu „Cupa Prietenia", programat 
luna viitoare în Uniunea Sovieti
că. Au mai confirmat așteptările 
selecționerilor Carmen Dragoman

„Cupa Brașovia"- 
la slalom special- 

a revenit organizatorilor
Sîmbătă și duminică au conti

nuat Î11 Poiana Brașov întrecerile 
„Cupei Brașovia". De astădatâ, a 
venit rîndul juniorilor de la alpine, 
ale căriJt* trasee de concurs au fost 
am en®jate,:«jw Pos tăvarul. Sîm- 
bătâ s-au desfășurat două manșe 
iar duminică alte două, și. toate pa
tru de slalom special. Un fapt îm
bucurător a fost acela că, la - start, 
s-au adunat juniori de la cluburi, 
asociații sportive, școli sportive și 
licee cu program din aproape toate 
centrele cu tradiție în schi ale ță
rii. în total, au participat 90 de 
juniori și junioare. A fost, așadar, 
un concurs amplu, echilibrat, la 
reușita căruia a contribuit și o 
bună organizare. în plus, natura s-a 
arătat mult mai darnică cu tinerii 
schiori, căci zăpada a fost uscată, 
alunecoasă, creîndu-se, astfel, con
diții -egale de evoluție tuturor par- 
ticipanților.

REZULTATE TEHNICE (ziua I, 
două manșe, 40 de porți) : juniori I:
1. ton Cavași (Brașovia) 69,8, 2. Flo
rin Barbu (Brașovia) 71,5, 3. Nan- 
dor Szabo (Dinamo) 72,5 ; juniori II: 
1. Dan Frățilă (Brașovia) 79,3, 2. 
Dorin Jigan (Lie. Predeal) 79,7,
3. Rugero Buștiuc (Lie. Predeal) 
82,5 ; junioare 1: 1. Dagmar Muller 
(Lie. Predeal) 90,2, 2. Nela Simion 
(Lie. Predeal) 91,5, 3. Ioana Don-ca 
(Dinamo) 103,8 ; junioare II: 1. Ana 
Maria Verharzi (Viitorul) 88,6, 2. 
Maria Balasz (Șc. sp. M. Ciuc) 103,9,
3. Catalin Czizer (Șc. sp. M. Ciuc) 
111,0; ziua -două manșe, 39
de porți : juniori I : 1. Ion Cavași 
(Brașovia) 36,4, 2. Florin Barbu
(Brașovia) 68,7, 3. Constantin Boca 
(Brașovia) 73,0 ; juniori II : I. Octa
vian Fast (Lie. Predeal) 79,6, 2. Li- 
viu Strofe (Lie. Predeal) 79,9, 3. Dan 
Frățilă (Brașovia) 84,5 ; junioare I :
1. Nuți Degeratu (Lie. Predeal) 82,7,
2. Nela Simion (Lie. Predeal) 84,2,
3. Dagmar Miiller (Lie. Predeal) 
88,2 ; junioare II : 1. Ana Maria 
Verharzi (Viitorul) 83,8, 2. Catalin 
Czizer (Șc. sp. M. Ciuc) 92,4, 3. Ar- 
lette Erețlan (Brașovia) 93,9.

Iâtă- șr^clăsamentul general: 1.
Brașovia 124 p, 2. S.B.C.S. 137 p, 
3. Liceul Predeal 160 p.

îndreptindu-ne spre sala de atle
tism „23 August", care găzduia pri
mul concurs de atletism al anului, 
sub egida comisiei municipale și 
dedicat juniorilor II și copiilor, ne 
reaminteam că exact acum un an, 
același concurs — organizat ’atunci, 
de Școala sportivă „Viitorul" — nu 
beneficia de moderna bază pusă la 
dispoziția atletismului bucureștean, 
micii, concurenți înghesuindu-șe 
(căci erau cîteya sute) într-o sală 

(Șc. sp. Sibiu) - antrenor Petre 
Tivadaru, Ladislau Lazăr (S.C.M. 
Ciuc) — antrenor Eva Farcaș, spre 
deosebire de Ladislau Focht (Dina
mo Brașov) și Livia Vași (S.C.M. 
Ciuc), a căror comportare necon
cludentă a fost pusă de antrenorii 
lor pe seama urmărilor gripei de 
care au suferit.

Alături de cei vizați de a repre
zenta țara noastră la ,,Cupa Prie- 
tenia“ au evoluat și o serie de ti
neri dotați ca : Attila Varga (Di
namo Brașov), Ion Opincaru (Sc. 
sp. Sibiu), Sorin Lupan (C.P.M. 
Buc.) Marcela Duță (Șc. sp. 2 
Buc.), Tereza Costache (Construc
torul Buc.) Ibolya Szatmari (Mure
șul Tg. Mureș), Viorela Scurtu (Șc. 
sp. 2 Buc.), și Ileana Tompoș (Șoi
mii Tușnad). Ne oprim aici pentru 
că numărul Viteziștilor, care au 
dovedit mult talent la- acest con
curs este mare.

Ultimele rezultate — 15—16 ani 
— 1500 ni fete : 1. Eva Szigeti
(Șc. sp. M. Ciuc) 3:13,3, 2. Lidia 
Vași (S C. M. Ciuc) 3:17,6, 3. Anca 
Virbănescu (Șc. sp. Sibiu) 3:20,5 ; 
3000 m băieți : 1. L. Lazăr (S.C.M. 
Ciuc) 5:54,3, 2. N. Terzanovici
(Constructorul Buc.) 5:56,7, 3 I.
Alexe (Șc. sp. Sibiu) 5:58,6. CLA
SAMENTELE GENERALE : 15—16

ț’oto'.: Țb'b; MIHAiCA'La înviorare, cu grupa prpf. Ion Fintea...
■ i'iKin „Jir.

PE ITINIERARIILE VACANȚEI
Buzduceanu, frații Virag 

de pugiliști de la
Nu mi s-a oferit prea des oca

zia să stau în anturajul unor spor
tivi care îndrăgesc arta pugilatu
lui, așa că ambianța taberei de la 
„Căminul Alpin" a elevilor boxeri 
a îmbrăcat un caracter aproape 
inedit. Băieți cuminți, sirguincioși, 
cu care profesorii n-au avut bătaie 
de cap.

Mi-a plăcut înainte de toate un 
pui de oltean, pe nume Constantin 
Buzduceanu. A terminat o școală 
profesională, acolo, la Craiova. A- 
cum este electrician și unul din 
elevii de nădejde ai antrenorului 
Vasile Fîntină. In doi ani de cînd 
a urcat în ring a susținut 43 de 
meciuri, a pierdut doar 6. A fost 
finalist, anul trecut, la „naționa
lele" de juniori de la Sibiu (lo
cul 3) și a cîștigat, cu trei săptă- 
mîni în urmă, „Centura Dunării", 
la Galați. El și cu ceilalți 13 pu
giliști de la Școala sportivă din 
Craiova trec drept printre cei mai 
zeloși elevi din tabără : întotdeau
na printre primii la - programul de 
pregătire, la fel in acțiunile tu-

Primul concurs de atletism al anului

SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ

I.a săritura in lungime 
fete, trei arbitri și... 
o singură concurentă. 
Georgeta Luțea (Viito

rul)

Foto ; Dragoș NEAGU

improprie. Pe aleile complexului 
sportiv din Bd. Muncii, pașii ni s-au 
încrucișat cu zeci și zeci de copii 
și tineri care, în aceste ultime zile 
ale vacanței de iarnă, se întovără
șesc cu patinajul și înotul. Oare și 
cu atletismul ?

Contrast flagrant și dezamăgire, 
’însă, la intrarea în sala de atletism. 
Animația pe care o presupuneam și 
pe care organizatorii, desigur, o do
reau, nu exista... Sîmbătă, de pildă, 

ani fete : 1. Eva Szifceti 177,483 p,
2. Lidia Vași 183,616 p, 3. Maria 
Olah (Mureșul Tg. Mureș) 190,966 
p ; băieți : 1. L. Lazăr 165.216 p.
2. L. Focht (Dinamo Brașov) 
165,266 p, 3. I. Zengraffi (S.C.M. 
Ciuc) 170,599 p. Pe echipe : 1, 
Școala sportivă Sibiu 99 p, 2. Dina
mo Brașov 60 p, 3. Școala sportivă 
Miercurea Ciuc 52 p', 4. Mureșul 
Tg. Mureș 50 p, 5. Școala sportivă 
3 București 36 p, 6. Agronomia 
Cluj 34 p.

Punctul de atracție al reuniunii 
finale l-a constituit concursul do- 
dat cu „Cupa Cutezătorii", care a 
reunit numeroși posesori de patine 
obișnuite sau de viteză. Cursele a- 
cestora au stîrnit, prin farmecul 
vîrstei lor, admirația celor prezen- 
ți. ceea ce denotă că respectiva 
competiție este privită cu interes. 
Iată ciștigătorii: 7—8 ani — 50 m: 
Poezia Bukholzer (Sibiu) 11.8, și 
Ștefan David (Tușnad) 11,2 ; 9—10 
ani, 100 m : Marinela Zahir: (Sibiu) 
18,4 și Mugur Stanciu (Sibiu) 15,1 ; 
11—12 ani, 100 m : Mihaela Cibu 
(Sibiu) 18.2, și Mircea Măcreanu 
(Sibiu) 15,2; 13—14 ani, 300 m : 
Ion Pop (Sibiu) 41,6.

Tr. IOA.NIȚESCU

$i toți cei peste 100 
„Căminul Alpin"...
ristice și în general în cele de 
organizare a activităților culturale 
și sportive. Pentru Constantin Buz
duceanu să adăugăm un amănunt : 
s-a clasat primul la crosul închi
nat zilei de 30 Decembrie. Primul 
la categoria juniori mari.

Frații’Andrei și Matei Virag sînt, 
într-fun fel; -copii fidele ale tînăru- 
lui pugilist, craiovean. Băieți se
rioși care, sub supravegherea maes
trului Geza Toțh fac adevărate mi
nuni. Tehnică bine însușită, multă 
forță, și mobilitate,, o impresionantă 
gîndire tactică. Cei doi frați din 
Reșița sînt prețuiți și stimați în 
tabără nu numai de elevi ci și de 
profesori și antrenori. Fiindcă me
rită.

Ca Buzduceanu și ca frații Virag 
am mai cunoscut mulți alți elevi 
iubitori ai boxului, pe ieșeanul Ion 
Despâ (cîștigător al crosului „30 
Decembrie" la categoria juniori 
mici), pe^slbianul Wilhelm Stengel, 
pe constănțaanul Adrian Popescu, 
pe bucuj^șt§g.m^ Qorneliu Vladu. 
Ultimul, peste mari ătu-uri de pu

probele juniorilor II 50 m. g. bă
ieți și înălțime fete nu s-au mai dis
putat din lipsă de concurenți ! Iar 
probele : prăjină, triplusalt, lungi
me, înălțime băieți și greutate fete, 
n-au depășit 3 concurenți. Recor
dul de participare l-a înregistrat 
sprintul fetelor, care a reunit la 
start... patru concurente ! Totalul 
înscrierilor în prima zi de concurs 
este grăitor în acest sens : 24 (Viito
rul 9, Progresul 7, Steaua 5, S.S.A. 
2, C.S.S. 1). Să nu credeți însă, că 
toate înscrierile au și fost onorate ! 
Ar fi fost prea mult...

...Duminică, proba de lungime 
fete (trei arbitri și doar o concu
rentă...) a reînnodat firul dezinte
resului față de acest concurs din 
partea cluburilor și unităților spor
tive din Capitală ce pregătesc pe 
candidații la atletism. Organizato
rii — care au rămas. doar cu mul
țumirea că au încercat, să pună pe 
picioare un concurs, picioarele do- 
vedindu-se, însă, de lut — au încer
cat să scuze cluburile și școlile care 
n-au onorat invitațiile, arâtînd că 
mulți atleți copii și juniori mai 
sînt în tabere de vacanță, la munte. 
Și-a exprimat însă din timp vreu
nui din acești invitați, imposibili
tatea participării elevilor lor la 
acest concurs anunțat mai de mult ? 
„Nu s-au cheltuit bani cu con
cursul !“ — ni s-a spus chipurile, 
liniștitor. E-n regulă, în deficit fi
nanciar n-am ieșit, dar ce-am do- 
bindit cu acest concurs ? Calenda
rul nu e un scop în sine și atrage-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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„SECRETUL VICTORIEI HANDBALIȘTILOR ROMÂNI 
LA C.M. UNIVERSITAR: OMOGENITATEA VALORICĂ, 
DISCIPLINA TACTICĂ, 0 MARE CAPACITATE MORALĂ

CONVORBIRE TELEFONICĂ CU ANTRENORII N. NEDEF Șl E. TROFIN
Aflată pe drumul de întoarcere 

spre casă (lotul sosește astăzi după- 
amiază cu avionul), selecționata stu
dențească a țării noastre,'care în 
urmă cu cîteva zile a cucerit, la 
Malmo, titlul de campioană mon
dială universitară, a făcut un po
pas la Copenhaga. Acolo, în capi
tala Danemarcei, i-am avut la ce
lălalt capăt al firului telefonic, mai 
întîi pe antrenorul federal Nicolae 
Nedef și apoi pe antrenorul Eugen 

gilist în devenire, mai are unul 
cu care a făcut o frumoasă impre
sie : cunoaște nu mai puțin de 7

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

CAMPIONATUL DE HOCHEI S-A RELUAT
PRINTR-0 ETAPĂ CALMĂ, CU SCORURI MARI

I'ază din meciul Steaua — Dunărea Calați, cîștigat de prima echipă. 
Herghelegiu (Steaua) în posesia pucului este atacat de Bălăneanu (Dună

rea), dar fără succes
Disputa celor' mai bune echipe 

de hochei din țara noastră a fost 
reluată ieri, pe patinoarul „23 Au
gust”, prin partidele primei etape 
din cadrul celui de al IV-lea tur 
al campionatului diviziei A. Jocu
rile consumate cu acest prilej au 
infirmat, in parte, pronosticurile, 
în sensul că opoziția, echipelor de 
pe locurile 3 și 4 ale clasamentu
lui, în meciurile lor cu formațiile 
fruntașe, Dinamo și Steaua, s-a 
situat sub nivelul obișnuit în cele
lalte runde ale întrecerii. .Este a- 
devărat că superioritatea manifes
tată de Dinamo și de Steaua în 
aceăstă etapă inaugurală își are 
explicația și în faptul că majori
tatea hocheiștilor din aceste două 
echipe au făcut parte și din lotul 
reprezentativ, care, în perioada de 
întrerupere a campionatului, a avut 
o bogată activitate competițională. 
Tn orice caz, după partidele de 
ieri se pare că. aspirațiile compe
titoarelor s-au delimitat : Dinamp 
și Steaua ni: mai întîmpină nici 
o rezistență, deoarece S. C. Mier
curea Ciuc și Dunăre^. Galați nu 
se mai arată interesate decit de 
duelul lor direct, .

Trofin care, împreună cu colegul 
său Romeo Sotiriu, a pregătit a- 
ceastă formație, ducind-o. în cele 
din urmă, pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului la această importan
tă competiție internațională. Cu 
acest prilej am putut afla unele 
amănunte interesante legate de fe
lul în care s-a conturat victoria ti
nerilor handbaliști români, de im
presiile pe care ei le-au lăsat a- 
colo și, firește, de perspectivele pe 
care le deschide victoria lor în 
prima mare întrecere handbalistică 
a anului.

Cel mai important lucru ni se 
pare a fi acela legat de modul in 
care se profilează viitorul pe tărim 
tactic în handbalul mondial. în 
acest sens, victoria reprezentativei 
noastre (ca și succesul handbaliști- 
)or iugoslavi la Jocurile Olimpice) 
a" dovedit că marea performanță 
in acest sport este mai ușor acce

Au început pregătirile divizionarelor A de fotbal
NOUTĂȚILE „PETROLULUI"

Și Petrolul a intrat în febra pre
gătirilor de iarnă. După sesiunea 
de examene a multor dintre jucă
torii săi, după controlul medical 
complex, acum, petroliștii se gîn- 
desc la duritatea zilelor de iarnă.

— Cu ce noutăți abordați această 
perioadă atît de importantă pentru 
destinele unei echipe care în tur 
a impresionat ? i-am întrebat pe cei 
doi antrenori, Iiie Oană și Mircea 
Dridea,

— Cu același lot, cu aceiași an
trenori, cu aceeași atmosfera uanâ 
de lucru. Și cu două nume noi : 
Curcă (de la Carpați Sinaia) și Co- 
nea (de la Metaltii Mija), două ex
treme talentate și de perspectivă.

— Unde veți desfășura pregătirilp 
de iarnă, și in ce perioadă ?

— La Sinaia, intre 10 și 25 ia
nuarie. La Sinaia, unde nc-am pre
gătit și iarna trecută...

— Ceva turnee, după aceea ?...
— Probabil un turneu în Tan

zania.

ENE DANIEL AȘTEAPTĂ 
AVIZUL MEDICULUI

Adunarea jucătorilor de la Rapid 
a coincis cu efectuarea unui antre-

STEAUA — DUNAREA GALAȚI 
6—0 (2—0, 2—0, 2—0)

Un joc care a plăcut prin fap
tul că hocheiștii de la Steaua și-au 
dominat adversarii prin viteză, cre- 
îndu-și astfel numeroase situații de 
gol. Din păcate. însă, din cauza 
rapidității cu care acționa și da
torită unor carențe de. ordin teh
nic, puzderia de ocazii favorabile

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI. START IN CAMPIONATELE
Incepînd de astăzi, patinoarul 

„23 August” din București va găz
dui întrecerile campionatelor na
ționale de patinaj artistic pentru 
juniori (I si II) si seniori.

Lunj ora 6,30 : figuri obligatorii 
juniori II (b-t-f) ; ora 13,30 i figuri 
obligatorii seniori, iar în continuare 
programul scurt pentru junioare II. 

sibilă unei echipe perfect omoge
nizată pe planul calităților tehni
ce, tactice șau fizice și din punct 
de vedere moral, decit unei for
mații care beneficiază de aportul 
unor individualități remarcabile, to
tul fiind subordonat acțiunii depu
nere în valoare a calităților lor. Ba 
mai mult. Nici măcar avantajul 
prezenței intr-un lot a unor spor
tivi înalți sau foarte înalți, cu o re
marcabilă forță de șut nu mai este 
acum decisiv în fața unei formații 
bine sudată și excelent pregătită 
din punct de vedere tactic și fizic.

Cei doi antrenori ne-au mărturi
sit că „secretul” acestei victorii l-a 
constituit, in primul rind, ECHIPA, 
care a acționat ca un tot unitar, 
răspunzind cu promptitudine la toa
te solicitările. De pildă, în drumul 
spre finală handbaliștii români au 
avut în față patru formații cu lo
turi superioare valoric și cu jucă

nament de intensitate medie pen
tru readaptarea organismului Ia e- 
fort. A urmat controlul medical, iar 
de astăzi feroviarii s-au încadrat 
intr-un program complex de pregă
tire care cuprinde cîle două antre- (Continuare in pag. a 3-a>

Imaginea aceasta a fost surprinsă la ultimul antrenament al fotbaliștilor 
de lâ Steaua la sfirșitul sezonului trecut. De atunci au trecut trei săptă- 
mini. Zile de odihnă. Zile de speranță. Astăzi jucătorii militari au pășit 

in noul sezon cu ședința de pregătire de ia Stadionul Ghencea.

Foto ; N DRAG^Ș

A XlX-a LDITIF
A „TURULUI CICLIST AL ROMÂMEI“
• IN 8 ZILE — 1200 KM, TMPĂRȚIȚI IN 11 ETAPE • STARTUL 
DIN ORAȘUL PITEȘTI Șl SOSIREA LA BUCUREȘTI ® CIRCUIT 
DE NOAPTE LA CLUJ I • O INTERESANTĂ ETAPA CONTRATIMP 
INDIVIDUAL PE MESTECÂNIȘ © ETAPA A ll-a PE UN TRASEU 
DE O RARĂ FRUMUSEȚE ; PITEȘTI — CÎMPULUNG — BRAN — 
POIANA BRASOV

După trei ani de întrerupere, 
„Turul ciclist al României" se va 
relua — așa cum am mai anunțat 
— anul acesta cu ediția a XlX-a. 
Organizatorii tradiționali ai acestei 
mari manifestații sportive — 
F. R. Ciclism, ziarul Sportul și 
A. S. Loto-Pronosport — au fixat 
data de desfășurare (3—10 septem
brie) și au invitat echipe din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Italia și 
Iugoslavia care să concureze ală
turi de 10 formații din România.

Comisia desemnată pentru alcă
tuirea traseului (Octavian Amza, 
Traian Dinuț și Hristache Naum) a 
definitivat o variantă ce urmează 
să primească și girul .celor trei or
ganizatori. Traseul propus este ur
mătorul:

3 septembrie, etapa I: prolog Ia 
Pitești, contratimp individual, 3 km ;

3 septembrie, etapa a II-a: 
Pitești — Cîmpulung — Bran — 
Brașov — Poiarfa Brașov, 150 km;

4 septembrie, etapa a IlI-a: Bra
șov — Tg. Mureș, 165 km;

5 septembrie, etapa a IV-a; 
Tg. Mureș — Cluj, 105 km;

5 septembrie, etapa a V-a; cir
cuit pe străzile din centrul ora
șului Cluj (în nocturnă), 24 km;

NAȚIONALE DE PATINAJ ARTISTIC
Marți ora ' 6,30 : figuri obligatorii 
juniori I (b-t-f) și program scurt 
juniori I (b-|-f); ora 131 figuri 
obligatorii senioare, program scurt 
„eniori, senioare, program scurt pe 
rechi. Miercuri ora 6,30 : figuri li
bere juniori II și juniori I (b-Ț-f), 
figuri libere perechi ; ora 13,36. 
figuri libere seniori, senioare. 

tori ■ consacrați • Polonia, Cehoslo
vacia, Iugoslavia și Uniunea Sovie
tică. în ciuda acestui fapt, repre
zentativa țării noastre s-a detașat, 
ocupind primul loc și aceasta pen
tru că fiecare component al lotu
lui și-a îndeplinit cu succes rolul, 
mai mic sau mai mare, pe care l-a 
avut în angrenajul formației. De
sigur, au fost jucători care au ie
șit în evidență. Spre exemplu, 
Radu Voina a primit titlul de cei 
mai bun jucător al întrecerii și a- 
ceasta absolut pe merit. Alături de 
el, un rol decisiv în obținerea suc
cesului l-a avut portarul Cornel 
Penu, excelent în toate meciurile. 
Dar, este tot atît de adevărat că 
munca și strădaniile unor tineri ca 
Ștef, Chircu sau Cîrlan, poate mai 
puțin spectaculoase, au contribuit

(Continuare in pag. a 4-a)

namente zilnice. Miercuri, lotul fot
baliștilor di.n Ciulești se va deplasa 
la Predeal, unde va rămîne pînă la 
27 ianuarie. La sfîrșitul „perioadei

6 septembrie, etapa a Vl-a: Cluj 
— Vatra Dornei, 170 km;

7 septembrie, etapa a Vll-a: con
tratimp individual, 15 km;

7 septembrie, etapa VIJI-a: Va
tra Dornei — Suceava, 110 km;

8 septembrie, etapa a IX-a: Su
ceava — Bacău, 148 km;

9 septembrie, etapa a X-a: Ba
cău — Buzău. 170 km;

10 septembrie, etapa a Xl-a; 
Buzău — Ploiești — București, 
140 km.

Amatorii de ciclism au sesizat, 
fără îndoială, noutățile prezentate 
de_ a XLX-a ediție a „Turului Ro
mâniei". Fără a depăși un barem 
acceptabil (150 km pe zi), el pro
gramează în 8 zile, 11 etape. Cir
cuitul în nocturnă de la Cluj, 
contratimpul individual de pe 
Mestecăniș, ca și etapa de munte 
(poate cea mai grea a acestei com
petiții) Pitești — Cîmpulung — 
Bran — Poiana Brașov sînt puncte 
de atracție care vor contribui la 
ridicarea nivelului spectacolului 
sportiv și Ia o mai. judicioasă triere 
a valorilor. Bonificațiile de. timp a- 
cordate primilor trei clasați in etapă 
vor fi stabilite în funcție de difi
cultatea traseului, cota maximă re
venind etapei a II-a, iar cota mi
nimă etapei a Xl-a. Sistemul cla
samentelor a fost și el simplificat: 
în afara celor obligatorii (ind vi
dua! și pe echipe, pe etape și ge
nerale) se va alcătui doa: un < la- 
sament al cățărătorilor.

Programat în luna septembi.e, 
„Turul României" îi găsește pe ru
tieri Ia apogeul formei ’ sportive, 
astfel că este de așteptat să se de
pășească în valoare toate perlor- 
manțele anterioare. Aceasta ținînd 
seama de faptul că, in cei trei ani 
de „relache" ciclismul a cunoscut 
pretutindeni (deci și la n'ă) o cursă 
ascendentă a valorii. (H. N.)
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în ultima etapă a primului tur al campionatului feminin

VOINȚA BUCUREȘTI A ÎNVINS CRIȘUL ORADEA: 76-64 s-au Încheiat „calificările»
Cu meciurile etapei a 9-a, s-au 

încheiat întrecerile primului tura! 
campionatului feminin al diviziei 
A. Iată rezultatele înregistrate :

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 76—64 (32—34). Așa 
cum arătam în avancronică, acea
sta partidă deținea capul de afiș 
al etapei. Pe teren, jucătoarele 
ambelor echipe au reușit, în mare 
parte, să confirme această afirma
te, oferind o întîlnire disputată, 
cu spectaculoase răsturnări de scor 
și numeroase faze frumoase, a- 
plaudate de cei prezenți, ieri di
mineață, în sala Ciulești. Baschet
balistele de la Voința încep mai 
bine și în min. 10 au un avantaj 
de 6 puncte (16—10), datorită, în 
Special, jocului bun în 
al Marianei Andreescu. 
cele, văzînd că nu pot 
nimic sub panou, unde 
tea atacurilor erau stopate de An- 
dreescu, și-au schimbat tact ica, 
preferind aruncările de la distan
ță șl semidistahță. în aceste con
diții jocul s-a echilibrat, ambele 
fo’-mați conducînd alternativ. în 
finalul primei reprize și în pri
mele minute din cea secundă, 
hueureștencele dau semne de obo- 
reală. lăsînd impresia că vor repe
ta situațiile din meciurile cu Ra- 
pd și I.fe.FS. Minutul 26 a fost 
incmehtui decisiv în stabilirea tn» 
ving'ătoarei. în acel minut, con
ducătorul tehnic al echipei Votata, 
M. Strugaru (în lipsa antrenorului 
Gh. Renane, reținut de examene) ă 
■cerut un inspirat timp de odihnă. 
Reintrate pe teren, gazdele înscriu 
sase coșuri prin Liliana RăduIesCU 
si Gabriela lonas, distențîndu-se 
la 11 puncte, evantai ce S-a dove
dit hotăritor. Ultimele minute sînt 
f'tarte disputate. Din păcate ta 
unele jucătoare nervii încep să ce- 
dere $i ca urmate. Tatiana Râdu- 
lescu ș; Suzana Varga sînt eli» 
rimate de pe teren pentru lovire 
reciprocă. Victoria tinerelor bas
chetbaliste de la Voința este pe 
cleplin meritată. Au marcat • Fier» 
linger 4, lonas 12, Andreescu 10, 
T. Rădufescu 16. Spînu 10, L. Ră- 
dnîescu 22, Bujduveanu 2, pentru 
Voința, respectiv. Bodor 4, Balogh

Varga 12, Topor 9, Dudaș 19, 
. ........... “ Au condus 

si S. Filott.
VA51LESCU

TG. MUREȘ 
64—45 (37—24). Cu excepția 
lor mințile, partida a fost 
nată net de bueureștence, 
fără să forțeze au. obținut 
torie Ia scor. Au marcat i SuJiman 
3 Basarabia 6, Nicoîae 10. Dumitru 
2. Tail 16. Racoviță 25. Găescit 2 
pentru Rapid. respectiv, Todufz 
2, Lorincz 22, Novak 2, Lufcacsi 15, 
Oprieiu 4 Au arbitrat foarte bine 
A. Atanasescu și I. Dinescu.

UNI VIRSITA TEA 1IMIȘO ARA
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI 70—48 (30—15). Gazdele au 
dominat partida împunîndu-și jo
cul combinativ cu aruncări sigure 
lă cofi, ciștigînd majoritatea duelu
rilor sub panouri, remareîndu se, 
în special, Goian, Grosshopf șl 
Sarchîzian, Constructorul, deși a 
încerct o apărare agresivă, nu’ ă 
reușit să contracareze jocul avînr

6,
Ghiță 12, Mililecis 2. 
f >arte bine N. Iliescu
5 A.

RAPID — VOINȚA

apărare 
Oră'den- 

face mai 
majorita-

pnme- 
d->mi- 

care 
o vic-

Tatiană Rădulescu (Voința) încearcă să treacă în dribling de Varga. Fază 
din metilii Voința — Crișul Oradea.

Foto: V. BAGEAC

taț al gaădelot. care âu Confirmat 
forma bună iiiăniftstâtă în Ulii* 
mele partide. Au înscris t Goian 
11, Satchiitan 7i Grosskopf 8 Ne» 
deleă 8, 
Sthnebli 
respectiv.
Gugu 2. 
Guranda 
Godeanu

Ottbosi 2. Villaniy 14.
20 pentru Universitatea,

Petreanu 2. Popescu 3, 
Barabaș 4, Cherem 8, 

2. Seifert 4. Ivanovici 9, 
8, Gheorghe 6.

trat foarte bine
Berekmeri.

Au abbi-
D. Crăciun și G.

P. ARCAN coresp. județean
UNIVERSITATEAl.E.F.S. — 

CLUJ 81—47.
POLITEHNICA

TEA SATtî MARE 82—59.

CLASAMENT

1. Politehnica
2. l.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Timișoara
5. V oința București
6. „U“ Cluj
7. Crișul Oradea
8. Constructorul
9. Sănătatea Satu Mare

13. Voința Tg. Sturrș

9
8
9
3
3
3
8
3
9
9

SÂNÂTĂ-

8
?
6
5
5
3
4
2 
t
«

680—435 
554—387 
519—437 
575—555 
621—510 
179—616 
50(1—180 
110—538 
506—663 
525—673

17
13
15
14
14
12
12
11
11
11

ORADEA

l I

PENTRU DIVIZIA MJIONALĂ
PE ECHIPE JUNIORI

HUNEDOARA, 7 
la corespondentul 
Constructorul din localitate s-a în
cheiat azi turneul de calificare pen
tru campionatul național ăl echipe
lor de juniori, Ia tenis de masă. 
După trei zile de întreceri viu dis
putate, pentru competiția care în
cepe luni (turul diviziei naționale 
de juniori) s-au calificat 10 echipe. 
La băieți, au cucerit acest drept 
Voința Arad, Școala sportivă Cra
iova, Școala sportivă Odorheiul Se
cuiesc și Oțelul Galați, .iar la fete 
s-au calificat următoarele șase e- 
chipe : Metalurfcfelitl Ciigir. ștoalg 
sportivă Rm. Vîleea I. Politehnicii 
București, Șcbala sportivă Buzău, 
Voința Sîngeorgiu de Pădure și Să
nătatea Drobetâ Tr. Severin. Iată 
cîtevâ rezultate dih ultima zi a în
trecerilor destinate echipelor de 
băieți : Șc. sp. Craiova — Energia 
Fîntînele 5—0, Voința Arad — Să
nătatea Di-obeta Tr. Severin 5—0. 
Șc. sp. Odorhei — Comerțul Tg. Mu
reș I 5—2, Oțelul Galați — Tehno- 
lefhn Timișoara 5—3.

Pentru burta lor evoluție am re
ținut nu-mele următorilor jucători și 
jiicătoare : R. Stumper (Voința A- 
râd), L. Nâgy (Șc. sp. Odorhei), 
A, Panait (Oțelul Galați), Doina 
Popa și Mariana Gheorghiu (Poli
tehnica Buc.) și Gabriela .Dornie 
(Metalurgistul Cugir).

Mîine (n.r. — azi). în localitate, 
în aceeași sală, începe, turul diviziei 
naționale pe- echipe • iuaiori. la care 
vor partieips-oU Somații-•'de băieți 
și 10 de fete.

La cîubul Steaua

(prin telefon, de 
nostru). în sala

Ion VLAD

0 REUȘITA CONSFĂTUIRE
A ANTRENORILOR

AZI, l.E.F.S. — CRIȘUL
Azi. în săla Constructorul, de la 

ora 18, are loc partida restanță din
tre echipele feminine l.E.F.S. și Cfi- 
șul Oradea.

S-.*w

DUPĂ ÎNCHEIEREA TURULUI 
ÎN CAMPIONATUL FEMININ

Grecescu (Voința 
pe primul loc în cla-

Cornelia
București) 
samentul celor mai precise ju 

câtoare
După disputarea celei de a IX-a 

•tape a campionatului diviziei A la 
popice, erhlpele au intrat într-o bine
meritată vacanță Pauza dintre tur 
și retur constituie un bun prilej 
pentru analiza comfrortării formații-

ț

lldico Grozăveșcu, vampibănS națio
nalii la senioare pe 1972. cea_ mai 
bunU jucătoare ă

Reșița, in turul
Foto i I.

echipei C.S M. 
campionatului
CARDOȘ-Reșîța

acest lucru prin prezentarea situației 
la Gloria București (locul 1 în seria 
Sud) care are două concurente, capa
bile oricînd să obțină cifre în iut 
de 440 - 460 p d (Ana Petrescu si Flo- 
rica Ncguțoiu. ambele 
ale echipei naționale, 
mondială) și Voința Tg. 
cui î în Seria Nord) care 
de vedete dar are 4—5 
nere, toate cu posibilități de a ob
ține rezultate bune alît acasă cit șt 
în deplasare. în această postură se 
mai află si Voința Cluj (s. Nord).

Actuala campioană. Voința Bucu
rești ,care prin retragerea din acti
vitatea competîțională a maestre! e- 
merite ă sportului Crista Szăes s-a 
cam „dezechilibrat”, a terminat pri
ma jurhăute a competiției pe locul 
5 cu 10 puncte, deci la o distanță 
de două puncte fată de primele pa. 
tru eiasate. Avînd în vedere faptul 
că Voința a susținut in tur șase dîh 
cele nouă jocuri țn deplasare, campi
oanele r,u sînt într-o situație prea 
grea, deoarece ele pot ref-'.ce eu uș’Jr 
rință acdaslă d’ferfență. mal alf'S (*S 
acum fpt-măția lor s-a întărit, prlp 
anortui maestre! emerite a sportului, 
Elăho Cerhat .Ltjpta îti Seriâ S’id sȘ 
anunță deosebit de dlrză deoarece 
șapte din bele zăcb competitoare sînt 
departajate de numai două puncte 
diferență în clasament. Cele dnhă 
echipe promovate recent în această 
serie Instalatorul St Frigul. ambble 
din București, ocună ultimele locuri 
în serii, ple nenuttnd ține pasul eu 
celelalte divizionare.

Nici în sărtă No.rn sWuâțiă nu pare 
Să fie rrifii clară Murețencble- au un 
avantaj de două puncte, dar sînt. ta
tonate îndeaproape de nti toii puUți 
de patru eehioe valoroase bară au 
toate cîtc 12 totnete, iar unele dintre 
ele, ca de pildă-. Voința CJnț. C.S M-, 
Reșița și I-Tidromecantcj Brașov sînt 
adversare red'utânilh chiar șl pe are
na din Tg Mures, $1 Th această ie» 
rie noile promovate nu s-au prezen» 
ta» ,îa înălțime. Mal albs Record 
Citi), ultimă ' “ -‘■a
s’neur meci _____  . ... .. ....
Arad, ăoubă locul 7 în clasamentul 
seriei eu fi „.... . .7. - ...
mai urce un loe, două, in retur, cite- 
vă . iheuri 
. , Iată si

componente 
campioană 

Mureș tlu- 
nrr diSpună 
sportive ți-

s ftecord 
clasată, rate. are tip 

etstlfint reălallă. U T
r-unete st are șanse să

lor în campionat șt,lor în campionat și, pe această bază, 
ptatru adoptarea unor măsuri care 
ță ducă la îmbunătățirea jocului. 
Unde dintre echipe, poate mai mul
te ea în alte ediții, au avut o evo
luție Inegală, contradretorte Atît la 
bărbați cit șl la femei, cîteva for- 
mâții, considerate în campionatele 
precedente ca foarte bune, aproape 
imbatabile, mai ales pe atene pro
prii, au aeut acum o evoluție incon
stanții, iar cîteva dintre cele recent 
promovate, în special la bărbați, atj 
făcut o figură frumoasă, una dintre 
ele. Jiul Petrîla, luptînd pentri) lo
cul 1 fn serie.

In rînduriie ce urmează am vrea 
să tratăm, succint, unele aspecte gle 
campionatului feminin. în care sînt 
angajate, fn două serii. 20 de echipe.

Dacă în seria Suci, pe primele 
Jocuri în clașsment se află formații 
care au două-trel jucătoare de va
loare națională, fn schimb. în grupa 

■Nord pe primele locuri s-au situat 
acele divizionare rare nu au în eom- 
poriența tor celebrități, dar dispun, 
in schimb, de sportive de valori s- 
propiate. Am vrea să exemplificăm

„chele" acasă.
un clasament al prlmelbt' 

16 jucătoare din tur. alcBtuît pe ba
za celor mai buhe sase rfZuItat* dta 
meciurile de campionat, realizate a- 
eâsB și tn -deplasare 1

I. Cornelia GrCcdșcu (Voința Bucu» 
Cești) 4fi2 p d — media îsenfirriă (467 
media ta trei jocuri acasă — 457 me
dia la trei jocuri îh deplasare), 2, 
Elena Radii (Cetatea Giurgiu) 469 
p d (483—-438). 3 ț.iviă Ră«tămar>
(Metrom Brașov) 451.5 P d (472-*-427). 
4 Gabrteia Biagă (Met.rofn Brashv) 
451,5 'p d (445—467), 5 PohStanta Ma
ri wa (Voința București) 448 P d 

(Cetatea 
7. Aha 

442,5 p d 
_ _ (Voința

Cluj) 436.5 p d (468—455 1 1). 9. Cor- 
heliâ Petrușeă (Voința București) 
436.5pd (433—440). 10 tidied Groză. 
veseu (C.S.M, Reșița) 435 p d (449-» 
421).

rrimele trei, clasate în serii : 
SUD — 1. Gloria București 12 p 
(t 1870 p d). 2 Răb’rt Rticiitești 12 p 
(9658) : .... - ■ ■
(9548), NORD 
re? 14
3. C.S.M. Reșița 12 p (9373).

(462—436). fi. Toana Bnradel 
Giurgiu) 4ifi p d (477-41$) 
Pețresnr (Gloria București) 
(451—438). 6. Elisabela Ftaez

3 f aromei Buhur ețt.t 17 p
1. Voința Tg M»t-

p. 2. Voința Clni 12 p (9422)

T. RĂBȘAN

3. Florin MORĂȘSl ȚU A P )
4. Horst GRAFF (Universitatea Brașov)
5. Constantin PESCARU (.Steagul roșu Brașov)

ceior mai buni zece automobiliști pe 1972 :

6. Ldurențiu BORBELY (Steaqul roșu Brașov)
7. Petre VEZEANU (Dacia București)
8. Marin DUMITRESCU (Dacia București)
4, Florin POPESCU (Steagul roșu Brașov)

10, Ștefan LINTA (Dacia București).

t. Eugen lONEȘCU-CRISTEA (Dacia București)
2. AuiĂI PUlU (Sfeaglit’ roșu Brașov)

Anul 1972 s reprezentat și pentru automobiliștii noștri un an în 
care succesele au abundat. Primul loc în clasamentele individual și 
pe echipe ocupat de reprezentanții români în Raliul Balcanic, recu
noașterea de către F.I.A. (Federația Internațională de AutbmibitiSrh) ă 
autovehiculelor Dacia 1300 drept mașini de competiție, mediile orare 
ridicate realizate de sportivii noștri în probele campionatului național 
de viteză în coastă sînt doar o parte a victoriilor acestui sport pornii 
pe calea afirmărilor.

La sfîrșitul anului trecut, Comisia sportivă națională auto, din ca
drul Automobil Clubului Român a alcătuit, pe baza performanțelor ob

ținute, tabelul

M

SI CLUBURI IN AHUL 1972 V
Județul SIBIU

Ion Gătifea (C.S.M. Sibiu) — sărituri în apă
Ion Bobiineanu (Voința Sibiu) — moto
Fridcrich Schneider (Centrul atletism Mediaș) —

atletism
Vasile Giugiu (Radioclubul Sibiu) — r.'dio 
Maria Antinie (Șc. sp. Sibiu) — gimnastică
Vater ttăspop (Șc. sp. Sibiu) — gimnâStleă 
Alexandru Bozaii (C.S.M, Sibiu) — călărie 
Sahdă From {Sc. Ap- SibW pătihaj viteză 
DUtaitru Râscanu -IC.S.M, Sibiu) — rugby 
Ortvin Schmidt (Independența Sibiu) — handbal

județul MUREȘ
Anton Pongracz (Medicina Tg. Mureș) — scrimă 
Csaba Dosa (Inst. pedagogic Tg. Mureș) — atletism 
Iuliu Hajnal (A S. Armata Tg. Mureș) — fotbal 
Ludovic Anrbrus (Mureșul Tg. Mureș) — lupte 
Albert Kovacs (Inst, pedagogic Tg. Mureș) —

entatlon modern

Ladisl.au Bollonyi (A. S. Armata Tg. Mureș) — 
fotbal

Emil Ungureanu (Mureșul) — șah
Eva Balogh (Aeroclubul județean Mureșul) — 

parașutism 
Zoiian Nagy (Aeroclubul județean Mureșul) — 

plahoHsm

Clubul VOINȚA
Cornelia Petrwșca — popice
Crista Szocs — popice ' nii<4n.?<.>.
Viorica Lineara și Ecaterina Trancioveanw — 

canotaj 
Gehrgetă Alexe și Aneta Siburg — canotaj 
Cornelia Grecescu 
Gabriela Ionaș — 
Constantin Ciocan
Georgeta Liță și Alieta Cotițosu — orientare tu

ristică

— popice 
baschet
— ciclism

S-a format o tradiție. Anual — 
incepind încă din 1967 — clubul spor
tiv Steaua organizează consfătuiri 
rtietodico-științifice alB antrenorilor 
săi. Zilele trecute, am fost oaspeți, 
într-o sală a Casei Centrale a Ar
matei din Capitală, la cea de a cin» 
cea eonsfâtuire de acest fel. Tema t 
mijloace principale folosite în pre
gătirea sportivilor de performanță.

A fost, evident, un schimb d'e ex
periență între specialiștii clubului 
gazdă și cei invitați. în deschiderea 
consfătuirii referatul de bază a fost 
susținut de prof. Ioan Mureșanti, șe
ful cabinetului metodic) care a fă
cut o serie de precizări tn legătură 
cu elementele care definesc exerci
țiul fizic — mijloc principal de an
trenament A- fn condițiile ImpuSF 
de - crfeștereă" vaforivă a performah- 
..țelbț . pe plan ujondjal. Considering 
exercițiul fizic prin funcționalitatea 
să ca un Instrument fundamental 
conceput și programat tn vederea rea 
lizârii obiectivelor propuse, autorul 
a ScoJ în evidență necesitatea selec
ționării și utilizării mijloacelor prin
cipale de antrenament îh funcție de 
efectele morfofiziologice, biochimice, 
motrice și psihice, în corelație eu 
mijloacele ajutătoare și cu influența 
factorilor perturbatori.

Au luat cuvîntul apoi antrenorii. 
Și, in fiecare din referatele prezen
tate am întîlnit elemente interesante, 
noi, experimentate de antrenorii și 
sportivii acestui mare club în Cursul 
anului 1972. Totul completat cu filme, 
diapozitive, tabele Tn ctitori ș.a. s-â 
vorbit de exercițiul fizic ca mijloc 
al antrenamentului sportiv, fiecare 
explicînd în euvintul luat, care sînt 
mijloacele principale folosite în pre
gătirea sportivilor de performanță la 
disciplinele respective. Astfel P, Cos» 
mănescu și C. Krammer au arătat 
ce exerciții folosesc, în condițiile ac
tuale de practicarea rugbyului, pen
tru dezvoltarea vitezei, forței și de
tentei jucătorilor ; V. Popescu a 
expus principalele exerciții folosite 
cu succes în pregătirea băschetbaliș- 
tilor. „Unetiri exercițiile, spunea an
trenorul V. Popescu, dacă nu sînt 
eficient selecționate, nu interesează 
pe sportivi și duc Ia diminuarea re
zultatelor așteptate". Printre altele, 
G. Gheorghiu a prezentat, pe film,

un ingenios aparat — o platformă 
(pe câte ijUiAtiftH’ St.4 ‘Afil'cat), ce cu- 
lise-ază impulsionat de brațe pe un 
pian înclinat — pentru dezvoltarea 
forței și perfecționarea unor elemente 
de tehnică la gimnastică. în refera
tul său 1. Frîncu s-a referit la an
trenamentele pofoiștilor, precizînd 
care sînt exercițiile optime pentru 
această disciplină, numărul cie orfi a- 
fectat pregătirii — pe diferite pe
rioade — în apă sau pe uscat. O 
amplă expunere a fost cea a lui B. 
Elias — cu referire la modul de 
pregătire a echipei de fotbal Steaua. 
După ce a precizat că după părerea 
sa cei doi antrenori V. Stânescu și 
Gh. Constantin — efectuează pregă
tirea fotbaliștilor la modul superla- 

• tiv, a enumerat rdl’-H’-—"'în cadrul 
■ pregătirii multijaterale *- răijloatelor 
-•«■tletice ■ adoptate - la -creșterța ' randa

mentului jucătorilor de-fotbal în ceea 
ce privește forța, detenta și viteza ; 
de asemenea, a prezentat un punct de 
vedere personal în ceea ce privește 
folosirea exercițiilor de suplețe — 
paradoxal — chiar cu îngreunare, ca 
mijloace compensatorii de refacere, 
de preîntîmpinare a plafonării jucă
torilor. V. Tudor — a împărtășit din 
experiența sa. vorbind despre rolul și 
importânță exercițiilor principale fo 
lc.site in cadrul cuplului călăreț-cal, 
iă.r N. Radu a arătat care sînt prin
cipalele mijloace specifice și nespe
cifice folosite în pregătirea canoto
rilor. Apreciată în mod deosebit a 
fost lucrarea „Mijloace fixe folosite 
în pregătirea efectuată în anul 1972 
la caiac-canoe" susținută de (soții) M. 
și N. , Navasarț... pare.., .prezentat 
cîfevâ circuite pentru dezvoltarea for- 

c ței și rezistenței specifice,* îh 
dițiile antrenamentului pe 
(iarna) și pe apă.

Adăugind că pînă la sfîrșitul con
sfătuirii au luat cuvîntul și alți an
trenori ai clubului, ne mărturisim 
regretul că la această importantă ma
nifestare — de fapt un excelent 
schimb de experiență, deschis, sincer, 
în care antrenorii de la Steaua au 
arătat cum lucrează, ce metode li se 
par mai bune — n-au luat parte 
decît... șase delegați de la alte clu
buri din țară. Deși se lansaseră 
foarte multe Invitații.

Modesto FERRAR1NI

cnn- 
uscat
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limbi străine. Elev în clasa a XI-a 
la Liceu! „Matei Bâsarâb*, Vladu 
este lin tînăr cu o temeinică și 
vastă cultură generală, ten elev stu
dios, eșa cum stă bine unui spor
tiv de frunte.

★
Port o discuție cu unul dintre 

antrenori, prof. Ion Pintea. Este 
unui și același cu campionul țării 
la seniori, în 1951, lâ categoria u- 
șoară. Dublura lui VaSile Tiță la 
J.O. de la Helsinki. A făcut de
plasarea în capitala Finlandei, ur
mărind cu răsuflarea tăiată meciul 
Tiță — Floyd Patterson; Pintea 
face parte dihtr-o generație de mari 
boxeri, Care a cuprins printre alții 
pe Linca. Fiat, Ciobotaru. Am ți
nut să menționez toate acestea pen
tru a motiva alegerea interlocu
torului'. Este un antoenor foarte 
capabil

— Maestre Pin tea, aveți, așadar, 
Aîcî; în tabără, elevi tenii! unul î 

Da, festă o mart satisfacție să 
poți lucta eu tineri de mare per
spectivă. Din toți cei 110 pu- 
gilîști vehiți în tabătă Ministeru
lui Educației și înVățărfiîn’tultii, cel 
puțin jumătate vor Stirige pragul 
consacrării în 2, "

— Adică : vor ajunge in lotul de 
tineret ?

— După mine chiar și mai de
parte. De ăid, din această Verita
bilă pleiadă de țalente vor fi se
lecționați cîțiva chiar pentru Olim
piada de la Montreal.

— Nu vă ai’gâjațî prea miiit cu 
o asemenea ălirniație 7

— Eu spun aceasta după ce am 
văzut, după ce arh constatat cali
tățile tinerilor prezenți în tabără..

•ir
Directorul taberei,

GrecU 
măsură 
Pintea. 
ține să 
tor,' bâ' .. __ .. ........
experiență — și-a dat seanța ce în
seamnă un sportiv.de valoare. Prof. 
Grecu este îneîntat de ideea orga
nizării unei tabere numai pentru 
boxeri (pregătirea putîndu-se face 
uniform, în condiții remarcabile),

împărtășește 
optimismul 

Nu este de 
ne spună — 
pedagog cu

prof. Florian 
într-o bună 

anii enorului 
specialitate — 
dar ca educa- 
o îndelungata

3 ani.

Gabriela Lunțeanu — tenis de masă 
Ion Păgideanu — popiceRozalia Soos (Mureșul)

IANUARIE

• ULTIMELE DOUA

y.

• ULTIMELE DOUA TURNEE DE SALA 
SINI PROGRAMATE LA PITEȘTI Șl 
IAȘI « UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
JOACA IN „C.C.E." CU F.i.F. COPEN

HAGA

Prima lună a anului 1973 poate ti 
considerată, în handbal, ca aparți
nând echipelor feminine. Cele 10 di
vizionare A vor încheia în ianuarie 
turul II al campionatului, susținînd 
6 etape în două turnee : 12—14 la 
Pitești (etapele XIII—XV) și 25—27 
Ia Iași (etapele XVI—XVIII). Ambele 
turnee programează meciuri impor
tante pentru cele 7 formații ce se 
zbat să scape de zona primejdioasă 
a locurilor 9 și 10. Vor fi partide 
tari, în cadru) cărora . echipele din 
plutonul doi vor încerca să smulgă 
fruntașefrir puncte prețioase. întîlni- 
rile l.E.F.S. — Voința Odorhei. Uni
versitatea Timișoara — Rapid Bucu
rești. Voința Odorhei — UhiVtrsiiatjsa 
București. Textila Buhuși — l.E.F.S., 
Constructorul Timișoara — l.E.F.S.,
Universitatea Timișoara — Voința 
Odorhei și Universitatea București — 
Textila Buhuși vor oferi spectatorilor 
piteșteni mostre ale dîrzeniei de care 
sînt capabile handbalistele. Aceasta 
ca să nu mai vorbim de întâlnirile 

opune candidatele la retfo-
capabile handbalistele, 

să nu
care vor 
gradare...

Pentru 
ceea ce 
fruntașe : ____ _____ ___ ____
l.E.F.S. și Universitatea . B^țpreșțJ .— 
de importanță vitală șipt cele trei 
etape pe cate te va’găzdlli i&iji spor
turilor din- lași. Acolo ,'SÎnt progra
mate derbyurile turului campionatu
lui (l.E.F.S. - Universitatea Bucu
rești, lâ 25 ianuarie ; Universitatea 
Timișoara — i.E.FS., lă 26 ianuarie ; 
Universitatea București — Universi
tatea Timișoara, la 27 ianuarie), me
ciuri care vor influența direct și, 
poate, decisiv lupta pentru cucerirea 
titlului național în acest an. Cam
pioana țării și lidera actualei ediții 
a campionatului va suporta asaltul 
celor două contracandidate. De mo
dul cutn va ști ăă rfezfete in ateste 
dubluri directe depinde șl faptul dâtă 
va continua săli nu să dețină supre
mația în hahdbalul rorhănesc.

soarta campionatului — în 
privește grupul celor trei

Universitatea Timișoara,

după cum se declară satisfăcut di» 
felul cum elevii au răspuns ia toa
te acțiunile Orgabizate, ta excursi
ile și drumețiile vizînd diferite o- 
biectîve turistice de pe firul Pra
hovei. Salută în același timp ini
țiativa federației rpmâhe de box, 
de a trimite filme în tabără (prof. 
Al. Vladar, antrenor federal, a fost 
prezent rhăi multe zile printre 
elevi), sprijinul generos dat tineri
lor pugiliȘti de la „Căminul Alpin* 
de condutetea Liceului din Buș
teni, prin persoana prof. Ovidiu 
Movilă, directorul acestuia : sala 
de sport s-a aflat tot timpul, dfc 
dimineață și pînă seară, !a dispozi
ția taberei. Intr-un cuvînt...

în Țara de Sus a Moldovei sute de elevi pe pirtii și patinoare

Și pentru școlarii din județul Su- 
ceava, vacanța de iarnă constituie 
Un minunat prilej de destindere, de 
voie bună de antrenamente lă cate 
participă sute șî siite de elevi. Con- 
ducerea organizației pionierilor, i 
inspectoratului șcblâr jiirtetteft. Con
siliul județean pentrp educație fizică 
ți sport. Comitetul județean al UTC. 
nu luat toate măsurile pentru a asi
gura condiții cit mjî bune pentru 
practicarea cu succes a srterturiloi- 
caracteristice acestiu anotimp.

în această zonă a .țării,, iarna este 
d&stul de generoasă în ...temperaturi 
scăzute, oferind posibilitatea ianteni- 
jsrii de patinoare, de derdelusuci, de 
pîrtii pentru săilfute »i 8bh<url. E» 
Rădăuți, de pildă-, sînț amenajate 4 
patinoare* dintre care unul aparține 
Liceului nr. 2. Aici viti zilnic peste 
300 di Iubitori ai alunecării pe pe»

ANUNȚ
Aeroclubul București „Aurel VlUîcU” nnunță începerea cursuri

lor de parașutism. înscrierile se (trimese pînă la data de 15 Ianua
rie 1973i ia sediul Consiliului munidpal București pentru educație 
fizică șl Sport, din «tr. Biserica Amzei Nr. 6, et. I, camera nr. 6.

tine, care își petrec intr-un mod fo
lositor timpul liber. Au lyat ființă 
cîtova techipfe de mini hochei bare 
și-au organizat o competiție s lor Ce 
se dispută cti rnuită ardoare și earb 
a dat la iveală cîteva ăutintiee ta» 
lente în mînurirea crosei.

F-a Cîmpulung Moldovenesc, Seoalh 
generală nr. 4 are amenajate două 
patinoare, care oferă tuturor elevi
lor din oraș posibilitatea de a parti
cipă în mod gratuit la practicarea 
'paUnâjUlui. igr pentru încăpători sîm 
organizate zilnic lecții de instruire 
ce sînt predate de profesori de spe
cialitate. Patinoare naturale mă! 
funcționează la Vatra Dorrtei, Oure 
Humorului, Suceava și în multe co
mune și sate din județ.
. t>a Vatra Dornei șt Cîmpulung 
Moldovenesc au fost ogranizate tabe
re pen’ru practicarea schiului și să- 
hiușuluî. unde școlari! se avîntă ct> 
mult curaj sî !nd»mih!sre pe pantele 
dealurilor ee găzduiesc diferită în- 
treceri.

Chemarea zăpezii și â ihețl! estfe 
un mobilizator rrilniifiăt. Sute, mii 
de copii răspund prezent, tn ieiStt? 
zile. Ia confruntarea cu natura, cu 
aerul thinunaț M munților, pentru 
întărirea continuă a sănătății șl a 
dezvoltării fizice.

G> ALEXA—coresp. județean

O parte din jucătoarele Universității Timișoara care, în zilele următoare, 
vor da bătălia pe două fronturi: campionat și „C.C.E''. De la stingă 
la dreapta: Nadire lbadula, Terezia Popa, F.lisabeta Simo. Edeltraut 
Sauer, Cristina Metzenrath, Elena Onofraș, Gerlinde Oprea fi Hilda 

Hrivnak.

Apropo de Universitatea Timișoara 
trebuie să reamintim iubitorilor hand
balului că formația de pe Bega va 
avea de susținut în această lună și 
partidele din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni". Dateie probabile — neconfir- 
mate de clubul Universitatea Timi
șoara, dar aproape sigure — ale. în- 
țîlnirilor eu F.I.F. Copenhaga sînt i 
20 ianuarie, la Timișoara și 30 ia
nuarie la Copenhaga. Așadar, după 
fiecare turneu'’de sală, programat de 
campionat, timișorenceie au cîte un 
„supliment" asigurat de „C.C.E." 
Meciurile cu câmpionă Danemarcei 
sînt deosebit de grele. Lectorul uni
versitar Constantin Lache și jucătoa
rele sale n-hu uitat, desigur, că în 
Ultifna ei evoluție în „C.C.E." (1971), 
Universitatea Timișoara a fost elimi
nată — tot în sferturi de finală — 
de campigana de atunci, a Danemar
cei,. H. G. Copenhaga. în mod cert, 
echipă noastră a crescut considerahil 
în văloăre, dar la ce cotă Se află 
'danezele vota afla abia cu ocazia par
tidei tur, de lâ Timișoara. Oricum, 
făptui că F.LF. Copenhaga 6 are 
în componența sa pe thultitalentata 
Anne • Marie Nielsten constituie o ga
ranție că partenera Universității Ti
mișoara este o formație de luptă. 
Speram că Terezia Popa și colegele 
ei vor âduCe de această dată Timi
șoarei o mare satisfacție, că vor face 
totul pentru a ajunge în semifinale 
și, apoi, în finala acestei prestigioase 
competiții. Mai ales că. in mod sigur, 
fttî capacitatea (valoare, omogenitate, 
pregătire) pentru a împlini acest de
ziderat.

Așadar, luna ianuarie oferă amatori
lor de handbal un program de în
treceri feminine bogat, atractiv. A- 
vtnd și girul competițiilor oficiale, 
sîntem convinși că ele vor fi» și pal
pitante.

SĂPTÂMÎNA
FILMULUI

.Î4 G >■»>»>

SPORTIV
Incepind de azi

la cinematograful

„Timpuri noi" din Capitală

La cinematograful ^Timpuri 
noi” din Capitală Direcția 
difuzării filmelor organizează 
în perioada de la 8 la 14 Ia
nuarie „Săptămîna -filmului 
sportiv”. Qp -apest- Prilej, iu
bitorii sportului vor ?putea să 
urmărească câteva producții 
deosebit 
program 
„Sportul 
bastru e 
la înot”, 
tenis
realizări cinematografice care 
ilustrează în mod convingă
tor frumusețea mișcării de 
educație fizică și sport.

de interesante. în 
figurează filmele : 
in România”, ,.A1- 

cerui", „Chemare 
„Vrei să jocj și tu 

„Bucuria succesului",

Hristoche NAUM

I. P.R.S. — BĂNEASA
sir. Erou lancu Nicoiac 32—sectorul îl

ANUNȚ
I P.R.6. Bâneasa organizează, incepind cu data de 1 ianuarie 1573 

un curs de calificare gr. I Cu scoaterea din producție în următoarele 
meserii :

— confectioner dispozitive semîcord. cu durata de 7 luni.
— strungari cu durata de 8 luni.
— lăc. mecanici, cu durata de 8 luni,
— presator metale la rece, du durato de 6 luni.
— fochiști cu durata de 3 funî.
— frezori cu durata de 8 luni.
Insțrîdreo candidaților la cursurile de calificare se face pe bdzâ de 

cerere însoțită de următoarele acte :
— certificat de naștere în original și copie ;
— acte de studii, în original ; \
— certificat medical eliberat de circumscripția medico sanitară Io 

care candidatul este luat in evidența ;
— buletin de analiza singelui ți rezultatul examenului’ radiologia 

pulmonar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de începerea cursuiui ;
~ adeverință cu medio salariului reolizat în ultimile 3 luni premer

gătoare admiterii la cursuri, dacă au avut calitatea de angajați in aceas
tă perioadă.

— repartiție de la forțele de muncă (adeverință C.A.P).
ta cursul de calificare se admit persoane care au absolvit școain 

■generală, au vîrsto cuprinsă intre 18—30 ani și au domiciliul in Bucu
rești sau comunele subordonate din partea de Nord a orașului.

Pfenlru lămuriri suplimentare vă adresați la telefon 33.38.307171.

Ladisl.au
sportiv.de
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Marginalii la recentul curs de perfecționare

RIDICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE 
A ANTRENORILOR, PREMISA IMPORTANTA 

A ÎMPLINIRII OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA 
ALE FOTBALULUI NOSTRU 1

Sportul

Ideea statornicirii unei colaborări 
Sfrînse »j permanente între condu
cerile tehnice ale loturilor repre
zentative și antrenorii echipelor di
vizionare A și în primul rînd ai 
celor care furnizează jucători se
lecționatelor . naționale, s-a născut 
dintr-o necesitate logică. în fond, 
loturile reprezentative trăiesc — ca 
să spunem așa — din jucătorii clu- 

pregătire de bază 
la echipele lor și 
îmbunătățirile rie- 
cu cerințele unei 

a echipelor națio-

eieni ai divizionarelor A, 
in privința completării

Pag. a 3-a

SPRE FOTBALUL TOTAL...

Prima etapă a cursului central 
de perfecționare a antrenorilor, e- 
tapă desfășurată săptămîna trecută 
în Capitală, a justificat, așa după 
cum ne-am așteptat, importanța 
unfij asemenea acțiuni în ridicarea 
continuă a nivelului cunoștințelor 
profesionale a celor mai buni teh
nicieni care activează in fotbalul 
nostru de performanță.

Spunînd acest lucru ne referim, 
în primul rînd, la faptul că antre
norii echipelor divizionare — pre- 
zeriți Intr-un număr măre la uh a- 
semenea curs, obligatoriu de altfel 
pentru confirmarea încadrării lor pe 
grupe — au avut prilejul să par
curgă, cu ajutorul unui material di
dactic dens și variat, principalele 
aspecte legate de problematica ac
tuală a procesului <le instruire și 
educâțle.

Printre acestea menționăm pe 
cele psivind perfecționarea tehnicii 
și tacticii, dezvoltarea calităților fi
zice de bază, ca și particularitățile 
acțiunii educaționale în rîndul ju
cătorilor, toate la un loc alcătuind, 
în fond, un complex didactico-riie- 
todîc Care înglobează factorii de 
bază ai antrenamentului sportiv și 
ai jocului.

Remarcabilă hi se pare de ase
menea și preocuparea organizatori
lor — respectiv Colegiul central al 
antrenorilor — de a prezenta o se
rie de lecții cU conținut medico- 
.sportiv avînd ca subiect problema

igienei efortului, recuperarea și re
facerea capacității funcționale a or
ganismului. programarea și testarea 
gradului de adaptare lă efort. După 
cum nu mai puțin de interesantă 
și utilă a fost și includerea în te
matica cursului a unor elemente 
din munca de planificare și de e- 
vidențp a pregătirii.

Analizînd retrospectiv șj în an
samblu lucrurile, va trebui să spu
nem. din capul locului,' că recentul 
curs de perfecționare a antrenori
lor divizionari nu a dus în dis
cuție — așa cum poate s-ar fi aș
teptat pe alocuri — noutăți specta
culoase pe planul concepției, al in
struirii și al jocului. Mai mult chiar,

jfit ;— $> bine au .făcut — să inclu
dă în ordinea de Xi și două foarte 
impoitante -punfte de program, le
gate Strîns de activitatea coțnpeti- 
țională. Este vorba de analii® Pr|- 
mei părți a campionatului — un fel 
de prolog ai cursului — și de sar
cinile car* stau în fața soicerului 
românesc în acest an — epilog și 
corolar în același timp al întregii 
acțiuni de profesionalizare, la un 

antrenorilor di-myel superior, a 
vizionari.

Pentru că între
în 1972 și ceea c® , - „ _____  T
realiza îh 1973 există în prezent 
un spațiu neîmplinit,

a, mm u.uit VHMW4 ...iL w.gn pulpa.,împlini deeît CU A-
ptitefrL considera. în marea lor lina-, . 4^’MASURI

ce 
ne

am realizat 
propunem a

pe care np

. ......----- 1 FER,.
■ MD $1 A unei Munci de cali

tate.
Șiritetizînd o asemenea atitudine 

și încercînd a o evalua la dimen
siunile faptelor* aceasta ar însemnă : 

— PE PLANUL CONCEPȚIEI Șl 
JOCULUI — prestarea UfiUi țotbai 
colectiv, dmaiiiie cu mare rază dă 
acțiune a jucătorilor în atac și ip 
apărare ți ou asigurarea unui echir 
libru armonios intre ciaripărtiinente; 
îmbunătățirea conținutului jocului 
la mijlocul terenului ; stiniuiarea 
inițiativei creatoare a jucătorilor; 
sporirea capacității de finalizare a 
acțiunilor de ®tac și a loviturilor 
libere ;

P!ecînd"de lă 6 astfel de !dee;”‘'”-^-pE PLANUL INSTRUIRII - 
organizatorii cursului nu au negli-ri’i’AHtltonătățfreH ptegătirij individuale

joritate, problemele prezentate ca'' 
fiind cunoscute în esență și mai a- 
les dlfi punct de Vedere teoretic. Spre 
deosebire însă de alte împrejurări, cu 
caracter pronunțat de consfătuire, 
de astă 
pus pe 
nară a
unui dublu Scop : primul dintre a- 
cestea are in vedere instruirea per
sonală a antrenorilor și necesita
tea Ridicării cbnîimite a calificării lot 
profesionale; cel de al doilea scop 
vizează pregătirea colectivă a echi
pelor și îmbunătățirea, pe această 
cale, a nivelului calitativ al fotba
lului nostru.

dată accentul principal s-a 
însușirea temeinică și ple- 
cunoștințelor In vederea

burilor, a căi’or 
se asigură aici, 
este normal ca 
cesare în raport 
bune comportări 
nale să sc realizeze prin antrenorii 
lor. aceștia ucordîndu-le o atenție 
speț-iaîă.

Aceaștă colaborare — care, cum 
sublinia președintele F.R.F.. tov. 
M. AWgelescu, erte de dorit Să fie 
sinceră și reală, fără fisuri, cum s-a 
intîmplat țh ultimul timp — și-a 
găsit la acest început de an, o for
mă de exprimare într-adeVăr con
structivă. După încheierea cursului 
de perfecționare profesională a an
trenorilor, conducerea federației a 
organizat, o 
tlcipat toți 
din Divisjia 
figurat trei 
de Ioturi A
țarea progranitilui de1 pregătire si <lc 
jocuri ale loturilor, pentru ca an
trenorii echipelor, să poată planifica 
pregăti rea 
viitoarele 
colaborări, 
pvinete au

• Dorința fiecărui antrenor de a 
contribui la îmbunătățirea compo
nenței loturilor, oglihdită în diferi
tele observații, propuneri și sugestii 
făcute de absolut toți cei 16 tehni-

ședință la care au par- 
antrcnorii formațiilor 

A. Pe-ordinea de zi au 
puncte : 1) proiectele

și de tineret; 2) anun

seiecționabililor
acțiuni pe linia

Pe marginea 
avut loc ample

Ior ; 3)
acestei 
acestor 

discuții.

mai ales 
loturilor 

propuse pe extreme „de meserie", 
în general însă, toți antrenorii au 
fost de acord că in cea mai mare 
măsură loturile cuprind elementele 
cele mai bune. în baza propuneri lor 
făcute, antrenorii . federali A. Nicu- 
lescu Si C- DrăguȘin vor revedea 
proiectate de loturi și ie vor su
pune Biroului Federal, ttrmînd <a 
după definitivare Să fie dale pu
blicității.

• Antrenorii au asigurat federa
ția și conducerea tehnică a loturi
lor că, știind programul de pregă
tire. vor acorda cea mai mare a- 
tenție instruirii 'Selceționahililor, 
astfel yfoîk la ;data convocărilor să 
dețină forma for cea mai , bună

• Necesitatea creării unui al doi
lea lot de seniori cu jucători care 
n-au virsta pentru tineret, dar nici 
in echipa reprezentativă nu au loc. 
lot care să constituie un rezervor 
pentru A și căruia să i se asigure 
un program internațional, la ace
leași date ca și celelalte loturi.

• Doleanța exprimată de antre
nori ca 
federației 
rilor să 
iii folosul 
va jucătorilor 
disciplinați in pregătire și cu aba
teri de la normele vieții sportive, 
ceea ce de fapt este in atenția fe
derației. care va dovedi în această 
privință mai multă exigență și fer
mitate în viitor, după cum 
altă ordine de idei — va 
pe antrenorii care vor da 
jucători bide pregătiți.

împreună cu organele 
și antrenorii lotu- 

facă front comun — 
tuturor — îinpotri- 

selecționabili ne-

în 
răsplăti 

loturilor

Petre GATU

PREGĂTIRILE
lo-

fhontâne”, feroviarii vor susține și 
cîteva întîlniri de verificare cu e- 
ctiipe de Divizia C. Au fost perfec
tate jocuri cu Caraimanul Bușteni, 
Poiana Cîmpina și Muscelul Cîmpu- 
lung. Singurul absent de la primele 
antrenamente este Neagu, care ie 
află internat în spital, în urtnâ unei 
infecții. în schimb Ene Daniel aș
teaptă avizul medicului și, dacă a-’ 
ceste va fi favorabil, el se va ală
tura celorlalți coechipieri.

țului Oblertienco gata să-și reia 
cui îh retur în lihia ofensivă a for
mației craiovene.

icri, in sala Dinaino
UN INTERESANT

DE MiNI-FQTML
CUPLAJ
FEMININ

OBLEMENCO (ÎNSĂNĂTOȘIT) 
IȘI REIA ANTRENAMENTELE

echipei Universitatea 
gata pentru reluarea

J ucâtorii
Craiova sînt 
antrenamentelor. De astăzi studen
ții au încheiat vacanța și s-au adu
nat pentru efectuarea controlului 
medical. Au lipsit motivat Matcu, 
Bălan. Niță și Țarălunjță, care se 
află îa, țratameht, la Băiie Hercu- 
lane. ' Pregătirile vor avea loc la 
Craiova, numai pînă la 14 ianuarie. 
De la această, dată, universitarii își 
vor stabili „cartierul generai1' pă 
Valea Cernei, la Herculane, la an
trenamente participînd și ceilalți 
patru jucători. Un fapt îmbucurător 
îl reprezintă și însănătoșirea atacan-
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rea copiilor Ia atletism nu se poate 
face prin asemenea rateuri.

„Tare aș fi vrut ca la atletism să 
rină iot atit de mulțî copii cîți am 
văzut bătind mingea de fotbal în 
această vacanță !“ — ne-a spus cu 
un sincer regret Hadu Popa, elev în 
clasa a Vl-a la școala generală

Ce reprezintă, in fond, consacrarea lui Beckenbauer în fruntea ierar
hiei fotbaliștilor europeni ?

Ce reprezintă, in fond, victoria lui Dinu în clasamentul fotbaliștilor 
români ?

Ambele succese confirmă orientarea nete a fotbalului modern spre 
modalitatea totală.

Acum vreo 10 ani, într-o după amiază de neuitat, pe stadionul 
23 August, Di Stelano a oferit prototipul fctbpllstulpi tqtal, toți cei 
100 000 de spectatori au fost fascinați de această modalitate real
mente nouă. Cine nu-și aduce aminte de faimoasa fată jn care Di 
Stefano, după ce respinsese o minge din fața porții proprii, a înwis 
in secvența imediat următoare, un gol în poarte lui Dotcu ? (întreg 
ritualul a avut ceva seducător, cu atît mai mult cu cit Di Stefaro n-a 
forțat momentul, desfăsurîndu-și acțiunea cu o logică impecabilă). Paza 
a rămas in amintirea tuturor, dar prototipul a continuat să se păstreze 
în sfera, idealului.

Astăzi, -după.. 10 ani, fotbalistul total este o noțiune mult mai con
cretă. Astăzi, după 10 ani, Franz Beckenbauer, deși începe jocul în 
fața portarului său (și nu cu mingea la picior, in centrul terenului, co 
Di Stefano) repetă, in fond, polivalența maeștrului. Faimoasa față de pe 
stadionul 23 August este reprodusă astăzi în multiple exemplare, :ără 
să Vhai uirhbăscă. In repetate rînduri, Beckenbțjuer. după ce rezolvă 
diacul advers pe uliirha sa linie de apărqrd, participă consecutiv lă 
realizarea unui „un-doi." de farmec, cu Gerd Muller.

Exemplyl lui Di Stefano este preluat de tot mai multi jucători. 
Apeestă „epidemie* se datorează nu atit fascinației unui mare nume 
in istoria fotbalului, cit dezvoltării firești a jocului, in core vechea spe
cializare ingustă e pe cale de dispariție.

Prezența lui Dinu în fruntea clasamentului fotbaliștilor români se 
datorează, pină la urmă, insistenței cu care fostul stoper a erupt din 
limitele restrinse ale funcției sale, pentru a încerce limitele mari ale 
jocului, total. Am putea spune că pînâ și prezența lui Boc in poziția 
a doua este rodul aceleiași tentații. Nu e greu de admis că propulsa
rea stoperului feroviar in poziția a doua se datorează freneziei sole 
ofensive in momentele dificile ale echipei. Și tot ca un exemplu în 
acest sens am putea nota și ușorul declin al lui Dumitru. Această 
retrogradare se datorează, poate, nu atit dificultăților de acomodare 
in cadrul unei echipe noi, cit unei oarecări abandonări a jocului total, 

conducător de j<?c și 
în fata lui Peîe Hurst

cdre a făcut din Dumitru, la Guadalajara, un 
simultan, un cerber al apărării, un Puk neobosit 
sau Petros.

Fotbalistul total este (sau ar trebui să fie) 
cărui jucător tinâr. Din păcate, ia noi sînt dese cezurile cîrid se acceptă 
ideea că X sau Y, „deși foarte talentat, nu are aptitudinile necesare 
jocului total", lată de ce ne fextaziem deseori, că în fața unei formule 
utopice, in fața dublei desfășurări de forțe a liniei de mijloc Haan — 
Neeskens — Muhren.

...Pină 
de talent poale fi scutit de sarcinile dure qle jocului total. Victoria 
categorică 
estetizante.

idealul concret âl ori-

nu de mult, în fotbalul nostru a circulat ideea că fotbalistul

a lui Dinu vine, din fericire, să pulverizeze acețte fantezii

Tueue DiVtsdgi A in dtefi si eanțe^v§

loan CHIRlLA

și colective, ia toți factorii antrena
mentului Sportiv. Cu ălte cuvihte, 
indici superiori ai capacității de 
efort, execuții tehnjco*taCtiCe de 
calitate Și o justă atitudine față 
de performanță, pentru înfăptuirea 
elementelor de conținut ale con
cepției de foc. Calea pentru reali
zarea unor. astfel de deziderate 
trebuie să fie, peste tot, creșterea 
volumului de muncă. Pînă ia li-» 
mita superioară a posibilităților 
individuale ale jucătorilor, adapta
rea intensității antrenamentului In 
funcțfo de sdlicilăriie ireale ete 
comnpetiți^i Ia nivel internațional 
și, în sfîrsit. realizarea continuă a 
pregătirii, numai în. condițiile ă-. 
propiate jocului ;

— PE PLAN EDUCATIV — e- 
xigență Sporită șf intransigență 
față de abaterile de la disciplină, 
în general, și de lă disciplina spor
tivă, în special.

împlinirea acestor cerințe, bară 
se impun astăzi în activitatea s- 
chipelor noastre divizionare, vor 
asigura — ața cum și președintei* 
F.R.F., MiriJeâ Angeiescu sublinia 
în cuvîntul său de închidere a lu
crărilor de perfecționare a antre- 
fiorilbf — premisele certe de rea
lizare a obiectivelor fotbalului nos
tru din acest an î ridtearea pe o 
treaptă salorip superioară t cam
pionatului republican, o comportare 
de prestigiu ă echipelor dă club în 
competițiile europene și mai ales 
calificarea primei reprezentative 
in turneul finni al Campionatului 
mondial din 1974.

Ceea ce în fond reprezintă Și fi
nalitatea majoră a activități) erelor 
maî buni ânttenbri din țara noa
stră.

Vom începe retrospectiva Univer
sitatea Craiova prinlr-o incursiune 
mai lungă în trecut, pentru că ea 
Influențează foarte mult și apre
cierile pentru cele 15 meciuri de 

rînd urile decare ne ocupăm în
față. E vorba despre o maladie a 
echipei craiovene pe care clasa
mentele separate (tur-retur) au a- 
râtat-o înlr-o vreme. Universitatea 
era una în prima parte a cam-

in

trece neobservată în viața Univer
sității...

Acum, pe setat, despre jocul ei. 
pornind de lă antrenorul ei. Cînd 
Cernăianu a părăsit pe Oană si 
Pioieștiyl am.- avut un sentiment de 
regret: acum însă, pind faptele si 
perspectivele- pot fi jodecate. so
cotim că a făcut bimeu Ungă unul 
dintre cei nwi competenți și mai 
echllibrăU tehnicieni ai noștri, Cer- 
năiatiu ă făcut o pcepicie minu
nată. țlta moment iii șă zboare cu 
aripii^ lui. Și-apoi, acum Oână are 
un învățăcel cum nu șe poate mai 
legat de Petrolul și d? Ploiești, pe 
Mircșa Dridea, un indiegt și, spe
răm. demn succesor. Deci, Cernă- 
ianu, unul dintre antrenorii care 
posedă o calitate indispensabilă Ia 
nivelul performanței — tempera
mentul — parcurge acum Ia Craio
va această difieilă etapă a conso
lidării lui profesionale. Credem in 
curajul și în inventivitatea lui. A.- 
vem și probe luptă pentru mo
dernizarea echipei, șub toate as
pectele. lată una dintre ele : eram 
pe culoarele stadionului Republi
cii, cu cîteva clipe înainten jocului 
eu Speftul studențesc. Cernăianu ne 
oprește și îl cheamă din cabină 
pe Bălan, Sameș. Bădin, Deselni- 
cu. Oprea. Uruur la umăr, acost 
zid de uriași era impresionant. 
..lată-i pe jucătorii viitorului..." ne 
spunea Cernăianu și în această a- 
firmație am desbifrat murea lui do
rință de a tine pasul cu ritmul tot 
mai iute, mai pretențios, mai greu 
de menținut al evoluției fotbalu
lui. Le „U” Craiova s-a realizat un 
bloc de bază al formației, repre
zentat de NîcuIcscb, Deselnicu, Sa
meș, Veiea, Ivan, Bădin, Strîmbea
nu, oamenii cșre au și dus greul 
campionaului, plături de Țarălunfră 
și Marcu. Numihdu-i. am și fixat 
compartimentele consolidate ale 
craiovenilor, linia de fund și de 
mijloc, plus extremele care au ti
tulari autorizați. Marea căutare este 
pentru tricoul cu fit: 8, îri fapt a unui 
al doilea conducător de joc, evo- 
luînd pe post de virf de atac re
tras. Păuneșcu. Donose, Mincioagă, 
Stănccșcu, Bălu. iață-i pe candida- 
ții în luptă pbhtru el. Sfe află prin
tre apești țineri fotbaliști mult cău
tatul titular ? Ce pot. spune pipă 
acum cele cîteva zeci de minute 
jucate de ei ? Returul va veni cu 
sentința. Pentru creșterea forței de 
realizare a Universității operațiu
nea are o mar? importanță, mai 
cu seamă că reintrarea lui Oble
menco este posibil să nu se pro
ducă așa de repede. Cernăianu 
poate rezuma — deci — condiția 
reușitei din a doua parte a cam
pionatului, astfel : „Dați-mi un „cen
tru doi“ in atac și vă dau cea mai 
bună performanță a Universității

Dar Craiova mai are un atacant 
cum nu are în momentul de față 
nici o altă echipă din prim* di
vizie : publicul său, pe mai de
parte deținător al recordului ab
solut de prezențe al campionatului 
nostru. Dofmău-i să urce treptele 
competenței și ale unei și mai to
tale Sportivități, vom remarca (ci
frele vorbesc) atitudinea Spectato
rului craiovean care, chiar cînd ci
frele tabelei de marcaj nu sînt zîm~ 
bitOare echipei lui, n-o părăsește. 
El răfnîne un mare exemplu pen
tru suporterul bătăios și gălăgios 
și prezent numai la viețorii dar 
furios, dezamăgit și absent, țrădîn- 
du-și fără nici o reținere forma- 
ția-favoriță Îs primă înfrîhgere. 
Dacă vprbim de succesele behipei 
craiovene, apoi pe aceasta trebuie 
s-o punem printre primele !

Eftimie lONESCU

• jucători.folosiți • • 2.1, pe posturi: 
-3 portari-,' 6 duuriașl, 5 ■ ntoiouași, 9. a- 
tacanti.
• înlocuiri efectuate : 22 ; ,4 in li

nia de apărare, 4 în cea de' mijloc, 
iar 15 in atac.
• in etapa a XV-a în formația stu

denților craloveni nu a fost operată 
nici o modificare.
• Numai peseinteu și Veiea au reu

șit să evolueze Site 1 350 minute.
• Mincioagă a jucat in 4 meciuri, 

totalizând 90 minute.
• 4 jucători (Guneș. Dacin. Don->se 

și ȘtâneeSeu) au apărut doar o sin
gură dată în formația eraioveană.
• formația dfe bată cu cea msi 

mare stabilitate : Oprea (9), Nicules- 
cu (13), Bădin (14). Sameș (13). Ve
iea (15) — Strîmbeanu (13), Ivan (15) 
— Țarăiungă (13). Deselntcu (15). Bă
lan (9). Marcy (15). Au mal jucat: 
Oblemenco (6), kiss (3), Nițâ (8), 
Guneăch. £1). Magi» (8), Pâunescu 
(5), cîocirian (3), iJacin (1). Donose 
(1); Mincioagă (4). Bălu (2), Stăn- 
eescu (1).
• goluri marcate■: 23 (11 acasă, 12

în deplasare) : 2 apărători (3 go
luri). Un mijlocaș (1), 5 ataeanți (19).
• goluri primite : 19 (3 acasă, 16 

tn deplasare).

confrUritarșa de_ ---------- , — __marți dintre
team-urile divizionare Â bueureștene Di- 
nămO și Rapid (scor 15—13), căre a 
ihaugui-at chiar in a doua zî a noului 
^th ipibaiui dc sâl&, iată că nici ăexul 
frumos nu S-a lăsat mal prejos. Dumi
nică dimineață, fetele și-âu dat intîirurfe 
in sala Dinamo din Capitală, unde am 
asistat la primul cuplaj de mini-fotbal 
al âhtilui. Cele cîteva sute de specta
tori earfe au venii ia rendez-Vous-ul cu 
mini-fotbalul iemihin. nu au avut 
regreta, cele patru combatanta — Ve
nus, Rapki. Vnirea Tricolor și Carmen 
— s*au străduit și, în geperal. au reu
nit să ofere f^ze frumoasă și Sper‘tâ- 
culoase, penti-u care au fost apiauddw 
lâ scenă deschisă. Rezultateîfe acestor 
meciuri (două reprize a 3u de minute) 
eontea£n mai puțin, dar. ne l'âeem da
toria de a le consemna : Kapid — UnU- 
rjă Tricolor 2—1 (2—1). Au marcat ;
porotheeă Nicola u (mln. 8) $1 Cristina 
Cihezean (ni in. 29). respectiv CorpeliJ». 
Softr^. Venus — Canrieu 2—U (2—0), au
toarele celor două gbluri fiind Vîrgi, 
niea Hușăn (min. 12) și Mafia... Ozon 
(min. 20), De remarcat faptul că in 
această partidă S-a ratat și prima lovi
tura de pedeapsă ! (7 m)... a anului d£ 
către Elena Sțănescu (Carmen).

Ahibeie partidă au fost conduse fcrfM 
de N. Răileanu.

Aurel PĂPĂDIE

Is-ițpă

B $

Mihai lONESCU

VACANȚA E DE VINĂ?
decât rezultatele de azi!“ — ne-a 
răspuns prompt Radu, cu o matu
ritate surprinzătoare pentru cei 13 
ani ai săi! Și ca să nu mai fie nici 
țin dubiu, a adăugat i „De altfel, 
proba la care mă specializez este 
triplusaltul. Este 
bitească Apoi 
tatăl său care-1 
concursurile. Să

o probă mai băr- 
s-a îndreptat spre 
însoțește la toate 
recunoaștem că o

țjjțfșj',

O întrecere mat animată: sprintul

de 17 prichindei (majoritatea de 
la ..Viitorul") a căror medie de vîr- 
stă era 10 ani. Pe primul loc s-a 
clasat Vladimir Enescu (12 ani) cu 
4170’d’ft,~"etev“Ia Wtoala generală 174 
(antrenat la-. clubul Progresul de 
prof. Dan Petrescu), fiară, cu cîteva 
minute înainte, terminase învingă
tor și în proba de 50 m, cu 7 2 s. 
Puștiul se anunță ca un real talent, 
iar pleiada care-1 înconjura dumi
nică dimineața pe coritaniil sălii de 
la „23 Aiforist* asdindeâ. desigur, 
și alte surprize plăcute.

Și, ca să fini sinceri, asemenea 
surpriză așteptam, chiar dacă fi va
canță...

pfonatului : viguroasă, combativă, 
constantă. Și alta, in retur : pier
dea repede suflul, ambițiile se vlă- 
gulău, risipite parcă de o „astenie 
de primăvară11, o combatantă care 
trecea plictisită linia sosirii caift- 
pionatiilui. In 1966.(19, ecțiipa rea
liza 19 puncte pe prima jumătate 
a parcursului și numai 12 in a 
doua jumătate a lui. Consecința : 
locul Iî după 15 etape, locul VII 
după 30. Povestea se repeta un 
campionat mai tîrziu și asta ne-a 
făcut pe-, rnulțD s-o numim „echipa 
jumătății de cursă”.

Dar de vreo trei campionate, lu
crurile au început să se schimbe, 
am zice să se inverseze. în ediția 
1970.71, oltenii acumulează același 
număr de puncte în cele două sta
giuni a!e campionatului și își îm
bunătățește locul final față de cei 
din clasamentul de toamnă : VI 
față de VIII, Ambițioși să demon
streze că s-au vindecat de „astenia 
returului” ei vor bișa în campio
natul următor și, dg Pe locul XI

Oprea — angajat intr-o interesant^ dispută pentru tricoul nr. 1 al lui 
„ti" Craiova cu proaspătul sosit. Manta — a rămas un om de ba:ă al 
formației, instantaneul de mai sus e o dovadă 1 apărătorul buturilor 

craiovene respinge o minge tare grea, pe stadionul din Constanța.
Foto : V. ONESA

49 și aUet la „Viitorul11 (pregătit 
de, prof. Sorin loan). „Bine) dar 
dacă ar fi fost mai mi'tlți concurenți 
poate nu le-ai fi clasat nici pe lo
cul secund la 50 m. și lungime ?..." 
— l-am zgîndărit cu o întrebare. 
„Eu iubesc mai mult atletismul

asemenea profesiune <Te credință va
lorează mai mult deeît căi 7,3 s 
la 50 m sau 4.63 îri la lungime, rea
lizați de Radu in aceaștă duminică,

Finalul concursului a fost totuși, 
tonic. La săritura în lungime copii, 
pragul performanței a fost asaltat

PRIMUL CONCURS DE PATINAJ VITEZĂ LA CONSTANȚA

Sîmbătă pe patinoarul Tineretu
lui din Constanța s-a organizat pri
mul concurs de patinaj viteză din 
localitate, dotat cu trofeul „Pe lu
ciu) glicții", La întrecerile organi
zate de Consiliul rnunieipal al pio
nierilor în colaborare cu C.J.E.F.S 
Constanța, au- participat peste 70' 
de tineri patinatori. împfirțiți în 
patru categorii de vîrstă.

Iată ciștigătorii : băieți — 13—14

(300 in) : Zaharia Nelu (Șc. 
26), 11—12 ani (100 m) : Răz- 
Defta (Șc. gen. 6), 9—10 ani 
m) .• Dinu Cristian (Șc. gen.

7—8 ani (50 m): Pavel Paraș- 
(Șc. gen. 25; fete -— 11—12 
m) : Gabriela PanfeSchi (Șc.

ani
gen.
van
(100
25),
chivesCu
ani (100
gen. 5), 9—10 ani (100 til) : Eleo
nora Stan (Șc. gen. 12).

C. POPA — coresp.

cu care încheiaseră turul. aVeau să 
ajungă pe poziția a VllI-a, în fi
nal. Locui V și 17 puncte totali
zate, bilanțul aciuai al formației 
din Craiova reprezintă cea mai va
loroasă performanță din „etapa a- 
saltului de primăvară'’ și ne în
deamnă să credem că, păstrînd rit
mul și ambițiile precedentelor cam
pionate, ea poate dobori recordul 
reușitelor finale din ultimele cinci 
campionate, acel loc IV din 1970.

ASIGURAREA „TURIST"
Doruț de drumeție nu cunoaște limită de vîr

stă. Azi, mâi mult ca orieînd. țara întreagă este 
străbătută în lung și lat de tineri si vîrstnici. 
Nutaâruț celor căre cutreieiă câtăiile munților 
sau Să bucură din plin de briza marină este în 
creștere de la an la an

Este evident că, la 
excursie, fiecare dintre 
totul, să nu neglijeze 
cit mal bine și e sfe în
toarce cu amifitiri cit 
mal plăcute. Și e firesc 
să fie asă.

De multe ori însă se 
Inlîmplă ca anumite e- 
venîmente neprevăzute 
să strice din farmecul 
excursiei sau al conce
diului. iar urmările 8- 
cesiora să poată fi d<i 
greu xfniătiitate.

De aceea ar fi iudî 
cat ca orice persoană 
care nu vrea să tgs# 
nimic Ia voia întîmpiă- 
rii. înainte de a pleca 
la drum, să încheie la 
ADAS si o poliță de 
asigurare ..Turist’’, p!ă 
tind o primă de asigu
rare de numai 15 let

Prin aceeași poliță de 
asigurare, care este vâ-

Pentru încheierea asigurării, vă puteți adresa 
ganizalii economice și instituții, agențiilor ș> 
unități teritorial# ADAS.

labilă timp de o lună, se cuprind :
-- persoana cgre încheie contractul (pentru 

zurile de invaliditate permanentă și de deces 
accidente) ;

— bunurile dip gospodărie, și . cele luate în
plecarea în concediu. în 
noi se preocupă să faca 

mrhic. simți

Un contt-act de asigurare 
îți dă aripi la picioare

că
diți

— bunurile dip gospodărie, și . cele luate în .de
plasare de șsigițrat (pentru cazurile de vătămare 
sau distrugere).

Sumele asigurate pentru care Administrația A- 
sigurărilor de Stat își asumă răspunderea, sint ur
mătoarele :

pentru ih- 
validitațe 

permanentă
pentru 
deces

— pentru accidente de
circulație anto-matc 25 000 iei 15 000 lei
— pentru accidente la 
domiciliul asiguratului 
Ca urmare a ufiui in
cendiu, trăsnet, explo
zii etc. 20 000 lei 10 000 lei

— pentru celelalte
accidente 10 000 lei 5 000 lei

— pentru bunurile
gospodărești 20 000 lei

Dacă, Ia plecarea în excursie sau concediu) din 
cauza multiplelor griji ce le-ați avut, nu ațj în
cheiat asigurarea „Turist11, puteți face acest lucru 
lă orice unitate ADAS, din localitatea în care vă 
deplasați.

responsabililor cu asigurările dio întreprinderi, nr- 
inspectorilor de asigurare sau — direct — oricărei

■ I

Subliniind, așadar, dispariția li
nei maladii competiționale care îi 
procura efemerele satisfacții ale 
unor locuri lăudabile în .clasamen
tul care moyre”, cel de toamnă, 
pentru a o alunga spre subsolul 
„clasamentului care rărnîne”, cla
samentul general, să nu uităm să 
observăm că „U“ Craiova atacă de 
pe poziții optimiste returul cam
pionatului deși șapte etape a apă
rut fără omul ei nr. 1 — Oble
menco. Dar ce interesant lucru ! 
Absența omului de gol, mai mult 
deeît atît, a acestui 
pitan de echipă, cu 
ritate și simpatie în 
pierilor s-a resimțit 
teren propriu deeît
Pentru că. în vreme ce craioveniî 
— recunoscuți pentru redutabilita- 
tea lor în fața propriilor specta
tori .— au pierdut două puncte a- 
casă. în unsprezpcele din care lip
sea Oblemenco, în deplasare ei n-au 
gustat din cupa întrîrigerii în a- 
cest timp, reușind o șuită de patru 
întîlniri 
această 
factorul 
o scenă ..... „.
laltă stimulentul. Știindu-se fără 
omul nr. 1 al înaintării, oamenii 
lui Cernăianu au jucat prudent a- 
fară. au dat mai mult, fiecare pe 
postul 
cui de 
menco 
ticnele 
ordial, 
fotbalist ai Dlteniei se resimțea de 
două ori. Cam atît despre o ne
fericită înlîmplare care nu putea

veritabil că- 
o mare auto- 
rindul coechi- 
mai mult pe 
în deplasare.

egale ! Cum să explicăm 
curiozitate ? Probabil că 
psihologic a reprezentat, pe 
—- handicapul iar pe cea-

său ; acasă, acolo unde jo- 
cohstrucție —- în care Oble- 
f;î cu.se mari progrese in ul- 
campionate — devine prim- 
absența celui mai cunoscut

P R O N
AȘA AH AT A O VARIANTA

' CU 13 REZULTATE EXACTE 
I.A CONCURSUL NR. 1, 

ETAPA DIN 7 IANUARIE 1973
I. Atalanta — Fiorentina

11. Bologna — Milan
III. ’ ' • ‘ =-
IV.
V

VI.
Yf1VIII.
IX.

Internazlonale — Juventus
Napoîi _  Sampdoria
Roma — Palermo
Temâna — Laneiossi
Torino — Cagliari
Verona — Lazio
Brescia — Bari

O

X
1

; 2
X
X

1
X
X

ANULAT

SPORT
x. catahia —- vartse 

XI. CCșenș ~ Perugiă
Xil. Lfeccg — Como

Xin. Taramo — Reggina 
Fond de premii 295 536 lei. 
Meciul IX. Brescia — Barl

:c
1 î 

x
disputln- .

du-șe înainte de închiderea cnncursuhu,. 
conform regulamentului Ș-S anulât, îofte 
variantele primind pronosticul exact.

Plata premiilor ia acest concurs se va 
face astfel : în Capitală de la 12 tanuaria 
pînă ta 21 ieUruatie 1973, In țara d« >s 
17 ianuarie.



, >

Noul sezon competîțîonal International de tenîs de masa

A

- in sala Floreasca: un important concurs de verificare și selecție in a doua jumătate a lui ianuarie

LA HASTINGS

Pauza prilejuită de sărbătorile de 
iarnă o dată încheiată, jucătoarele și 
•jucători! de tenis de masă de pre
tutindeni și-au reluat pregătirile cu 
asiduitate. Campionatele mondiale au 
loc între 5 și 13 aprilie la Sarajevo 
(Iugoslavia), dar pînă atunci urmează 
o perioadă de intensă activitate com- 
jpstițională pe continent. Sînt progra- 
!mate nu mai puțin de șapte turnee 
Snlern-aționale importante, fără a mai 
jmenționa și altele de o însemnătate 
mai redusă «au diverse campionate 
naționale.

Suita concursurilor de peste ho
tare la care vor fi prezenți și spor- 

ttivii români va fi deschisă de „in
ternaționalele" Cehoslovaciei, progra- 
hnat-e la sfîrșitțil acestei luni (27—29 
[ianuarie) în localitatea Vlasim (la 60 
Mc kilometri distanță de Fraga). Dacă 
ga ediția precedentă disputata la 
Bratislava au ieșit învingători luditli 
Magos (Ungaria) și Kjell Johansson 
ISuedîa), de data aceasta, alături de 
i.aureații 1972 figurează cu posibili- 

Ftăți multiple la locurile de premiere 
si. alți eoncurenți de renume din 
Europa.

Apoi, la un interval de numai 
două zile (între 1 și 3 februarie), 
orașul Gera va găzdui campionatele 
internaționale ale R. D. Germane.

Tot îrj luna februarie sînt progra
mate și două dintre cele mai presti
gioase competiții ale anului, ambele 
urmînd să se desfășoare în R. F. a 
Germaniei. Este vorba mai întîi de 
cea de a doua ediție a tțB-ncelor eu
ropene ale celor mai buni 12 jucă
tori și a celor mai bune 12 jucă
toare — la ultimul fiind invitată și 
campioana României, maeetra eme
rită a sportului,' Maria Alexandru, 
clasată pe locul secund, anul trecut, 
3a Zagreb. Competiție extrem ds di
ficilă, solicitînd participauților și efor
turi fizice deosebite pe parcursul a 
nțimțd trei zile (16„-J8 februarie. Ia 
Boblingen). Clștigâtorii ediției înau*

gurale, maghiara Beatrix Kishazi și 
iugoslavul Anton Stipancici vor avea 
de făcut fată, cum este lesne de în
țeles, asaltului celor mai reputate 
„palete" continentale.

în continuare, la Hanovra, pentru 
prima oară, se vor organiza campio
natele mondiale universitare <1.9—28 
februarie). întrecerile sînt așteptate 
cu un vădit interes (ediția experi
mentală a avut loc la București în 
iarna 1971), mai ales de, către'com
petitorii români printre care vor. fi
gura, fără îndoială și Eleonora Vlai- 
cov, Carmen Crișan și unii dintre ju
cătorii noștri mai cunoscuți.

In sfîrșit, penultima competiție pre
mergătoare „mondialelor" va avea loc 
la Brighton. între 1 și 4 martie. 
Concurs clasic unde se decern titlu
rile de campioni internaționali ai An
gliei, Anul trecut cei mai buni s-au 
dovedit Maria Alexandru și campio
nul lumii și al Europei, suedezul 
Stellan Bengtsson. Am fi bucuroși, 
desigur, ca să putem consemna o 
reeditare a acestor performanțe.

Și campionatele internaționale ale 
U.R.S.S. (probabil la Kiev, între 5— 
9 martie) vor reuni pe . unii dintre 
protagoniștii viitoarelor campionate 
mondiale. De la noi se preconizează a 
fi prezenți la start, membrii primei 
reprezentative . masculine și compo
nentele selecționatei feminine de ti
neret.

lată, așadar, un sezon competițio- 
nal plin de evenimente importante 
menite să prefigureze ierarhia va
lorilor în ajunul confruntării supre
me de la Sarajevo. Dornici să fie 
la înălțimea reputației lor. sportivii 
noștri și-au reluat pregătirile. ‘' 
mult chiar, 
a stabilit și ___ ___ ___
concurs de Verificare și selecție, în 
sala Floreasca din Capitală, pentru 
zilele de 20 și 21 ianuarie. Au fost 
invitați 14 jucători (Gheorghe, Doboși, 
Ovanez, Lucbian, Giurgiucă, Antal, 
Stamatescu, Sîngiorgian, Firănescu,

Romanescu, Buzescu, Popovicl, Mo
rarii, Bobocică) și 11 jucătoare (Vlai- 
cov, Crișan, Ilie, Condicaru, M. Co- 
rodi, Gyongyosi, Lunțeanu, Ivan, 
Filinion, Lupu, Sinteoau). Cu excep
ția Măriei Alexandru (antrenorii i-au 
indicat pentru intervalul amintit pre
gătire, fără participare la vreo com
petiție), vor lua parte cei mai buni 
jucători la toate categoriile de vîrstă 
(seniori, tineret, juniori). Dintre a- 
ceștia vor fi aleși cei care vor concura 
la turneele menționate, modul cum 
a fost efectuat antrenamentul, valoa
rea exprimată la masa de ioc și com
portamentul general fiind singurele 
criterii de selecție. Jucători, aveți 
cuvînlul 1

Constantin COMARNISCHI

LONDRA, 7 (Agerpres). — După 
disputarea a lo runde și a unor 
partide întrerupte din rundele an
terioare, turneul internațional de 
șah de la Hastings are un nou li
der în persoana marelui maestru 
danez Bent Darsen. Acesta' totali
zează 7 puncte Si este urmat în 
clasament de Uhlmann (R. D. 
Germană) — 6,5 puncte (1), Harts- 
ton (Anglia) — 6 puncte (2), Rajko- 
vici (Iugoslavia) — 5,5 puncte (1) 
etc. Fostul campion mondial 
sili Smîslov (U.R.S.S.) se află 
locul 11 cu 4,5 puncte.

Tn runda a 10-a, Tukmakov 
învins pe Browne, Andersson 
Wade, iar Radulov a cîștigat 
Mestel. Ă fost consemnată remiză 
în partidele Rajkovici — Eley, 
Barcza — Smîslov . și Larsen — 
Hort, Celelalte partide S-au în
trerupt.

Va- 
pe

1-a 
pe 
la

n TURNEUL CELOR PATRU TRAMBULINE"

(Urmare din pag T)

și ele într-o mare măsură la vic
toria finală.

Continuând discuția: referitoare la 
comportarea sportivilor noștri, an
trenorul Eugen Trofin ne-a decla
rat că arman de bază a formației a 
fost viteza i8e acțiune, atil în atac 
cit și in apărare. în acest fel sis
temul defensiv nti a avut deloc fi
suri, mobilitatea Și promptitudinea 
în intervenții vnulînd cea mai mare 
parte a acțiunilor ofensive ale ad
versarilor. în plus, participarea lo
tului studențesc la diferite compe
tiții în perioada 'de pregătire a dat 
posibilitatea celor dOi antrenori să 

'cunoască și să apr ecieze corect va
loarea generală și capacitatea tac
tică a adversarilor. Pe baza aces
tor observații s-a lucrat atent, în- 
cercînclu-se diferite modalități tac
tice ofensive și defensive, care la 
momentul oportun au fost aplicate 
în joc. De altfel, toți tehnicienii 
prezenți in Suedia au recunoscut că 
selecționata' „României. și-a . surprins 
adversarii prin varietatea și exac
titatea schemelor tactice, aplicate 
în funcție de caracteristicile fiecă
rei formații pe care a întîlnit-o.

Sugestivă în acest sens ă fost a-

. _ Mai
colectivul de antrenori 
organizarea unui mare

precierea cronicarului de speciali
tate de la ziarul „Sydsvenska Dag* 
blat“, care apare la Malmo și care 
în articolul „Echipa României a cîș
tigat pe merit medaliile de aur. 
după o finală dramatică cum nu am 
mai văzut Ț subliniază că : „...tine
rii jucători români au dovedit că 
handbalul înseamnă nu numai șut 
și gol, ci cu totul altceva. Ceva 
frumos, gîndit și jucat cu artă".

Tn încheiere, un amănunt care 
întărește și mai mult dramatismul 
finalei. La scorul de lâ—13, cînd 
se consumau ultimele secunde ale 
celei de a doua prelungiri, selec
ționată Uniunii Sovietice a benefi
ciat de o aruncare de la 7 m. Nici- 
unul din jucătorii acestei echipe 
n-a vrut să execute. în cele din 
urmă, Kuliov, component al lotu
lui olimpic sovietic, s-a hotărît și, 
copleșit de emoție, a tras... afară ! 
Cirlan, într-o explozie firească de 
bucurie, l-a luat în brațe, arbitrul 
a înțeles greșit gestul și, spre Stu
poarea tuturor, l-a eliminat pe 2 
minuțe. $i astfel, în acel unic „tie- 
break** din final selecționata ro
mână a jucat cu un om mai puțin 
în teren. Performanta tinerilor noș
tri jucători onorează excelentul 
palmares al handbalului românesc.

S-A RELUAT CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Wrmare dir> pag. t)

nuayute- ide’ echipa învingătoare 
s-a. concretizat decît în cele sase 
goluri consemnate de tabela 
marcaj îa sfîrșitțil jocului. Au e- 
xistat chiar momente cînd era greu 
de crezut că pucul n-a1'- intrat în 
poarte tînărului Vasile Huțan. 
care și-a demonstrat și de această 
dată calitățile, realizând cîtevă pa
rade mult aplaudate.

Este de notat, de asemenea, fap
tul că hocheîstii gălățenî au luptat 
cu multă ambiție pentru a limita 
proporțiile scorului, reușind une
ori contraatacuri surprinzătoare, 
dintre, care cel puțin unul (Moro- 
san, min. 47) a fost cît pe ce sa
fe fructificat. Di.n rapiditatea, cu 
care s-a jucat și din ambiția 'gă- 
lățenilor au ieșit mai multe... cioc
niri, majoritatea lor în afara regu
lamentului, ceea ce explică si 
morcasele eliminări dictate de 
h!t.ri. Concludent în această 
vință este faptul că Dunărea 

minute

de

nu- 
ar- 

pri- 
Ga-

lăți a jucat ultimele trei 
doar cu trei hocheiști...

Au marcat, în ordine i 
(min*. 4) — într-un moment 
perioritate numerică, 
(min. 12), Fodnrea (min. 23). Var
ga (min. 40). Kemenessi (min. 52) 
și din nou Gheorghiu (min. 57).

Au arbitrat FI. Gubernu și C. 
Sgîncă (București).
DINAMO — S. C. MIERCUREA

9—0 (3—0, 3—0, 3—0)

Bucur 
de sti- 

Gheorehiu 
23).

CIUC

Superiori pe toate planurile, 
raoviștii au cîștigat fără prea

ECHIPA PAKISTANULUI-0 FORȚA IN
HOCHEIUL PE IARBA MONDIAL

A REVENIT LUI RAINER SCHMID (R.D.G.)
VIENA, 7 (Agerpres).

nala competiție internațională 
sărituri cu schiurile „Turneul 
lor patru trambuline", a .....
sfîrșit cu victoria lui Rainer Schmid' 
(R. D. Germană), care, în cele patru 
concursuri, a totalizat 914,4 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat compa
triotul său Hans Georg Aschenbach — 
897.5 puncte. Serghei Boșkov (U.R.S.S.)
— 874,2 puncte, Hans Schmidt (Elveția)
— 867,2 puncte, Manfred Wolf (R. D. 
Germană) — 866,1 puncte și Rudolf 
Hoehnl (Cehoslovacia) — 858,9 puncte. 
Învingătorul a dominat actuala edi
ție . a competiției

’ Tradițio- 
de 

re
luat

cîștigînd primele

două concursuri (la Oberstdbrf și 
Garmisch Partenkirchen) și clasin- 
du-se pe locul secund în cel de 
treilea, desfășurat la Insbruck.

Ultimul concurs s-a disputat 
Bischofshofen (Austria) și a reunit 
start 94 de schiori din 17 țări. Victoria 
a revenit cehoslovacului Rudolf 
Hoehnl, cu 234,6 puncte, care a rea
lizat în ambele sărituri 101 m. L-au 
urmat în clasament Serghei Boșkov — 
233,4 puncte, Hans Georg Aschen- 
bach — 231,8 puncte si Jaromir Lidak 
(Cehoslovacia)

aSchmidt 
puncte.

al
la 
la

221,2 puncte. Rainer 
ocupat locul 12, cu 219,4

COMPBRTARt MtDIOCBĂ
4 SCHIORILOR NOȘTRI

L

Geografia sportivă a Pakistanu
lui nu este prea întinsă. La Rawal
pindi, unde se află administrația 
centrală a statului, la Karact și în 
alte orașe mai mari ale țarii acti
vează cîteva echipe de fotbal, bas
chet și volei, alături de cluburi 
atletice, de haltere, lupte si box. 
Sportul care a consacrat insă Pa
kistanul în arena mondială este, 
.hocheiul p& iarbă, ce cunoaște: ‘ . 
mare tradiție si o largă răspîrtdire 
în rîndurile tineretului.

Acest joc, mai puțin cunoscut in 
țara noastră, dar cu o mare priză 
in multe țări din Europa și Asia, 
este practicat de mii de școlari pa
kistanezi. Avind o puternică bază 
de mase, din rîndul căreia apar in 
fiecare an jucători extrem de -ta-, 
lentați, este și firesc ca întrecerile 
din cadrul campionatului național, 
care se desfășoară cu mare regula
ritate, să fie urmărite in perma
nență de mii de iubitori ai sportu
lui.

în lipsa unui campionat, mondial, x 
cele maj puternice team-uri se în- 
tilnesc doar cu prilejul .locurilor 
Olimpice, pentru a-și stabili ierar
hia. Din 1956, cînd s-a impus pen
tru prima oară atenției generale, 
pierzînd in fața Indiei partida de
cisivă, echipa Pakistanuiui nu.a, 
lipsit din finalele J.O. Aceasta 
avea să obțină primul mare suc
ces în 1960. la Roma, învingînd 
pentru prima oară în istoria Olim
piadelor „ll‘-le indian.

Medaliați cu argint în 1964, la 
Tokio, pakistanezii aveau să ajun
gă din nou pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului patru ani mai 
tîrziu, la Ciudad de Mexico, du- 
cînd pentru a doua oară titlul su
prem în patria lor. La Munclten, 
pakistanezii au pierdut (0—1) în

o

Imaginea reprezintă wi moment al uneia dintre pasionantele finale 
olimpice, care au opus deseori selecționatele Pakistanului și Indiei

fața vest-gerteanilor o finală dra
matică. Cei mai buni jucători ai 
echipei au fost portarul Saleem 
Sherwani, care nu a primit decît

trei goluri în tot turneul, mijlo
cașul Fazalur Rehman și Abdur 
Rashid, unul dintre golgeterii corn- 
petiției.

LA KRANJSKA CORA (IUGOSLAVIA)

J fHrre fyv

IOWISTI LA mi\J
SCHIORII ROMÂNI AU CONCURAT

Alături, cîftigâtorul ultimului concurs, cehoslovacul Rudolf Hiihnl (dreapta) 
și învingătorul turneului de sărituri de la trambulină, Rainer Schmid 
(R.D.G.). Telefoto : A. P. AGERPRES

OL LA GARMISCH PMmirtii

(IUGOSLAVIA) ÎN COMPANIA ELITEI EUROPENE

eforturi acest joc, în care au dove
dit b simțitoare revenire în formă. 
Meciul a fost ceva mai echilibrat 
doar la începutul fiecărei reprize, 
cînd, probabil, aspirațiile și forțele 
fizice ale jucătorilor din Miercurea 
Ciuc erau mai proaspete. în acest 
sens partida a debutat puțin obiș
nuit, inițiativa aparținînd în pri
mele minute formației S. C. Mier
curea Ciuc, Tinerii hocheiști ai 
acestei echipe au fost la un pas de 
a deschide scorul, dar portarul Du
mitra? (foarte bun, prompt în in
tervenții pe toată durata jocului) a 
rezolvat cu succes două situații cri
tice. Și, tocmai cînd spectatorii se 
gîndeau că vor urmări o întîlnire 
mai interesantă, mai echilibrată. Ia 

. primiil atac al dinarrioviștilor. Coș* 
tea (în vervă deosebită în acest 
rtiecîj'ă înscris : 1—0 pefit'fu' Dina- 
mo chiar în min. 3 ! Am mai asis
tat apoi la o scurtă pîlpîire • a e- 
chipei din Miercurea, dar Dinamo 
decisă să nu-și mai permită nici 
un moment de relaxare a maimar- 
căt două goluri (Boldescu, min. 
și Costea, min. 12) astfel că... 
crurile au intrat în normal.

Demn de subliniat este faptul că, 
spre deosebire de partida din des
chidere, meciul acesta a fost mult 
mai „curat", jucîndu-se corect, deși 

începuturile 
au fost mai echi- 
încinse la ambele

MUNCIIEN, 7 (Agerpres). — Proba 
masculină de, coborire din. cadrul con
cursului internațional de schi (con- 
tind pentru „Cupa Mondială") de la 
Garmisch Partenkirchen a revenit 
sportivului elvețian Roland Collom- 
bih. învingătorul, în vîrstă de 23 de 
ani, a acoperit pîrtia, în lungime de 
3140 m (cu o diferență de nivel de 
820 m), In 1:47,38, fiind urmat, de 
Philippe Roux (Elveția) și Marcello 
Varallo (Italia) — ambii cronometrați 
In 1:48,05, Bernhard Russi (Elveția) 
— 1:48,08, David Zwilling (Austria) — 
1:48,13 și Henri Duvillard (Franța) — 
1:48,15.

în urma acestor rezultate, situația 
în clasamentele „Cupei Mondiale" este 
următoarea : individual : 1. David
Zwilling — 68 puncte ; 2. 
lombin — 61 puncte ; 3. 
(Italia) — 50 puncte ;
1. Austria — 352 puncte ;
176 puncte ; 3. Elveția — 164 puncte

1.
Roland Col- 
Pierro Gros 
pe echipe :

2. Franța —

Tn localitatea Bohinj din Iugosla
via s-a desfășurat un mare concurs 
de schi-fond la Care au participat 
cei mai valoroși . schiori din Eurdpa 
si unele țări din America de Nord. 
Proba de 10 km senioare a fost cis- 
tigată de Michaela Eudler (R.F.G.) 
urmată de Martha Rockwell (S.U.A.) 
și, Maria Voronina (U.R^S.S.). Fondis- 

’tele noastre au ocupat -următoarele 
Jloburi : Marcela -Eeampă --- -11, Elena 

Bășa — 15, iar Rodina Clinciu — 20. 
■■'Ptoba de 15 km bărbați ă avut drept 
Mciștlgător pe Kurt Lotșcher (Elveția) 
după care s-au clasat, în ordine, Ab
del Samat Valioullin (U.R.S.S.), Wal
ter Demel și Frantz Betz (ambii 
R.F.G.). Gheorghe Voicu și Nicolae 
Cojocarii s-au clasat pe locurile 45 
si respectiv 46. Cehoslovacia a cîș- 
t.ieat ștafeta 3 X10 km bărbați, iar 
U.R.S.S. pe cea de 3X5 km fete. 
Ștafeta noastră feminină s-a clasat 
t>e locul 5.

KRANJSKA GORA, 7 (prin telefon).
In frumoasa stațiune de sporturi de 

iarnă iugoslavă, aflată tn imediata 
apropiere a frontierelor cu Austria și 
Italia, a început sîmbătâ prima com
petiție masculină pe 1973 de slalom 
uriaș și slalom, din cadrul „Cupei 
Europei", în care sînt angrenați și 
schiori fruntași români. Probă la 
startul căreia au fast chemați concu
renții este dotată cu „Cupa Vitranc", 
în.trecere aflată ;la a 12-a ediție și 
cîștigată în trecut de nume sonore 
ale schiului mondial : Mattle, Frey, 
Bruggmann, Russel (slalom uriaș), 
Bachleda, Bonvie, Giovanoli, Tritscher 
(slalom special). De data aceasta sînt 
prezenți aici 125 de schiori dintre 
cei mai buni europeni (dacă ar fi 
doar să amintim pe campionii olim
pici Gustavo Thoen.i — Italia și Fran
cisco Fernandez Ochoa — Spania, 
Hinterseer — Austria. Augert 
Franța, Rieger — R.F.G. și alții).

Sîmbătâ s-a disputat proba 
slalom uriaș, pe o pistă lungă 
1 300 m, cu o diferență de nivel
390 m, pe care se afla un strat foarte 
subțire de zăpadă, întărit cu apă, 
care a format o peliculă de gheată, 
în ponditiile penurici de zăpadă, nici 

-un concurent nu s-a putut pregăti 
. ‘ ’ . Francezii și

t.australienii, de pildă, s-au antrenat 
'zilnic la 60 km distanță, în țara ve
cină, în Austria ! Schiorii români ad
miși în competiție (Marian Burchi nu 
a fost inclus, neavînd punctai F.I.S.) 
s-au prezentat, deci, la start fără nici 
o pregătire prealabilă, ceea ce ex
plică clasarea lor modestă la acest 
debut.

în proba de slalom uriaș, în frun
tea celor 109 eoncurenți s-a situat 
campionul olimpic Gustavo Thoeni 
(Italia), urmat de Helmut Schmalzel 
(Italia), Hans Hinterseer (Austria),. 
Eberardo . Schmalzel (Italia) și Fausto '. 
Rădici (Italia). Schiorii români au .0- 
o ipM ir. mătoarele locuri S Dan Cris-

de 
de 
de

iar Gheorghe Vulpe — 47. 
a . abandonat. .

s-a disputat proba de 
Au participat 107 

concurenti din 20 de țări (din Franța, 
Austria, Italia și Elveția ail fost ad
miși cite 10 schiori). Traseul a avut 
50 ' m lungime, 195 m diferență de 
nivel și 60 de porți. Iată primii 5 
clasați : 1. Claude Perypt (Franța)
98,67. 2. Gustavo Thooni (Italia) 98.71, 
3. Alfred Matt (Austria) 100,05, 4. Max 
Rieger (R.F.G.) 100.26. 5. Philippe
Sânson (Franța) 100,90. ’ “Concurenții 
noștri Dan Cristea și Gheorghe Vulpe 
s-au clasat pe locurile 24 și respec
tiv 35. Virgil Brenci a abandonat din 
nou, iar Marian Burclii, neavind 
punctaj F.I.S., nu a obținut dreptul 
de participare. în afară de faptul 
că adversarii concurențiior noștri au 
fost cei mai buni schiori din Europa, 
ocuparea acestor locuri modeste a 
fost determinată și de numerele mari 
de concurs care le-au fost atribuite.

Minai BIRA

tea — 35,
V. Brenci

Duminică 
slalom special.

9—10

Record mondial,
dar neomologai...

prilejul unul concurs de patinaj vfCu prilejul unul concurs ae patinaj vi
teză desfășurat pe patinoarul „Medco’1 
din Alina Ata sportivul sovietic Alek
sandr Țîgankov a cîștigat proba de 3 008 
m cu timpul de 4:08,2, performanță su
perioară cu o zecime de secundă recor
dului mondial deținut de .olandezul Ard 
Schenk. Rezultatul lut Țigankov nu va 

.. putea fi .însă omologat ca..nfiu.record al 
lumii, deoarece acest concurs nu a lost 
Inclus tn calendarul competițional a! 
federației internaționale.

io
lu- V V J

AGENDA SĂPTĂMÂNII

dina- 
tnari

,.curat", 
cum spuneam 

fiecărei reprize 
librate, cu faze 
porți.

Golurile
Costea (4),
Moiș și Bandaș. Au condus O. 
Barbu și M. Presneanu, ambii din 
București.

INTERNAZIONALE ÎNTRECUTA 
PE TEREN PROPRIU DE 

JUVENTUS I

fost marcale deau
Boldescu (2), FI. Sgîncâ,

Rezultatele meciurilor în cadrul etapil 
a XlV-a a campionatului Italian : Ata- 
ianta — Fiorentina t—1 (Clerici, din 11 
m. pentru Florentina, Vianelto pentru 
Atalanta), Bologna — Milan 3—2 (Ghetto 
Novellini și Savoldi, din 11 m pent: u 
Bologna, Rivera, din’ It m și Chiarwii 
pentru Milan). Internationale — jren- 
tus 0-2 (Altafini și Anastâși), Napoli — 
Sampdoria 0—0, Palermo — Roma 0—t),

ȘTIRI-REZULTATE • ȘTIRI-REZULTATE • ȘTIRI-REZULTATE
In prima ti a competiției internaționale 
de patinaj viteză de la Inzell, sportivul 
sovietic Valeri Muratov a cîștigat proba 
de 1 MO m cu timpul de 1:23,10. în eu-sa 
de 500 m. Valeri Muratov s-a clasat pe 
.locul secund cu 40,11 sec., fiind întrecut 
de compatriotul sâfi Vladimir Komarov, 
cronometrat în 39.99 sec. în concursul 
feminin, proba de 500 m a revenit pati
natoarei vest-germane Monika Pflug cil 
43.51. urmată de finlandeza Tuula Vitkag 
— 47,39. Aceasta din urmă a terminat 
învingătoare la 1 000 m cu performanta 
de 1:38.28, fiind urmată de compatrioata 
sa Annelic Repola 1:40,96 si Edilii Martos 
(Ungaria) — 1:49,9ă.

(Ontario) lin meci amical cu o selec
ționată locală. Hocheiștli sovietici, din 
rfndul cărora s-au evidențiat viacestav 
Soloduhin și Mihai Titov, au obținut wn- 
toria cu scorul de 8—5 (6—2; 1—1. 1—2).

Competiția Internațională de șațkl 
(Dame) desfășurată la Amsterdam a fost 
câștigată de campionul mondial, marele 
maestru olandez Seybrands, care a rea
lizat 9.5 puncte. Fostul campion al lumii 
Andreiko (U.R.S.S.) s-a clasat pe tocul 
doi. cu 9 puncte, iar Wiersma (Olanda) 
a ocupat locui trei, cu 8,5 puncte.

După ce au fost parcurși 853,220 km. In 
cursa ciclistă ele șase zile de la Bremen, 
pe primul loc în clasament se află pere
chea vest-germană Fritz — Peffgen cu 67 
puncte, he locul secund sint situați 
cicliștii olandezi Duyndam și Pijneh cu 
49 puncte, ti urinează, la un tur, cuplu
rile Kemper (H.F. a Germaniei) _ Gil
more (Australia) și Sercu (Belgia) — 
Van Lancker (Franța).

Proba masculină de 15 km din cadrul 
concursului internațional de schi fond. 
desfășurat in Împrejurimile Moscovei, a 
fost cîștigată de Fedor Slmașev. învin
gătorul a fost cronometrat în 53:24. fiind 
urmat, de Vladimir Voronkov — 94:09 si 
Vlaceslav Vedenin 54:12. In cursa femi
nină de 5 km, pe primul Ioc s-a sltukt 
Galina Pavșakova, cu timpul de 23:43.

Tradiționala cursă nautică „Sydney - 
Hobart” a revenit la această ed.’le echi
patului „American Eagle” condus de fl.

— ■ -------- - prooe.Turner. Traseul acestei dificile 
care măsoară 650 de mile, a fost parcurs 
In trei zile, patru ore și 42 de 
Pe locul secund, Ia o 
s-a situat echipajul 
n-ard"

distanța de
canadian

minute, 
o milă. 
„Grnv-

hochei peCunoscuta echipa de 
Dinamo Moscova a susținui la

gheatM 
Oril’la

Selecționata feminină de baschet a ora- 
știlul Bratislava, aflată In turneu In 
Franța, a susținut un nou meci cu e- 
chipa U.C. V --------- -- ———
a revenit tot = .
91—66 (36—26). în primele 
disputate, baschetbalistele 
terminat învingătoare cu 
peetiv 95—81.
M
Concursul Internațional de

Clermont Ferrand, victoria 
gazdelor, cu scorul da 

’ două partide 
franceze 
79-63 șl

ao
res-

______  , ciclocros th
Ușurat la Estavay'er s-a încheiat cu \ 
toria lui Albert van Damme. Acesta

fost cel de al patrulea succes consecutiv 
obținut de campionul belgian în cursele 
internaționale la care a fost prezent. In 
competiția de la. Estavayer, Albert van 
Damme a parcurs 25.600 km in 1 h 01:47, 
fiind secundat la 1:03 de elvețianul L’ell 
Muller. Au urmat în clasament Hermann 
Gretener (Elveția) _ la 1:40, Ceslav Po- 
lewiak (Polonia) — la 1:41 și Peter Fri- 
schknecht (Elveția) — Ia 2:12. Ciclistul 
belgian Norbert Dedeckere, campion 
mondial la amatori in anul 1972, a evo
luat din nou neconcludent, clasindu-se 
in final pe locul 10, la 3:13 de cîștlgălor ■
Schiorul suedez Gunnar Larsson a ter
minat învingător tn cursa de 20 km din 
cadrul concursului international de schi 
fond desfășurat la Falun (Suedia). El a 
fost cronometrat cu timpul de i h 1)2:02. 
Pe locurile următoare s-au clasat com- 
patrioțli săi Tommy Liraby — 1 h 03:03 și 
Kjell Eliasson — 1 h 03:46. Concurentul 
Cehoslovac Jan Fajstvar a ocupat locul 
5, cu lh 04:10. Cursa feminină de 10 km 
a revenit sportivei japoneze Hiroko 
Ohlba în 36:54, urmată de Meeri Bodelld 
(Suedia) — 36:56 și Nikoyoko Mat«U- 
mara (Japonia) — 37:40.
W
Intr-un meci Internațional amical de ho
chei pe gheață, desfășurat la Filssen, 
echipa cehoslovacă Slovan Bratislava a 
învins cu scorul de 4—0 (1—0, 2—0, 2—0) 
formația E. V. Filssen. Partida a fost ur
mărită de circa 3 000 de spectatori.

CUPA NAȚIUNILORdnrrt .pîrti-a de concurs.
/jw straiTerni. de nildâ.

,snsiHslalom (bărbați). 'ivi "cadrul" L 
pei Mondiale-, la^Weng-en (Elve*-W' 
țla) și de slalom și slalom u- 
riaș. pentru Cuca Europei, lâ 
Berchtesgaden (R.F.G.) — cu
participarea schiorului român 
Dan Cristea.

13 RUGBY : Franța — Scoția, în 
cadrul ..Turneului celor cinci 
națiuni", la Paris.
KÂRATE : Meci amical Marea 
Britanie — Franța, la Londra. 
FOTBAL : Italia — Turcia. în 
preliminariile C.M. 1974. la Na
poli.

K—15 SCHI : Probe de slalom și sla
lom uriaș (femei), pentru Cupa 
Europei, la Les Gets (Franța).

9 HOCHEI : R.F. a Germaniei — 
Canada, la Miinchen.
SCHI : Două probe de cobo
rire (femei), in cadrul Cupei 
Mondiale, la Pfronten (R.F.G.). 
HOCHEI : R.F. a Germaniei — 
Canada, la Dlisseldorf.
SCHI : Probe de slalom și sla
lom uriaș (bărbați). îb cadril) 
Cupei Europei, la Tarvisio (I- 
talia), cu participarea 
rului român Dan
Milrren 
mei.
SCHI : 
probe 
SCHI : 
dice’. ' la
SCHI :

10

10—11

11—14

13—14

(Elveția)

schio-
Cristea. și la 

— pentru fe-

Kavgolovo“ — 
la Leningrad.

..Trofeul 
nordice, 
Concurs de probe nor- 

Le BYassus (Franța).
Probe de coborire și

7#

Ternana _ Lauerossi Vicenza 2—0 (Fa- 
loppa — autogol și Cardillo). Torino — 
Cagliari 0—0, Verona — Lazio I—I 
(Chinaglia pentru Lazio și Mascetti, din 
11 m,. pentru Verona).

1.
19
6.

Juventus 20 p. 2. Lazio 
p. 4. Milan 18 p. 5. Fio- 
Roma 15 p, 7. Torino 
14 p ele. In clasamentul

Rivera

(Fiorentina), Chinaglia (Lazio) — 6 bo- 
luri. Causio și Altafini (Juventus), Bo- 
ninsegna (Inter) — 5,

A fost o zi neagră pentru mill .iezi. 
Inter a fost net întrecut chiar pe San 
Slro de Juventus, printr-un gol marcat 
de Âltafini, după care Anaștasi a sta
bilit scorul final dintr-o centrare a ace
luiași Altafini. Inter a încheiat partida 
in 9 jucători, intrucit Bedin a fost el” 
minat de pe teren (pentru proteste) ’.atminat ele pe teren (pentru primare;, 
Mazzola a fost nevoit să părăsească 
renul din cauza unei
Bologna. Milan a cedai in- tata 
cliipc cu o evoluție surprinzător

Clasament :
19 p. 3. Inter 
ren tina 17 p.
14 p. 8. Bologna
golgeterilor. Pulici (Torino)- și
(Milan) au cite 8 gtjlurl, bind bfu?ati, he 
Prati (Mi)an), Spadonl (Roma), Cifrici

accidentări.
unei e-

La

John O’Hara înscrie și Derby Count}/ ciștigă partida cu Norwich City cu 1—0

77

In prima repriză. La capătul prii„a!tt 
43 de minute roș-albaștrii conduceau cu 
3-0

Mereu neînvinsă, Lazio a reușit șl. la 
Verona un rezultat egal, după ce mai 
întîl, a , condus prin golul înscris de 
Chinaglta. In sfîrșit, la Bergamo, gazdele 
au reușit să egaleze tîrzlu, dintr-un pe
nalty, golul marcat chiar la 
partidei de stoperul Vianelto 
atîrnînd greu în rezultatul 
talie rezultate sint normate

LIVERPOOL
LA

CESARE

începutul 
(Fiorentina) 
final, ceie-

TRENTINI

ÎNVINGĂTOARE 
LONDRA
a campionatului englez 
următoarele rezultate : 

- - co- 
___ Derby — Nor- 
Stoke 2—6; Ipswich 

__„__ . ______ tot — Tottenham 
Sheffield United — West Bromwich 
West Ham — Liverpool 0—1; Wol

verhampton — Southampton 0—1. Parti
dele Crystal Palace — Birmingham si 
Manchester City — Chelsea au fost ami
nate. Tn clasament conduce echipa Li
verpool. cu 40 p (din 26 de jocuri), ur
mată de Arsenal — 37 p (din 27 meciuri) 
și Leeds — 35 p

Tn etapa a 26-a
.4-au înregistrat ... ....
Arsenal — Manchester United 3—1; 
ventry — Leicester 3—2: 
wish 1—0: Everton L
— Newcastle 1—0; Leeds
2—1
3-0

(din 25 de jocuri)

ȘTIRI, REZULTATE
_ conducere al clubului 

Santos a anunțat oficial
• Comitetul de 

brazilian F.C. S--------  - -------
câ a contramandat turneul pe care echi
pa braziliană urma să-1 întreprindă, în 
a doua jumătate a lunii ianuarie, în Ca
nada. Fotbaliștii brazilieni urmează să 
joace în Australia, cu începere de la 2 
februarie, după care vor pleca în Eu 
ropa. Aici, F.C. Santos, ‘ *"
lebrul Pele, va evolua 
cheu, Liege, Bordeaux 
februarie și 7 martie.

• Echipa poloneză

in frunte cu ce- 
în orașele MUn* 
și Paris între 2?

• Echipa poloneză Ituch Charzow, 
aflată în turneu în, Costa Rica, a evoluat 
la San Jose în compania formației lo
cale‘.Herediano”. partida s-a încheiat 
Ia egalitate : 1—1 (0—0).

• Revista franceză de specialitate 
ta’rance Football” a desemnat, în urma 
unei anchete, cea mal bună echipă eu
ropeană pe anul 1973. Primul loc a fost 
atribuit formației R.F. a Germaniei, ur
mată de Olanda, Belgia, Polonia si 
U.R.S.S. Echipa României se află — con
form acestui clasament _ pe locul 16—17, 
la. egalitate cu reprezentativa Bulgariei.

Ca în flecare an, aceeași revistă a de
semnat pe cel mai bun jucătpr din 
Africa. Tn clasamentul întocmit, primul 
loc a fost acordat lui Cherif Sotilcimane 
(Republica Guineea).

A REVENIT BOBERILOR
OIN R.F.G

Ion Panțuru 
condus de 
clasat pe

a abon- 
Dragoș 

locul 18

• Echipajul lui 
donat, iar cel 
Panaitescu s-a

BERCHTESGADEN, 7 (prin ie
Iefon). — Pista artificială de ia 
Konigssee (R.F.G.) a oferit frunta
șilor bobului mondial un debut in
ternațional într-o vdmpettție’ 
tată cu „Cupa Națiunilor"; dat 
cure in fond este mai mult un pre
text pentru' aducerea în faimă a 
viitorilor competitori la campiona
tele europene. Pentru boberii ro
mâni, de pildă, spre deosebire de 
colegii, lor. care șe antrenează aici 
din luna noiembrie ( !), acest con
curs reprezintă de fapt o primă 
luare de contact cu o pistă de bob 
în acest sezon!

Sînt prezente aici 24 de echipaje 
din 8 țări (R.F.G. — 6, Austria — 
6, Franța și Spania — cîte 3; An
glia și România •— cîte 2, Suedia și 
Australia — cite unul). Se remarcă 
absența echipajelor elvețiene și ita
liene, care-și continuă 
la St. Moritz (48 de echipaje 
selecție !), respectiv 
locul de desfășurare 
telor europene.

După primele două 
putate sîmbătâ, în proba de 
2 persoane, în fruntea clasamen
tului se aflau echipajele vest-ger
mane, evident favorizate de înde
lungatul stagiu de antrenament la 
fața locului: piloții Heibl, Heiss, 
Floth și Zimmerer. Dintre echipa
jele din celelalte țări primul, clasat 
pe locul 5, era ce! austriac, pilotat 
de Delle Karth. Echipajele româ
nești, în condițiile amintite, au o- 
cupat locuri modeste; 15 (Ion Pan- 
țuru — Dumitru Focșăneanu) și 13 
(Dragoș Panaitescu — Raimond 
Țancov). în cursul coborîrii se
cunde, bobul lui Panțurtt a fost 
ușor deteriorat, ceea ce a împie
dicat participarea sa la manșele 
următoare.

Duminică, după disputarea man
șelor 3 și 4, clasamentul final al 
„Cupei națiunilor" arată astfel:
1. R.F.G. 5 (pilot Heibl), 2:50,66,
2. R.F.G. 4 (Heiss) 2:51,32. 3 R.F.G. 2 

2:51,33, 4. R.F.G. I (Zim-
2:51,38, 5. Austria 2. (Pemer) 

6. Austria 4 (Delle Karth) 
Bobul condus de Pana- 

făcînd pereche de această 
V. Juncu, s-a clasat pe lo- 
cu 2: 56. 25. Au terminat

pregătirile 
în 

la Cervinia, 
a campiona-

manșe, dis-
bob

(noth) 
merer) 
2:52,00, 
2:52,34.
itescu, 
dată cu 
cu! 18,
parcursul 23 de echipaje.


