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VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN COMPETIȚIILE
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„Cupa campionilor europeni": RAPID
ÎNVINGE CU 3-0 PE DYNAMO BERLIN

ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA OL LIDf RA

Foto : Paul ROMOȘANmeciul Rapid. — Dinamo, 3—0.

(Continuare in pag. a 4-a)

ui ce ieri — etarind eu-a;as uno

Blocajul < 
putere de

Au arbitrat Viorel CăpStînă și 
Valentin Wechselbaum (ambii din 
Timișoara).

RULMENTUL BRAȘOV — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 13—3 (7—3)

RAPID BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 13—9 (5—4)

momente de mare inten- 
dimineață în sala de

lor. un spectacol agreabil. 
Beneficiara acestui turneu 

țării și lidera :

C. Văideanu — ciștigatorul s: 
dintre porțile traseului.

alcătuit din Hermine Schaller șl Barbara Oekalla nu reușește să oprească balonul expediat^ cu 
; Mariana Baga. Fază din

„Cupa cupelor': PENICILINA A CÎȘTIGAT

In campionatul feminin de handbal

* u.

PITEȘTI. 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Ultima zî a turneului de sală din 
localitate a programat meciurile 
etapei a XV-a a campionatului de 
handbal feminin Divizia A. Au fost 
ir.-..1-...-: de luptă îndîrjitâ care au 
oferit celor peste 1000 de spectatori, 

i in tribunele Sălii sportu-

i este 
campioana țării și lidera actuală 
a clasamentului. Universitatea Ti
mișoara, care — datorită celor trei 
victorii sj insuccesului de sîmbătă 
ai I.E.F.’S.-ului — s-a distanțat la
4 puncte de a doua clasată și la
5 puncte de ocupanta locului 3 — 
Universitatea București.

Meciul dintre echipele celor 
două „veterane" ale handbalului 
feminin românesc (Ana Stănișel — 
Rapid și Maria Constantinescu — 
Progresul^ a fost de mare luptă, 
palpitant — în prima sa parte — 
prin evoluția scorului și. pe alocuri, 
dpr. Cele două formații au mers 
„cap la cap" pînă în min. 30 (6—6) 
cind, în mod surprinzător față de 
aspectul echilibrat al jocului, Ra
pid s-a desprins în cîștigătoare 
netă. Poate faptul că Rapid p în-

Hristache NAUM

Fotoi heo M.^CAÂSCHI

ÎN „CUPA A.S.A.", LA SCHI

C. VĂIDEANU CIȘT1GĂT0R
IN PROBA DE SLALOM

Brașovencele au realizat Ia Pi
tești o performanță rară în activi
tatea lor generală: au repurtat 
trei victorii (la Progresul Bucu
rești. Rapid București și Mureșul 
Tg. Mureș), obținind 6 puncte, gra
ție cărora fac un important pas 
spre partea superioară a Clasamen
tului. Cel mat facil dintre succese 
a fost ultimul. Partida cu Mure
șul Tg. Mureș a constituit un sim
plu ^gatop de sănătate*, echipa din 
Tg. Mures —»alcătuită din jtmtoare 
fără experier.’ă iln l.psa tituLare- 
lor) — nenutind nici pe această 
dată să oocnă o rezistență serioasă. 
Merttore este totuși ambiția cu 
care aceste fete se zbat în oer- 
■Mneoțâ. chiar dacă nu nâdăj- 
dtttesc să iasă astăz. din limitele 
tac: compocnăr, submediocre.

Au marcat: Doina Radu 5. Irene 
Oancea 3. Adriana Căciulă 2. Ma
riana Constantin. Valentina Iones- 
cu. Ecaierina Bojite — pentru Ra
pid. Elena L«gur 2. Ilona Simon 2. 
Maria Bartha Z. Viorica Bartha, 
Rozalia Burta — pentru Mureșul

Au fost
sitate ieri ____  ....
lingă podul Grant. Campioana noa
stră feminină. Rapid, a reușit una 
dintre cele mai bune ^comportări ale 
unei echipe românești de volei în

<1-

ultima vreme șl un rezultat ce o o- 
norează, pe măsura strădaniilor de
puse. Dacă duminică, la Berlin, ea va 
obține și calificarea, bucuria va fi 
deplină.

Victoria ca tn fața campioanei R.D.

CU 3-1 IN FATA SLAVIEI BRATISLAVA
r.eoc

IAȘI, 14 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în prezența a peste 2 500 de spec
tatori s-a consumat în sala sportu
rilor din localitate — subliniem cu 
această ocazie excelenta organizare 
— unul din derby-urile primei edi
ții a „Cupei cupelor". în care s-au 
intilnit echipele Penicilina Iași și 
Slavia Bratislava. Așa cum se antici
pa. formația ieșeană s-4 impus în 
fa‘a valoroase: sale adversare cu 

3—1 (6, 5, —11, 10). Din păcate

scorul nu reflectă exact situația de 
pe teren, gazdele avînd posibilita
tea. să realizeze un succes categoric, 
care să le scutească de emoții în 
partida retur. Ieșencele și-au asi- 

a unui 
în care 
Aurelia 

Albiș și 
esențial

gurat victoria ca urmare 
atac penetrant și eficace, 
au excelat Florentina Itu, 
Ichim și, parțial, Adriana 
Lucia Dobrcscu. Un aport 
la dirijarea atacului l-a avut coor
donatoarea Ana Chirifescu. Nu a- 
celași lucru îl putem spune despre

POIANA BRAȘOV, 14 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).

După două zile, în care pe Cris
tianul Mare a viscolit și au tronat 
negurile, astăzi (n.r. ieri) cerul a 
fost în permanență senin, soarele 
strălucitor iar vîntul n-a mai su
flat deloc. Organizatorii au împăr
țit concurenții participanți la sla
lomul „Clipei A.S.A." în trei gru- 
ge, în funcție de clasarea în re
cent apărutele liste de punctaj ale 
F.R.S.B. Menționăm de asemenea 
că la concurs au fost admiși și 
peste 20 dintre cei mai buni juni
ori ai noștri. A fost, așadar, un 
concurs deschis, în care Dorin 
Munteanu și C. Văideanu porneau 
favoriți, un concurs caracterizat 
prițitr-o luptă dîrză pentru locurile 
3—7, un concurs în fine, cu pro
tagoniști aleși și dintre cei care 
„vin din urmă".

în dimineața concursului, gerul 
a făcut ca zăpada de pe traseu să 
fie foarte tare, iar pe alocuri să 
existe plăci de gheață. Din acest 
motiv, concurenții au fost solicitați 
din plin, adversarul psihologic — 
instinctul de* conservare — fiind 
unul dintre cei mai... periculoși. 
Mulți. schiori au intrat reținuți în 
porți și au derapat deseori, pentru 
a frîna din viteză. Forța picioare
lor. reflexele și simțul echilibrului 
au fost calități neapărat necesare, 
în sprijinul acestei afirmații a ve
nit clasarea pe primele trei locuri 
a unor schiori recunoscuți ca fiind

înzestrați în această 
deanu, Munteanu și 
mul a realizat astfel 
realmente notabilă), 
cest motiv au fost ______,
foarte multe abandonuri, cauzate 
de ieșirile dintre fanioane și că
zături. Văideanu a cîștigat nespe
rat de ușor în fața lui D. Muntea
nu, pentru că a făcut două curse 
curajoase. în care riscînd, a învins, 
dar și pentru că, în prima manșă, 
adversarul său s-a bîlbîit aproape 
de sosire, după ce a parcurs „șnur" 
prima parte a traseului. Frumoasă 
a fost și lupta dintre N. Ghimbă- 
șan, Nicolae Barbu și Vasile Cre- 
țoi, mobilizați la maximum și pre
gătiți aproape uniform la această 
oră. în întrecerea fetelor, Daniela 
Munteanu și Iudith Tomory, am
bele cu timpi egali, au cîștigat fă
ră emoții.

REZULTATE TEHNICE (două 
manșe a cîte 40 de porți, pîrtia Su- 
linar): 
(A.S.A.) 
(C.S.U.) 
70,8, 4. 
71,0, 5.

direcție : Vii- 
Manta. (Ulti- 

o performanță 
Și tot din a- 
înregistrate și

băieți — 1. C. Văideanu
68,1, 2. D. Munteanu 

70,0, 3. A Manta (A.S.A.) 
N. Ghimbășan (St. roșu) 
N. Barbu (Dinamo) 71,3, 

6. V. Crețoi (St. roșu) 71,4 ; fete — 
1—2. I. Tomory (Dinamo) și D. 
Munteanu (A.S.A.) 81,0, 3. Nela
Simion (Lie. Predeal) 93,2, 4—5. 
Maria Trestian (I E.F.S.) și Cristi
na Verharzi (Viitorul) 95,7, 6. Cris
tina Ene (Lie. Predeal) 101,8.

Radu T1MOFTE

DEMONSTRAȚIE
DE PATINAJ ARTISTIC

LA CONSTANTA
Sim- 

dimi- 
_______ ____________  _ loca

litate a găzduit o reușită demonstrație 
de patinaj artistic Ia care și-au adus con
tribuția cițiva dintre cel mai buni pa- 
tinatori al țării, conduși de antrenorii 
Detiția Picuram și Marcel Comănici. 
In ciuda timpului nefavorabil (viscol 
și temperatură minus 14 grade), pe ghea
ța notiiui patinoar și-au etalat rirtup.e 
Doina Mitricică, campicana țlru. Sil
vana Suclu, camploar.â naponalâ ’.a 
libere. Gabriela Voica C.ocu; 3 tn pro
ba Individuală a ultimului camp: — c.‘, 
Atanasie Bulete, tâcecamplon na;.c— 
nai, ion Mircea și Octavian Goga. O 
foarte fpumoasă Impresie a lăsa: în 
rîndurile celor pesxe 500 de specta-. c. 
perechea Beatrice Huștiu — Dan sa- 
veanu. Demonstrația a fost comp'-e: 
printr-o lecție de patinaj artistic da-.l 
de către comnonentil lotului națio -al. 
copiilor constănțeni afiați în număr 
mare * în /preajma mantinelei.

CONSTANȚA, 14 tprin telefon), 
bălă după-amiazâ și duminică 
neața, patinoarul Tineretului din ... . _ _ — 2_ a -4 a —CVT-*

H

8»

C. POPA, coresp.

apărare, unde s-au comis foarte 
multe greșeli, unele datorate unor 
neatenții, fie la preluare, fie la 
dublaj. De asemenea, trebuie să 
subliniem modul în care Adriana 
Albiș a executat serviciile, punînd 
în dificultate atacul adversarelor 
și realizînd puncte prețioase.

Spre deosebire de Penicilina, vo
leibalistele de la Slavia (lipsite de 
aportul Ludmilei Vindușkova, 
nu a făcut deplasarea, fiind 
navă) s-au comportat bine în 
rare, unde au salvat mingi...
zolvăbile. In atac, însă, ele s-au ba
zat' doar pe Jela Orsagova și Ma
ria Malisova, dar care nu au reușit 
decît în setul al treilea să se achi
te integral de sarcinile postului 
lor.

care 
bol- 
apă- 
ire-

Germane, Dynamo Berlin, obținută 
fără a pierde vreun set (15—11, 
17—15, 16—14)v spune suficient dacă 
ne amintim că opt dintre cele zece 
jucătoare alinWte ieri în sala Ciu
lești de antrenorii Siegfried Kohler 
și Wolfgang Kipf. fac parte din se
lecționata acestei țări.

Un succes — mai greu la volei, 
mai ușor la fotbal — poate fi și 
rodul unei întîmplări. Victoria fero
viarelor, (și aceasta ne bucură cel mai 
mult) a fost însă fructul unui volei 
modern, gîndit, echilibrat, îndelung 
chibzuit la orele de antrenament; « 
reușită obținută în fața unei echipe 
stiuată deasupra mediei valorice a 
campionatului nostru feminin, dato
rită unui joc peste ceea ce ne-au 
obișnuit elevele lui Davila Plocon, 
punctul forte fiind puterea de luptă 
și mobilitatea în teren.

Dynamo Berlin impresionează prin 
înălțimea și tinerețea efectivului său. 
Berlinezele au demonstrat o bună 
școală de volei în special în ataș 
(primează forța, acordîndu-se o mai 
mică atenție mingilor plasate), dar 
apărarea (lipsă de mobilitate tocmai 
atu-ul rapidistelor) a greșit mult, 
atunci cînd vor cîștiga și In expe
riență, voleibalistele de la Dynamo 
vor constitui un adversar de temut 
pentru orice echipă de pe conti
nent

Jocul începe în favoarea formației 
oaspe care în scurt timp conduce cu
6— 2. Iată, în continuare evoluția 
primului set i 6—6, 7—6, 8—8, 9—9, 
11—9 11—11, 15—11 pentru, Rapid. 
In cel de-al doilea, Rapid începe ex
celent (după 2—0 și 2—2 urmează
7— 2) dar este egalată la 8, condusă 
cu 8—12, 10—12 și 12—13, după care 
meciul continuă la egalitate : 13—13,

Mircea TUDORAN

nîru a-i 
sfaturi..

Dinamoviștii brașoveni au cucerit
Cupa Agronomia Cluj' la patinaj viteză
Brașoveanul Vasile Coroș, performerul seniorilor 

f 
TUȘXAD. 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
De multă vreme n-am mai asis

tat la un concurs atît de reușit ca 
cel din Gnala „Cupei Agronomia 
Cluj". Afirmăm, fără a exagera, că 
întrecerile acestui ultim test înain
tea finalei campionatelor naționale 
(care încep marțD aa întrunit toate 
atributele i gheață de calitate su
perioară reuniunilor anterioare, 
concurent! în verva deosebită, un 
arbitraj competent, o organizare i- 
reproșabdă și o vreme splendidă. 
Urmarea? Rezultate neașteptat de

reuniur

I
„CUPA CARPAȚI", UN REUȘIT CONCURS 

AL CELOR MAI TINERI PATINATORI

bune. Principalul performer _ a fost 
dinamovistul brașovean Vasile Co- 
roș, care în proba de 500 m seniori 
a reușit să coboare, pentru prima 
oară in țara noastră, sub 45 de se
cunde. De asemenea juniorul La- 
dislau Focht a sjabilit un nou re
cord la 1 000 m. care d:n păcate nu 
poate fi omologat deoarece pista de 
pe lacul Ciucaș are numai 300 de 
metri în loc de 333.33 m sau 400 m. 
Tinăra sibîancă. Sanda Frum a ob
ținut în cursa de 1000 m — la cat. 
junioare mari — cea mai bună 
performanță înregistrată pînă în 
prezent la noi în țară. La fel cu- 
noscuții „alergător:*' Dan Lăzărescu 
și Andrei Okoș, amb-.-. în revenire 
de formă, se anunță printre cand:- 
dațîi Ia locurile laureate la apro
piatele naționale.

Distr-o simplă 
clar că în manșa 
Agronomia Cluj".
concurent:: au 
salt velorcc.

Le aetnorf au dominat dmanso- 
viștii bragoveai (antrenor Ernest 
Ulrich) care au ctsngat trofeul pus 
în joc. !n disputele mlcOor vrieestț 
s-au impus, la majoritatea probelor, 
elevi: profesorilor Mama Tașnad:, 
Anton Moinar (Școala sportivă M. 
Ciuc) «i Petre Ttradaru 
sportrvă Sibiu).

Nu putesn încheia această 
fără a aminti, măcar în 
de antrenorul clujean Zoltan Sze- 
kely, care are un merit deosebit In 
buna organizare a ediției a Vl-a a 
„Cupei Agronomia", precum și de

Troian IOAN1TESCU

statistică, reiese 
a doua a „Cupei 
«1 miei «xceotii. 

maree: un vizibil

SI ACUM, PE DRUMUL
SPRE CONSACRARE...

PO e /fs ... . , A

■' •L. "

înaintea debutului in marile turnee internaționale de tenis.

t nărui TRAIAN

ie Caralu- 
pe Traian 

in ziua implini- 
de 19 ani și. 

oiosețte prile- 
da

aude momente care 
aparținut tenisului în cadrul ._ . ... de .dub]u“: sport- 

vineri, spectatorilor 
sala Floreasca, unul a 

pentru Traian Mar- 
idu-1 cu prilejul împli- 

,ar în acea zi. a virstei de 
sportu- 
specta 
tîfiărul 
jucător

Jr.tîlnirii' 
artă oferită, 
prezenți în 
fost memorabil 
cu. Felicit 
nirii, ct 
19 ani, maestrul emerit al 
lui Ion Tiriac l-a prezentat 
torilcr și telespectatorilor pe 
său prieten ca fiind „un 
deosebit de înzestrat".

Astăzi, cind aceste fugare 
nări sint citite de iubitorii

însem- 
tenisu- 

lui, fon Țtriac și Trman yiarcu se 
află în avionul care-i duce spre

DIN CAPIHLA SI AU

RELUAT PREGĂTIRILE

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare tn pag. a 2-a) (Continuare tn pag. a 2-a)

MARCU face confesiuni

S.U.A., unde vor participa la tur
neul de la Birmingham (statul 
Alabama).

înainte de a se fi urcat în avion, 
am schimbat cîteva cuvinte cu 
Traian Marcu i

— Iți cunoști viitorii adversari, 
Traiane ?

— Nu știu numele nici unuia, 
dar nu mă îndoiesc că vor fi mulți 
și puternici. Și mai știu, așa 
cum mi-a spus și Țiriac, că acesta 
fiind, de fapt, debutul meu in ma
rile turnee, va trebui să muncesc 
enorm pentru a mă afirma. Maes
trul Caralulis, cu marea sa expe
riență și cu tactul ce-i sint ca
racteristice, m-a avertizat că nu va 
trebui să mă descurajez nici un 
moment, chiar dacă la început voi 
pierde. Va trebui să joc să joc cit 
mai mult, mereu. cu alți și cu alți 
adversari, fiecare avînd stilul său, 
întrucît numai așa pot căpăta în
credere în mine. Ori asta doresc 
cel mai mult.

încredere — acesta este cuvîntul 
— avem și noi în Traian Marcu 
Printre colegii săi de generație din 
țară, el este de departe ocupantul 
locului întîi. El a ihtrat în eșalo
nul 
iar 
lua 
ză.

de elită al tenisului autohton, 
suita de mari turnee la care va 
parte în săptămînile ce urmea- 
îl poate propulsa în alt eșalon, 

acela al elitei 
să credem și să 
Traian Marcu !

mondiale. Așadar 
așteptăm! Succes

Ion GAVRILESCU

AL DOILEA „SFAT 
AL MEDICULUI"

programulAscultăm dimineața 
de gimnastică de înviorare trans
mis la posturile de radio și printr-o 
asociație de idei facem legătura 
între acest „al doilea sfat al me
dicului", ajuns pe calea undelor în 
casele noastre, și gimnastica în 
pauzele de producție, despre care 
ne vom ocupa în continuare. In 
definitiv, gimnastica în producție 
este sau ar trebui să fie tot un 
„sfat al medicului". Cu atît mai 
mult, cu cît efectele ei binefăcă
toare dsupra organismului au fost 
de mult puse în evidență.

în mod curent, ne referim astăzi 
la județul Dîmbovița.

Introdusă mai întîi cu titlu ex
perimental, ..repriza de sănătate"
— cum au denumit-o muncitoa
rele — a devenit repede obișnuință 
și, ca orice obișnuință, ele nu mai 
vor să o abandoneze. Aceasta se 
întîrnpla, anul trecut, în secția mon
taj de la Fabrica de aparataj elec
tric și instalații din Titu, județul 
Dîmbovița. Un profesor pasionat
— Emil Rozner — și-a asumat 
obligația inițierii și ducerii pînă la 
capăt a acțiunii. A reușit ? Vom

In pauza de producție
vedea în rîndurile de mai jos.

Și-a format un grup de 6 in
structoare recrutate dintre munci
toarele din secție, a discutat 
cu conducerea întreprniderii unde 
a găsit deplină înțelegere, ne- 
răminîndu-i după aceea decît 
să treacă la treabă, După re
petate investigații în secția 
montaj și după îndelungi obser
vații, grupul de metodiști care se 
ocupa de introducerea gimnasticii 
a ajuns la concluzia că> spre ora 
prînzulul, intervine așa zisul „punct 
mort". Cu alte cuvinte, se observa 
o oarecare încetinire a ritmului de 
lucru, cu atît mai explicabilă, cu 
cît muncitoarele stau opt ore pe 
scaun, nefăcînd altceva decît să 
monteze piese mici pe altele mai 
mari. „După cele cinci minute de 
gimnastică efectuate pe culoarele 
dintre mașini — ne spunea ingi-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Ieri* în Dealul Spirii

BRAȘOV, 14 (prin telefon). O bună 
parte din cel mai talentațl patinatori 
artistici, copii și juniori, pînă la 13 
ani, din București, Galați, Miercurea 
Ciuc și Brașov și-au dat întllnire in 
Poiana Brașov la cea de a IV-a edi
ție a „Cupei Carpați". organizată de 
comisia de specialitate județeană. 
Timp de două-zile, tinerele speranțe 
ale patinajului artistic din țara noas
tră au evoluat cu multă ambiție șl 
elan dovedind o pregătire bună si 
mai ales reale perspective de pro
gres O impresie deosebită a lăsat-o 
Irina Nichi*/>r; v (I.E.F.S.), al cărei 
program de libere a fost prezentai 
cu un grad de dificultate apreciabil, 
fiind împletit, de-a lungul celor trei 
minute, cu o suită de figuri preten
țioase, realizate la un nivel promiță
tor. La băieți, brașoveanul Bogdan 
Crutti, campiori la copii cșt. II, elev

al antrenorului Roman Turușanoo, ta 
evident progres a reuelt d el »A se tm- 
purA și asemenea trine. N'.rinfcecv 
să intre tn posesia trofeului oferii 
de orgar.lza-jord concursului.

Un singur regret față de această 
competiție reușită este acela de a 
nu fi avut și ea, întocmai ca ediția 
precedentă, un caracter Ir.temaționaL 
Rezultate : băieți s L Bogdan Crutti 
(Dinamo Brașov) 243,4 p, 1 Mihal 
Deac (Constructorul București) 2363 
p, 3 Vasile Adrian (A.S.C.P.M.B.) 
227,3 p ( fete: 1. Irina Nichiforov 
(I.E.F.S.) 256,6 p, 2. Tereza Necu (Con
structorul București) 237,5 Ț, 3. Ma
riana Chiti (Dinamo Brașov) 234,0 p, 
4. Dorinela Ularu (Dinamo Brașov) 
231,9 p, 5. Dana Nigrim (Dinamo Bra
șov) 222,4 p.

(Școala

cronică 
treacăt.

Carol GRL’IA-coresp. (Continuare iu pag. a 2-a)

Ieri dimineață, ir. sala clubului 
Steaua din calea Plevaei, arbitrii 
bucureșteni d.n loturrle diviziona
re A și B și-au reluat pregărimle. 
efectuind prinsul antrenament al 
anului. Cum era și firesc, a fost 
vorba de un antrenament ușor, in 
timpul căruia Mareei Hanganu 
Franeise Coloși, care se ocupă 
pregătirea fizică a arbitrilor, au 
sistat asupra unor exerm^i de c 
nastică, memte a reaccmoda orga
nismul la efort.

Prezenți la acest prim_ antrena
ment, l-am ruga: pe - - -
Costieă, președintele 
municipal al arbitrilor, 
cîteva relații in legătură 
program de pregătire a 
bucureșteni: „Pînă ta 15 februarie, 
vom efectua antrenamente în sală, 
o dată pe săptămină, duminica, ur- 
mind ca apoi să ieșim în aer liber. 
Concomitent, arbitrii vor participa 
și ia lecții teoretice, care au drept 
scop reîmprospătarea cunoștințelor 
și dezbaterea, in detaliu, a ultime
lor decizii F.I.F.A.".

Arbitrul Constantin Pețrea a ți:

,'~'L l<n
u i

O FRUMOASĂ

GALA DE JUDO

7

Constantin
Colegiului 

să ne dea 
cu viitorul 
arbitrilor

Aspect de la primul antrenament a) arbitrilor bucureșteni, efectuat ieri 
dimineață in sala Steaua din Calea Plevnei.--

nut să ne Împărtășească citeva gln- 
duri pentru noul sezon; „N'e așteap
tă un sezon dificil. Din declarațiile 
publicate, rezultă că echipele 
pregătesc ca niciodată, sint mai 
bițioase și dornice de a ataca 
primăvară poziții superioare în
sament. Noi, arbitrii, avem dato
ria de a ne pregăti foarte bine pen
tru a putea face față înverșunate
lor dispute care se anunță". Un ai’ 
cunoscut cavaler al fluierului, Gh. 
Popovici, a completat; „re Ungă

se 
am

in 
cla-

obligațiile pe care le avem in cam
pionatul intern, unde sintem che
mați să conducem cu competență și 
autoritate, veghind la o corectă și 
sportivă desfășurare a jocurilor, tre
buie să ne achităm cu bine și de 
solicitările comisiei de arbitraj 
U.E.F.A. Pentru că, se știe, arbitrii 
români și-au ciștigat o reputație in
ternațională. fiind tot mai des de
legați Ia meciuri contind pentru 
preliminariile C.M. și competițiile 
europene intercluburi",

Ieri după-amiază, sala de jocuri 
sportive de la I.E.F.S. a devenit 
neîncăpătoare. Numeroși spectatori, 
în majoritate studențî ai institutu
lui din Dealul Spirii, au asistat la 
o atractivă gală internațională de 
judo, în care au evoluat formațiile 
Medizin Erfurt (R. D. Germană), 
I.E.F.S. și o selecționată de tineret 
a țării noastre ce se pregătește 
pentru campionatele internaționala 
ale României, programate la sfîrși- 
tul acestei luni în sala Floreasca.

Cu un interes deosebit a fost ur
mărită întîlnirea dintre I.E.F.S. și 
Medizin Erfurt, la capătul căreia 
victoria a revenit echipei gazde cu 
2—1. La cat. 03 kg — Șt. Mureșan 
b.y. R. Scheerschmildt, cat. 70 kg 
— C. Coman hîkiwake (egal) B. 
Hotter, cat. 80 kg — M. Telechl 
p.y. K. Maulhardt, cat. 93 kg — 
Gh. Boșcu b.ipp. B. Haar, cat. 4-93 
kg — Gh. Dumbravă h. L. Herzer.

Selecționata de tineret a obținut 
victoria la un scor categoric, 4—1, 
în fața 
tîlnire, 
tineret 
2-2.

formației oaspe. A treia în- 
I.E.F.S. — Selecționata de 
s-a încheiat la egalitate:

>
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CANOTAJ
Am solicitat prof. Sergiu Zelins- 

chi. vicepreședinte al F.R.C.Y, un 
interviu de sezon, o convorbire’ „de 
Start1* în acest început de an.

— Așadar, au intrat din nou la 
Iernat, în hangarele Snagovnlui, a- 
proape ZOO de schituri. O avere, 
dacă ne gîndim că o singură bar
că costă cîtcva mii de lei. O im
prudență, totuși, dacă avem în ve
dere că multe dintre aceste am- 
barcații fie performanță vor ieși la 
primăvară, pe apă, nereparate. 
Chiar degradate, în condițiile ac
tuale de depozitare. împărtășiți o 
altă părere ?

— Nu. Situația precară ce s-a 
creat se datorează, în primul rînd, 
numărului mic de marangozl 
— doi — care se ocupă cu între
ținerea acestui mare număr de 
schituri. Cei doi lucrători, oricît 
s-ar strădui, nu pot face față vo
lumului mare de muncă la bărcile 
ancorate vremelnic aici. In plus, 
a fost tăiată conducta termică ce 
furniza căldură hangarului, lăsînd 
a fi încălzit numai atelierul de 
reparații. Concret : acum, lăcuirea 
unei bărci durează întreit, deoa
rece respectivul schit trebuie să 
facă un stagiu mai mare pentru 
uscare, neputînd trece direct de 
la cald la rece. In acest timp, mun
ca marangozilor bate pasul pe loc, 
calele atelierului fiind ocupate cu 
bărcile lucrate, care așteaptă a fi 
strămutate spre camerele frigo
rifice ...

— Să rămîncm tot la capitolul 
ambarcații, trecînd peste șalupe 
(care, în general, împărtășesc ace
eași soartă ca schiturile) și oprin- 
du-ne Ia giguri. Renunțîndu-se și 
la galere, schifistul începător nu

ANDARCATULE ÎNAINTEA STARTULUI ÎN VIITOARELE COMPETIȚII DAN IUGA — PERFORMERUL CONCURSULUI DE PISTOL lU AER COMPRIMAT
„sare1* prea repede în barca de 
performanță ?

— Instruirea modernă a exclus 
galera ca pe un lucru depășit. A 
elimina, însă, și gigul — barca- 
școală a canotajului — este o gre
șeală.

— Și, totuși, greșeala pare a fi 
tacit acceptată, giguri nemaivăzîn- 
du-se pe apă. Nici chiar în ciornele 
noteior de comandă prin care see- 
țiile nautice solicită „Reghinului1* 
ambarcațiile necesare. Cum expli
cați... omisiunea, cind antrenorii 
sînt cn toții de acord cu pregăti
rea tinerilor pe giguri ?

— Explicația trebuie căutată toc
mai în aceste note de comandă. 
Adică : un gig costă cit un schif! 
Exagerat, după părerea mea. Atunci 
ce cumpărăm, gigul sau schiful ?

Schiful, fiindcă avem nevoie de el 
la concurs, la „naționale1* unde 
trebuie să prezentăm cit mai multa 
bărci.

— Sîntem la început de sezon, 
în perioada cind „birourile" se 
întrunesc cu regularitate, cind se 
discută toate fațetele „problemelor", 
printre care și cea a unificării unor 
secții nautice. Cum priviți această 
fuzionare ?

— Cu optimism, ca pe o strin
gentă necesitate în anumite cazuri. 
Iar aceste cazuri sînt — după opi
nia mea — cele ale secțiilor nau
tice Rapid, C.S.S. și Olimpia (în 
București), Școala sportivă și Po
litehnica (în Timișoara). Voi argu
menta, în sprijinul studiului care 
se va face, cu avantajul unui co

lectiv puternic de antrenori, a ba
zei materiale ce va crește simțitor, 
a continuității în formarea viito
rilor campioni.

— Ultima întrebare vizează cam
pionatele europene (feminine și 
masculine) care, după cum s-a a- 
nunțat, vor avea Ioc anul acesta în 
U.R.S.S. Ce garnituri își propune 
federația să deplaseze la Moscova ?

— La fete, o garnitură completă : 
simplu, 4 vîsle, 4 rame, dublu, 
8+1, inclusiv noua probă introdusă 
— schif dublu fără cîrmaci. Ca
notorii se vor alinia — cu excep
ția echipajului de 8+1 — la toate 
starturile viitoarelor campionate 
europene, firește dacă testele de 
control din vară vor confirma a- 
cest lucru.

CU ȘI FĂRĂ CÎRMACI • CU ȘI FĂRĂ
VIITOARELE 
NAȚIONALE

Anul acesta, campiona
tele republicane (mascu 
line și feminine) de cano
taj academic vor cuprinde 
— în programul întreceri
lor — două noi probe. 
Este vorba de chemarea 
la start a echipajelor d*. 
schif 4 vîsle fără cirmari 
(băieți) și 2 fără cirmari 
(fete).

SEMINAR NAUTIC
S-a încheiat tabăra de 

iarnă de la Snagov a lo
tului feminin, de perspec
tivă. Cele 45 de tinere ca
notoare din întreaga țară 
prezente 1a aceste „cursuri

sportive de vacanță" au 
fost supuse unor intere
sante teste în vederea 
completării și formării vi
itoarelor echipaje de elită. 
Fructuosul seminar nautic 
a fost condus de antre- 
noarele Maria Covaci (O- 
limpia București) și Ga
roafa Cantemir (Ceahlăul 
Piatra Neamț).

DEMONSTRAȚII 
I.A „CATEGORIA 

UȘOARA"
în scopul dezvoltării ca

notajului, F.I.S.A. preco
nizează introducerea unor 
noi curse de schif, pe ca
tegorii de greutate. Astfel, 
la categoria ușoară (greu

tatea maximă a canotoru
lui — 70 kg) anul acesta 
—cu ocazia campionate
lor europene de la Mosco
va — vor fi organizate 
întreceri demonstrative de 
schif 8+1, 4 fără cîrmaci 
și simplu. Noile probe ur
mează a fi propuse în pro
gramul viitoarelor campio
nate europene și mondiale 
din 1974.

PRIMUL CONCURS
Pe Bega continuă să 

iasă ambarcațiile majo
rității secțiilor nautice din 
Timișoara. Prima mare

CÎRMACI
confruntare pe care o va 
găzdui, în primăvară, ora
șul Timișoara : campiona
tele republicane de fond.

O NOUA SECȚIE

Noile lacuri de acumu
lare adună pe unda lor 
alte promoții de schifiști. 
Anul acesta, canotajul își 
va mări baza prin înființa
rea unei noi secții în Ora
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ea va funcționa p” 
lacul Belci și va beneficia 
de aportul antrenorului 
Mihai Drăghici.

Rubrică redactată de Vosile TOFAN

Bacău II — una dintre 
frumoasele baze nautice 
care va impulsiona, sperăm, 
canotajul din Moldova.

Foto 1 V. BOGDÂNEȚ

s-au Încheiat meciurile turului iv 
In grupa b a CAMPIONATULUI NATIONAL

M. CIUC, 14 (prîn telefon, de la co
respondentul nostru). —

Pe patinoarul artificial din localita
te s*au închetat azi întrecerile turului 
IV al grupei B la hochei. Iată ultimele 
două rezultate :

TÎRNAVA ODORHEIUL SECUIESC — 
AVlNTUL GHEORGHIENI 6—4 (2—3,
4—1, 0—1). au marcat : GyBrgy (3), Vass 
(J), Tarcsi pentru Tîrnava respectiv, 
Kemenes (2), Gydrgy șl Szasz.

Performera turului IV a fost, fără 
îndoială, Tîrnava Odorhel, care a c!ș- 
tigat toate cele trei jocuri, dar cu 
toate acestea n-a reușit să urce In 
clasament, rămtnlnd tot pe locul trei.

AGRONOMIA CLUJ — I.P.G.G. 
BUCUREȘTI 4-1 (1-0, 2-0, 1-1). Au 
marcat : Borbath, Baka, Tamaș, Texe 
pentru Agronomia, respectiv Pădurarii. 
Derbyul seriei, dintre Agronomia și 
I.P.G.G., a dat ctștlg de cauză stu
denților clujeni care au atacat dez
lănțuit din primul minut al partidei. 
In afara celor patru goluri, el au avut 
numeroase ocazii de a înscrie, dar au 
ratat in fâța porții. I.P.G.G. București, 
eu toate că duminică a făcut cel mai 
bun joc al său din acest tur, n-a 
reușit nici de data aceasta să cîștige, 
plerzînd astfel șl cel de al treilea joc.

Clasamentul grupei B a campionatu-
lui national de hochei după turul iv :

1. Agronomia Cluj 12 7 1.4 78—40 15
2. I.P.G.G. BUC. 12 5 4 3 55—37 14
3. Tîrnava Odorhel 12 5 2 5 47—52 12
*. Avîntul Gheorghleni 12 3 1 8 30—SI 7

Fr. SZEKFDI

în urmăcu șapte decenii, în 1903. 
„Societatea de încurajare pentru 
îmbunătățirea rasei animalelor1, — 
care se reorganizase cu un. an îna
inte, la Brăila — înființa cu emo
ție Și bucurie Stud-Book-ul — re
gistrul de nașteri — pentru calul 
trăpaș în România. Documentul a- 
testă că. începînd din luna martie, 
în tot decursul acelui _an 22 de 
crescători particulari au înscris pri
mii 53 de mînji născut) pe pămîn- 
tul țării noastre.

N-avem intenția Să întreprindem 
o Incursiune în evoluția creșterii 
trăpașului român. Evocarea datelor 
de mai sus nu are alt scop decît 
acela de a sublinia caracterul fes
tiv al sezonului din acest an. cind 
iubitorii mișcării hipice vor come
mora dublul eveniment ■ 70 de ani 
de la nașterea primilor trăpași ro
mâni șj disputarea celui de al 
50-lea Derby 1

Deși un atare subiect se pretea
ză la numeroase forme de tratare, 
vom alege pentru rubrica noastră 
o întrebare legitimă: va fi oare 
sezonul 1973 la nivelul posturii sale 
de sezon jubiliar ?

Din fericire, multe dintre aspec
tele complexe ale problemei oferă 
de la bun început premise autenti
ce pentru răspunsuri pline de an 
ferm optimism. La bază se află, 
desigur, calitatea lotului de trăpași 
care se situează la o valoațe in
contestabilă. Astfel, generația cailot 
de 4 ani, din rindurile căreia ele

HORIA DEMIAN Șl GABRIELA CIOCAN, 

COȘGETERII CAMPIONATELOR NAȚIONALE

Trad iționalele clasamente ale coș- 
geterelor indică lideri, la încheierea 
primului tur al diviziei A, pe cu- 
noscuții internaționali Horia Demian 
(care a mai deținut și în alți ani a- 
ceastă poziție) și Gabriela Ciocan. 
Ca o curiozitate notăm absența ju
cătorilor de la Dinamo, fruntașa cla
samentului campionatului național, 
din rîndul primilor 16 marcatori.

Iată, Insă, numele baschetbaliștilor 
cu cea mat mare eficacitate:

MASCULIN : 1. H. Demian („V
Cluj) 241 n (174 din acțiune, 67 din 
aruncări libere, 13 aruncări libere 
ratate), 2. C. Cernat (I.E.F.S.) 223 
(200. 28—29), 3. Cr. Popescu (Rao c) 
209 (176—33—7). 4 Gh. Roman (Poli
tehnica Cluj) 189 (1527-37—19), 5. A. 
Spînu (Farul) 18fl (172—14—8), 6—7. 
T. Tarău (Steaua) 185 (142-43-9), P. 
Czmor (Universitatea Timișoara) 183 
(166—19—17), 8. Gh. Cîmpeanu (Uni
versitatea Timișoara) 184 (142—42—16),
9. A. Savu (Steaua) 180 (162—18—8).
10. S. Antoniu (Academia Militară) 
176 (146—30—16), 11. M. Barna (Poli-

tehnica Ciuj) 174 (152—22—14), 12. P. 
Czel (Politehnica București) 168 (146 
“22—14), 13. V. Pațca (Farul) 165 
(142—23—17), 14. M. Braboveanu 
(ÎE7.S) 163 (136—27—9), 15. A. Anas
tasia (Politehnica București) 16) (154

(Voința Tg. Mureș) 137 (1
6. Gabriela Ionaș (Voința
122 (1:2—20—8). 7 Diana Mihai c 
(Sănătatea Sa tu Mare) 121 <96—25—

—6—2). 16. A. Purcăreenu (Farul) 159 
(132—27—21) etc.

FEMINnrt-r-Gameia Ciocan (Po
litehnica București) 165 (142—23—5),
i Suzana Szabados (Politehnica Bucu
rești) 157 (140—17—7). Aurica Poo
(Sănătatea Satu Mare) 142 (122—29
—20). 4—5 Dorina Suliman (Ranid)
137 (114—23—17), Elena Opriciu

21) 
Buc 
sela

8. Eoaterina Savu (Politehnica
iresti) 118 f?>--29-6). 9— 1? Gi-
Sc/.r-eblj (Uniicerșite ea Timișoa-

115 (100—1^—1*5). Iidiko Vilianvi
versitikea Tiniisoara) 116 '88—28
. II. Angelica Tita (I.E.F.S.) 114

„3 SECUNDE1*
• în cadrul pregătirilor efectuate la 

Mediaș, 9ub îndrumarea antrenorilor 
T. Giureulescu și O. Șerban, lotul na
țional de juniori a susținut trei întîl- 
niri de verificare în compania selec
ționatei locale întărită cu V. Zdren- 
ghea șl M. Barna. Mediesenii au ciști- 
gat CU 100—92. 95—82 șl 110—«7, după 
jocuri foarte spectaculoase. Acest prim 
stagiu de antrenament al juniorilor a 
fost efectuat în vederea Cupei Prie
tenia și Campionatului balcanic care 
se vor disputa în 1973. (R. ZAMFIR — 
coresp.)

• După trei zile de întreceri inte
resante, desfășurate la Brăila în cadrul 
fazei de zonă a Festivalului de mini- 
baschet, în fruntea clasamentului s-a 
aflat echipa Școlii sportive a orașului 
gazdă, urmată de : 2. Lie. „Spiru Ha- 
ret“ Tulcea. 3. Școala sportivă constan
ța, 4. Casa pionierilor Constanța, 5. 
Școala generală nr. 8 Călărași. Cele mai 
atractive partide : Școala sportivă Brăi
la — Liceul „Spiru Haret** Tulcea (de
cisiv pentru locurile 1—2) 35—25, Școa
la sportivă Constanța — Casa pionieri
lor Constanța 24—23. C.J.E.F.S. a acor
dat diplome celui mai bun jucător

(Gabriel Lipan _  Școala sportivă Brăi
la). celui mai tînăr Jucător (Florin 
Obîrșeanu — Școala generală nr. I 
Călărași) și coșgeterului (Daniei V’.ă- 
dăreanu — Școala sportivă Constanți). 
(Tr. ENACHE — coresp.)

• Perioada de transferări începură 
la 5 ianuarie se va încheia la 28 ia
nuarie.

• La Cluj, a avut loc dubla întîlnire
internațională dintre echipele feminre 
Universitatea Cluj și B.E.A.C. Buda
pesta. In primul meci. studentele clu- 
jence au obținut victoria cu 51—43 
(26—22). S-au remarcat : Neța și Lazâr 
de la „U“, respectiv, Szikora și Mis- 
kolczi. Partida revanșă a revenit
oaspetelor cu 61—60 (36—31). S-au re
marcat : Jigliișan și Mercea, de la
U“. respectiv, Mlhalfy șl Mlskolszi. (N. 

TODORĂN — coresp.)'

• La Tg. Mureș, s-a disputat meciul 
internațional dintre formațiile feminine 
Institutul Pedagogic Tg. Mureș și 
E.L.T.E. Budapesta, care s-a Încheiat 
cu victoria primei echipe cu 56—49 
(27—23). (C. ALBU — coresp.)

In întImpinarea
mentele fruntașe vor disputa ediția 
jubiliară a Derbyului, are în cam
pioana ei, Senzația, un prim ele
ment de talie internațională. Dar 
această mică si elegantă „mașină de 
alergat11, cu toate recordurile ei de 
1.24.5 pe o milă si 1.24.9 pe un 
parcurs de fond de 2 310 metri, este 
departe de a putea fi privită drept 

o învingătoare prezumtivă. Este, 
într-adevâr. de presupus că ea ÎȘi 
va corecta performanțele, atingînd 
nivelul celor dobîndite anul trecut 
de Gînd și Seceriș. în același timp 
însă, sînt cel puțin 6 adversari — 
în baza calităților cu care sînt 
înzestrați — capabili sâ-i asalteze 
viguros titlul și recordurile. N-are 
rost acum o analiză comparativă. 
Anticipăm numai perspectiva unei 
lupte de mare intensitate, eu ade
vărat pe măsura jubileului.

De asemenea, generația cailor de 
trei ani, cu elementele sale de vîrf 
— Rațiunea, Viraj, Venus, Cumplit, 
Henț, Cumulus, Rosita etc. — acu
mulează aprecieri deosebit de favo
rabile. Este una dintre cele mai 
valoroase de peste un deceniu și ca 
atare oferă garanții viabile că ne 
va procura numeroase satisfacții în 
domeniul performanțelor sportive. 
Cît privește generația mînjilor, an
ticipările rămîn în fond din sfera 
dorințelor, dar faptul că în rîndu- 
rlle ei vor evolua primii descen- 
denți ai lui Talion. Talaz și Sece
riș stîrnește un plus de atracțiozița
țe considerabil. In concluzie, mate

NOULUI SEZON
rialul cabalin va corespunde mo
mentului. Mai departe însă ? Un 
factor pozitiv este desigur reapari
ția în rindurile antrenorilor ți ale 
driverilor a multiplului fost cam
pion Iosif Szabo, care va efectua în 
acest an o „pensionare activă1*. Pre
zența lui în probe va contribui nu 
numai la ameliorarea calității spec
tacolului, dar va impulsiona în mod 
deosebit ambițiile lui Gh. Tănase, 
Mircea Ștofănescu, Traian Marcu, 
Avram și ale celorlalți. Se mai cu
vine a fi consemnată, de asemenea, 
cu satisfacție și inițiativa Centrului 
Republican de Creșterea și Califi
carea cailor de rasă de a proceda 
la modificarea regulamentului pen 
tru probele de trap și a pariurilor 
mutuale datat din 1965. Este un in
diciu care ne permite să anticipăm 
că se tinde către o certă îmbu
nătățire a desfășurării alergărilor. 
Din păcate, însă, vor persista — 
probabil — și unii dintre factorii 
negativi atît de bine cunoscuți.

Ca încheiere, ne-am amintit însă 
cele scrise de un confrate. în urmă 
cu cinci ani, Ca text la publica
rea unei fotografii : „pentru aseme
nea faze frumoase din alergări, 
trebuie să recunoașteți, merită să 
mergi în fiecare duminică fie și 
pînă la Ploiești**.

Mai ales — adăugăm — că 
va fi vorba de sezonul jubiliar

Niddy DUMITRESCU

Numeroși trăgători din Capitală 
au participat sîmbătă și duminică 
la competiția organizată de comi
sia municipală de tir. S-a concu
rat la probele de sală, pușcă și 
pistol cu aer comprimat 40 de „dia- 
bolouri1*. întrucît poligonul amena
jat In fosta sală de haltere de la 
complexul „23 August** (cu opt linii 
de tragere) nu a putut cuprinde 
numărul mare de concurenți, o 
parte dintre țintași au tras în 
sala de la poligonul Dinamo.

Unii dintre selecționabili, în spe
cial aceia care se pregătesc pentru 
ultimul concurs de verificare, cel 
de duminică de la Ploiești, în ve
derea C.E. de sală din luna vii
toare. au privit cu seriozitate a- 
ceastă confruntare din campionatul 
de divizie al municipiului. Este ca 
zul lui Dan Iuga, al Anișoarei Ma
tei, al Veronicăi Stroe și al lui 
Eugen Satala, care au reușit să 
obțină rezultate bune. în această 
categorie, trebuie să amintim în 
primul rînd pe campionul european 
la pistol cu aer comprimat, Dan 
Iuga (Dinamo), care a participat la 
două concursuri (sîmbătă la Di
namo și duminică la „23 August*1) 
și a obținut punctajul remarcabil, 
387 — la un punct de recordul țării 
și 386. Ambele rezultate îl situează 
pe Iuga printre cei mai în for
mă pistolari români la ora actuală. 
Foarte bine s-au mai comportat 
de la Dinamo și Anișoara Matei — 
notată pe foile de arbitraj cu 372 
p la pistol, precum și Eugen Satala 
care cu un nou record personal, 
382 P. candidează cu șanse serioase 
pentru a ocupa un loc in lotul 
pușcașilor, dar depinde cum se va 
comporta la selecția de la Plo
iești.

Pe lista remarcaților mai pot fi 
incluși o serie de tineri trăgători 
cum sînt : Sorin Cucu (Dinamo) 
care cu 375 p a obținut cel mai 
bun rezultat al său la pușcă, I 
Vochin (A.S. C.P.M.B.), M. Trușcă 
(Metalul). A. Cristea (Dinamo), P.

Buzatu (Olimpia), Silvia Raț (Me
talul) și alții.

Iată rezultatele de pe ambele 
poligoane — Dinamo — pușcă — 
senioare : 1. Veronica Stroe 369 p, 
2. Ioana Șerbănescu 366 p, 3. Ma
riana Feodot 357 p (toate de la Di
namo) ; seniori : 1. E. Satala 382 p, 
2. D- Barbu 354 p. 3. L. Stoian 353 p 
(toți de la Dinamo); juniori: 1. S. 
Cucu (Din.) 375 p, pistol — se
nioare : 1. Anișoara Matei 372 p, 
2. Olimpia Demetriade 349 p, 3. 
Mcnloa Serban 348 p (toate de la 
Dinamo), seniori: 1. D. Iuga 387 p, 
2. A. Cristea 376 p, 3. I. Pieptea 
374 p (toți de la Dinamo); Junioare: 
Dana Teodorescu (IEFS) 318 p; ju

niori : C. Năstasă (IEFS) 346 p. 
Poligonul „23 August11 — pușcă se
nioare : 1. Marina Tomescu (Di
namo), 372 p, 2. Mariana Antonescu 
(IEFS) 354 p, 3. Edda Baia 
(IEFS) 354 p; seniori: 1. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 369 p. 2. I. Olărescu 
(IEFS) 362 p, 3. T, Codlea (Steaua) 
354 p; juniori: 1. I. Vochin (A.S. 
C.P.M.R.) 354 p; pistol seniori s 
1. D. Iuga (Din.) 386 p, 2. L. Gluș- 
că (IEFS) 376 p, 3. P. Buzatu (O- 
limpla) 368 p; senioare: 1. Ana 
Buțu (Olimpia) 353 p, 2. Liliana To- 
mescu (Olimpia) 331 p; junioare: 
Silvia Raț (Metalul) 361 p; juniori: 
M. Trușcă (Metalul) 363 p.

T. RABȘAN

Dan Iuga (Dinamo), primul din dreapta, a obținut două rezultate valo
roase in campionatul municipiului București (387 și 386 p la pistol 
cu aer comprimat) Foto: N. DRAGOȘ

PUTEM AVEA
S-ar putea ca cerințele metodolo

gice să impună în acest sezon boxe
rilor un stagiu de ozonificare, dar e 
greu să înlăturăm din mintea amato
rilor de spectacole pugilistice ideee 
că sportul lor preferat este, totuși, 
cu precădere destinat organizărilor în 
sală, mai ales acum, în timpul ier
nii. Considerentul acesta este cu atît

Horia Demian (in tricou negru) luptă pentru 
crea o nouă posibilitate de aruncare la coș.

— Voința București

a recupera mingea ți a-și 
Fază din meciul „U“ Cluj

Foto : Dragoș NEAGU

TURURILE II SI III ALE DIVIZIEI A
V

Tururile 11 și III aie campionatelor 
naționale de baschet se vor desfă
șura la următoarele date : MASCU
LIN, turneul I : 23—25 februarie, 
la București; turneul II: 2—4 mar
tie. la Cluj, turneul III : 9—1*
martie, la București ; turneul IV ’ 
6—9 mai, la Timișoara ; turneul 
V: 13—20 mai la București ; tur

neul V! : 25—27 mai, la Constanța ; 
turneul VII: 1—3 iunie, la Cluj , 
FEMININ, turul al doilea în etape 
sâptămînale in zilele de 4, 8, M, 18 
martie. 1, 5, 8, 15 și 22 aprilie ; tu
rul al treilea, turnee : 27—29 apri 
lie la București, 11—13 mai la Cluj, 
25—27 mai la Tg. Mureș.

AL DOILEA „SFAT AL MEDICULUI
tUimare din pag l)

nerul Patru Ionel Lucian — este 
mal mult decît evidentă o învio
rare a muncitoarelor, o mai bună 
dispoziție pentru muncă1*.

Profesorul Paul Oiței, președin
tele C.J.E.F.S. Dîmbovița, profeso
rul Rozner din Titu, ne dăduseră 
asigurări că și în schimbul de 
după amiază se face gimnastică. 
Nu aveam nici o îndoială asupra 
relatărilor celor doi interlocutori. 
Numai că același tînăr inginer, un 
om convins pe deplin de utilita
tea gimnasticii în producție, ne-a 
mărturisit că, spre regretul său și 
a! muncitoarelor, în schimbul de 
după amiază se face gimnastică 
doar în .. .scripte. Nu ne venea să 
credem. Totuși lucrurile așa stau. 
Să sperăm că în zilele ce urmează 
— mai ales că înseși muncitoarele 
doresc — gimnastica în producție 
se va extinde și la Schimbul de 
după amiază.

Facem popasul următor la Pu
cioasa. La întreprinderea textilă 
„Bucegi1* din localitate lucrează 
4 050 de muncitoare. Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Dîmbovița și Consiliul ju
dețean al sindicatelor preconiza
seră ca și aici să fie introdusă 
gimnastica în pauza de producție.

S-au făcut încercări, dar nu s-a 
ajuns la nici o înțelegere cu fac
torii răspunzători. Unde s-au îm
potmolit lucrurile ? Aproape nu ne 
vine să credem, dar chiar la CO
MITETUL SINDICAL AL ÎNTRE
PRINDERII. Aici a fost luat în 
brațe „NU" și, cu toate eforturile, 
teribilul „argument" nu poate fi 
abandonat. Motivînd că ia amintita 
întreprindere se lucrează în trei 
schimburi, fiecare schimb preluîn- 
du-se din „mers", tovarășa Floa
rea BUCUR, președinta comitetului 
sindicatului, afirma : „este impo
sibil, în condițiile date, să introdu
cem gimnastica în producție". Nu 
este mai puțin adevărat că nu s-au 
depus eforturi stăruitoare în acest 
sens nici din partea Consiliului oră
șenesc pentru educație fizică și 
sport Pucioasa (președinte Gh. Ra
dulescu).

Pentru un număr atît de mare 
de muncitoare care lucrează la în
treprinderea din Pucioasa gimnas
tica este fără îndoială de mare 
utilitate. De aceea, sugerăm re
sortului de specialitate din 
C.N.E.F.S. și U.G.S.R să ia de în
dată măsurile ce se impun pentru 
activizarea factorilor locali și în 
această direcție.

I. G,

PE MARGINEA INIȚIATIVEI CLUBULUI DINAMO

MAI MULTE GALE ÎN BUCUREȘTI ?
mai necesar de subliniat, cu cît ni se 
oferă destul de rar prilejul să asis
tăm la reuniuni de box. Iată de ce, 
dimpotrivă, sîntem bucuroși să re
marcăm orice inițiativă menită să 
ducă la perfectarea unui bogat pro
gram de activitate, care în box în
seamnă în primul rînd o suită de 
gale, capabile să adune în jurul rin
gului masele de iubitori ai sportu
lui cu mănuși, întreținîndu-le pasiu
nea și contribuind, în același timp, 
Ia sporirea numărului de ieșiri pu
blice ale boxerilor de toate catego
riile. Reuniuni multe înseamnă in- 
tîlniri mai dese cu boxerii consa- 
crațl șiț pe de altă parte, ocazii de 
afirmare pentru tinerii pugiliști.

Animați de asemenea gînduri. am 
apreciat firește inițiativa din ultima 
vreme a clubului Dinamo București 
care a început, cu multă înțelepciu
ne, să valorifice existența sălii sale 
centrale, punînd-o la dispoziția unor 
reuniuni pugilistice aproape săptămî- 
nale. Nu vom Intra în detalii finan
ciare (deși nu lipsite de interes), li- 
mitîndu-ne doar la a sublinia că e- 
fectul lor este pînă acum pozitiv. 
Mai curlnd ne-au interesat implica
țiile de ordin sportiv:

Din păcate, buna intenție, pornită 
de la sediul clubului dinamovlst, nu 
găsește întotdeauna ecou și în con
secință este lipsită adesea de supor
turile necesare. Ne referim în primul 
rînd la dificultățile de întocmire a 
programelor. Pentru ca o gală să de
vină ou adevărat atractivă, ea trebuie 
să ofere publicului meciuri bune, e- 
chilibrate, de tradiție și rivalitate 
sportivă Firește că nu se poate or. 
ganiza în fiecare săptâmînă cile un 
meci Cuțov — Dobrescu, dar nu în
țelegem nici reticențele antrenorilor 
unor cluburi bucureștene care se co
desc sau refuză să-și ofere elevii 
pentru alcătuirea unul program in
teresant. în aceste condiții, pînă și 
cea mai bună intenție rămîne fără 
efect.

Așa se explică faptul că pentru pri

ma gală a acestui an, clubul Dinamo 
București a apelat la o garnitură pro
vincială de frumos renume, invitînd 
clubul Dinamo Brașov la un meci 
direct cu cea mai bună formație care 
se poate alcătui la ora actuală în 
clubul din șos. Ștefan cel Mare. Ga
la va avea loc miercuri 17 ianuarie, 
în sala clubului bucureștean. înce- 
pînă de la orele 18 și va opune ur
mătoarele perechi: Remus Coztna — 
Alexandru Turei, Ștefan Boboc — 
Ion Sulă, Paul Dobrescu — Ilic Ti- 
rîlă, Calistrnt Cuțov — Gheorghe 
Agapșa, Dumitru Mihalcea — Mihai 
Imre, Ion Gyijrfi — Ion Peter, Ion 
Alexe — Gheorghe Cuciureanu. Pro
gramul va fi completat cu alte șase 
partide, nu lipsite de interes. Orga
nizatorii înțeleg să folosească prilejul 
acestei reuniuni pentru a sărbători 
retragerea din activitatea competitio- 
nală a unui număr de cinci boxeri 
dinamoviști. dintre cel mai cunoscuți 
pugiliști ai țării: Ion Monea (care 
a optat pentru cariera de antrenor). 
Ion Covaci, Constantin Ghiții și Ion 
Olteanu (care își yor continua acti
vitatea profesronală in cadrul Minis
terului de Interne) si Gheorghe Ene 
(primit, prin- examen, în rîndul va
meșilor).'

Dar dacă de data aceasta progra
mul galei este atît de bogat încărcat 
cu nume de rezonanță ale boxului 
nostru, din păcate — aflată într-o 
situație precară și cu un efectiv ex
trem de limitat — secția de box a 
clubului Dinamo nu va putea susți
ne, firește, singură. în permanență 
ritmul de gale sâptămînale sau bilu
nare pe care șl l-a propus. Este ne
cesară în acest scop cooperarea tu
turor cluburilor șl asociațiilor spor
tive bucureștene cu secții de box, 
dacă nu chiar șl a belor din pro
vincie. De altfel, pentru luna februa
rie, clubul Dinamo intenționează să 
invite în Capitală reprezentativa bo
xerilor brăileni.

Victor BANCIULFSCU 
Peire HENT

PATINAJ
(Urmare din pag. f)

tehnicienii de la celelalte cluburi 
ți asociații participante care s-au 
străduit, și au reușit, să facă și pe 
oficiali și pe arbitrii într-un mod 
competent ți obiectiv.

ULTIMELE REZULTATE — senioare
— 500 m : 1. Maria Tașnadi (S.C.M. 
Ciuc) 52,1, 2. Sanda Frum (Șe. sp. Si- 
Siblu) 53,7, 3. Emeșe Bogdan (Șc. sp. 
M. ciuc) 56,5 : 1000 m î 1. Tașnadi 1:49,9, 
2. Frum 1:51,8. 3. Lidla Vaszi (S.C.M. 
Ciuc) 1:56,5. Seniori 500 m ! 1. V.
- .............zo«a i — iui

(Urmare din pag. i)

Setul Intîi se desfășoară în nota 
de superioritate a gazdelor care 
conduc cu 4—0, 11—3, adjudeeîn- 
du-și setul ia 6. Același joc bun 
îl prestează sportivele ieșence* și în 
setul următor, pe care-1 cîștigă de
tașat, la 5. Sperînd într-o victorie 
comodă ?i în cel de al treilea, ie- 
șencele au intrat decontractate pe 
teren, ceea ce a permis adversare
lor să acumuleze șase puncte con
secutiv. Din acest moment; ca ur
mare a unor greșeli comise de 
voleibalistele cehoslovace și a a- 
tacurilor în forță ale ieșencelor, 
scorul se echilibrează i 6—6. Două 
erori în atac, după șase schimburi 
consecutive de serviciu, aduc, din 
nou. în avantaj echipa Slavia, care 
se distanțează, apoi, la patru punc-

„Cupa Agronomia Cluj"
Coroș (Dinamo Brașov) 44,9, 2. A.
Okoș (S.C.M. Ciuc) 45,6, 3. D. Lă?ă- 
rescu (S.C.M. Ciuc) 45,7; 1000 tn : ). 
Coroș 1:33,1, 2. Lăzăreseu 1:35,0, 3. A. 
Ciobanu (Agronomia Cluj) 1:35,8. în
vingătorii celorlalte probe : Juniori
1—500 și 1000 m fete : Liana Cartlaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 55,3 _ 1153,8 ; 500 
m.b. : S. Delta (Școlarul Buc.) 43.3 : 
1 ooo m.b. : M. Vrînceanti (Șc. sp. Si
biu) 1:40,8 ; Junioare II 500 și 1 000 ms 
Carmen Dragoman (Șc. sp. Sibiu) 55,3 
— 1:56,8 ; juniori n 500 si X 000 m : X- 
Biro (Șc. sp. M. Ciuc) 49,4 — 1 :45,8.

Clasamentul general pe echipe : 1. Di
namo Brașov 125,5 p, 2. S.C.M. Ciuc 
101 p, 3. Agronomia Cluj 47,5 p, 4. 
Constructorul București 15,5 p, 5. Școa
la sportivă Sibiu 12 p.

.............—

PENICILINA IAȘI
te : 10—6, Penicilina egalează la
11. dar nu reușește punctele ne
cesare cîștigării setului. Următorul 
s-a desfășurat, din nou,. în nota 
de dominare a gazdelor care au 
condus cu 8—0, cUtiSÎnd la 10 și, 
o dată cu aceasta, victoria cu 3—1.

Arbitrii Zdravko Racici și Bran- 
ko Tomici (Iugoslavia) au condus 
foarte bine următoarele formații 1

PENICILINA : AURELIA ICHIM. 
ADRIANA ALBIȘ, Carolina Ha- 
tură (Mariana Raevschi). FLOREN
TINA ITU (CRISTINA POPA). Lu
cia Dobrescu (Nadia Brumă). ANA 
CHIRITESCU.

SLAVIA: MARIA HURINSKA
(Ana Kotrova). Suzana Rozicikova, 
JIRINA GRONOVA (Zlatica Bur- 
gulova), Jela Orsagova (Jana Hluc- 
hanova), MARIA MALISOVA, 
HILDA MAZUROVA.

RAPID ÎNVINGE CU 3-3
(Urmare din pag. I)

14— 14. Dynamo are minge de set la
15— 14 dar este egalată (15—15) pen
tru a pierde cu 17—15 în urma unor 
mingj de mare spectacol reușite de 
Marta Szekeli țl Florica Tudora. Și 
în cel de-al treilea set, care avea sâ 
fie și ultimul. Dynamo conduce cu 
4—0, dar Rapid egalează și conduce 
cu 7—4 datorită unui joc superior 
la fileu (excelente atacurile reușite de 
Mariana Baga și blocajul alcătuit din 
Eugenia Rebac și Marta Szekeli). Dai 
meciul nu este încă încheiat^ atacul 
formației din Berlin se comportă ex
celent ți aduce puncte după puncte 
Ca urmare, după 7—7, Dynamo con
duce cu 9—7, 10—8, 11—9, 13-10,
14—12 și are din nou minge de set 
Mal «Ume, vp}«J|jăUșțeU de te Ba*

pid reușesc să egaleze (14—14) și să 
puncteze decisiv prin aceleași Marta 
Szekeli și Mariana Baga : ÎS—14 
Victorie cu 3—0 1

Arbitrul Petar Savici, ajutat de 
Vukasin Nikolsci (ambii din Iugosla
via) a fost foarte exigent sanctio
ned orice greșeală de tehnică.

RAPID : MARIANA BAGA, CON
STANTA BALAȘOIU, EUGENIA RE
BAC, MARTA SZEKELI. FLORICA 
TUDORA, Ruxandra Vraniță — Petra 
Stoica

DYNAMO : Monika Meissner, Mar- 
grit GrUneberg, ANETTA HELLER, 
BARBARA CZEKALLA, Christine 
Walther, HERMINE SCHALLER — 
Dietlinde Schwartz, Ingrid Hamann, 
Karena Borcherding, RICARDA THI- 
ERBACH,
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C.S.M. REȘIȚA SE PREGĂTEȘTE INTENS
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loan CH1RILAPompiliu VINTILA
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aceleași tribune au vâ> 
fârâ egal în istoria fot’

stoperi, a»- 
A rămas 

Nunweiller. 
jucători ai

gazonukii a ținut sâ a- 
curînd formate.

PENTRU „PRIMĂVARA FIERBINTE"

Grupul reșifenilor se îndreaptă spre micro- platou. In fruntea lui, extrema 
stingă. Florea Futo : loan CARDOȘ — Reșița

Șl METROM ȘI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

telefon). — 
eșalon al 

mai ales — 
primei

BRAȘOV, 13 (prin 
Revenirea în al doilea 
fotbalului nostru și — 
locul 5 ocupat la finele 
părți a campionatului. în general 
buna sa evoluție, obligă pe corn- 
ponenții echipei Metrom la o pre
gătire cit mal atentă. De aceea 
Metrom si-a reluat pregătirile de 
la 8 ianuarie, în dorința de a con
firma buna impresie lăsată în toam
nă. După un riguros control medi
cal, trecut cu succes de întregul 
lot de jucători, aceștia au început 
antrenamentele direct în aer li
ber, așa cum se vor desfășura per
manent. în cursul acestei luni, se 
va lucra pentru pregătirea fizică 
generală, în cîte fi antrenamente 
săptămînale, urmînd ca în februa
rie sâ se treacă la pregătirea spe
cifică $i la o serie de jocuri de ve
rificare. Antrenorul V. Grosaru este

satisfăcut de disciplina și atmosfe
ra de lucru care domnesc în rîndul 
Iotului, considerînd că acestea au 
fost, de altfel, cheia succesului ob
ținut anul trecut prin revenirea în 
Divizia B și, apoi. în toamnă, prin 
comportarea în seria a Il-a.

Antrenorul brașovean are la dis
poziție un efectiv de 18 jucători, 
printre care o singură achiziție i a- 
tacantul Georgescu de la Sf Gheor- 
ghe. Iată, de altfel, acest lot i Sza- 
lad, Drăgănoiu, Smeu — portari ; 
Sișcă, Bădițoiu, Moarcăș, Păltinișan, 
Staicu, Petrescu — fundași ; Gabor, 
Titet, Selymesi — mijlocași : Necu- 
la, Gane, Paraschivescu, Furnică, 
Ferenț și Georgescu — atacanți.

Cu acest lot, V. Grosaru speră să 
obțină în retur, cel puțin aceleași 
rezultate ca în toamnă și să se cla
seze astfel, printre fruntașele seriei.

Petcu, Pîrvan — fundași, Bcldeanu, 
Nestorovici, Varga, Pușcaș, Groză- 
vescu — mijlocași, Atodiresei, Sila- 
ghi, Neagu, Florea și Tismănaru. 
Dintre aceștia unul singur a lipsit 
de la pregătirile din sâptâmîna tre
cută : Neagu — internat în spital 
pentru tratarea unei colite acute, re
bele. în schimb, fată de sezonul din 
toamnă cîteva noutăți : Tismănaru 
și Radulescu II — promovați din e- 
chlpa de tineret, precum și funda
șul Petcu transferat de la Progresul 
Brăila.

Jucătorii reșițeni sînt conștiențl că 
pentru a scăpa de obsedantul loc 15 
trebuie să fie mai bine pregătiți de- 

<?lt partenerii lor de întrecere. Și ei 
sînt deciși să nu-si precupețească 
energia ca să poată traversa cu suc
ces ..primăvara fierbinte* care-1 aș
teaptă...

Londra, 15 ianuarie 1969...
Era frig pe Wembley. „Tricolorii* veniseră de

cimați de la Liege. Se aștepta dezastrul, pe te
renul fraților Chariton. Dar dezastrul nu a venit, 
împotriva tuturor pronosticurilor.

La 15 ianuarie 1969, pe Wembley, s-a dat, de fapt, 
un start. Cursa a fost lungă și grea.

Ce a rămas din echipa de pe Wembley î
Cercul pare închis. Au rămas cel doi 

tâzl primii doi jucători al anului 1972. 
chipul schimonosit de efort al Iul Radu 
Au rămas trei dintre cel mai discutați 
□cestui ciclu de patru ani (Dembrovschi, Lucescu, 
Sâtmâreanu), dar pe umerii cărora a trăit, de fapt, 
cu strălucirile și umbrele ei, tînâra echipă de pe 
Wembley. A rămas, în sfîrșit, visul nostru despre Du
mitrache, dar care, din păcate, a fost doar vis.

Astăzi este din nou o zl de ianuarie. Și din
nou 15.

Poate că e din nou o zi predestinată unui start 
deși „tricolorii” nu mai joacă în catedrala 
lului.

Vrem sâ credem că toți tricolorii de ieri, de azi 
și de miine au rămas cu reflexul acelei zile 
ceput de drum.

Mai mult decît acum patru ani, drumul 
și greu.

Spre deosebire de acum patru ani, „tricolorii” nu 
moi sînt necunoscuții acelei nopți, c;nd 100 000 de 
spectatori cintau în cor Rule Britannia, din dorința 
de a-și susține echipa campioană mondială și din 
convingerea gravă că nu există un adversar dinainte 
bătut.

Astăzi, după patru ani, startul e la fel de capl-

tal. Ca șl atunci, pe Wembley, echipa noastră simte, 
pared, întreaga dificultate a momentului. Ba mai 
mult. In timp ce Wembley-ul pâr sa sâ fie doar sem
nalul unei aventuri, astăzi trebuie apărat, acel 4—5 
din „grupa morții”, de la Guadalajara, și „trilogia” 
celuilalt 4—5, cu Ungaria.

Au rămas, deci, cel doi stoperi. A rămas Radu. 
Au rămas cel trei jucători dlsautațl, dar pe umerii 
cărora au urcat „tricolorii* celor patru ani.

Acum patru sau trei ani, tribunele stadionului 
„23 August’ au mizat, în proporție de 99 la sută, 
pe clasa de nimeni (atunci) contestată a cuplului 
Dobrln-Dumltrache.

Acum patru sau trei ani, 
rut in Răducanu un portar 
balului românesc.

Dar viața tumultuoasă o 
mendeze unele păreri prea

Dobrin și Dumitrache, cei mai talentați înaintași 
din ultimii ani, care păreau să se constituie intr-un 
cuplu mai durabil decît cuplul Pele-Tostao, au ju
cat foarte rar împreună.

Răducanu a preferat să interpretele rolul mai com
plex al îngerului și al derivonulul, stirnind entuziasma 
nenumărate, dar și îndoieli la fef de multe. Echipa 
națională a continuat să trăiască din efortul ano
nim al ECHIPEI, așteptînd deseori foarte mult ca 
efortul lipsit de strălucire al celor muiți să se uneas
că cu talentul celor puțini.

„Tricolorii* iau un nou start. Fie ca. în sfîrșit, efor
tul anonim să nu aștepte în zadar darul de atîtea 
ori tăinuit al talentului.

La Văliug, apele lacului de acu
mulare sînt înghețate și nesfîrșita 
pădure de brazi, pini și mesteceni 
este acoperită cu o mantie subțire 
de zăpadă. Aici, liniștea-i risipită, 
cînd și cînd de zgomotul unui ca
mion ce transportă trunchiuri de 
brad, sau al vreunui autoturism ce 
se îndreaptă spre cabana Crivaia.

Pe un mic platou, din apropierea 
panglicii de asfalt ce șerpuiește pe 
marginea lacului, reprezentanți: si- 
derurgiștilor reșițeni în prima divi
zie de fotbal au început ședința cu 
numărul 10. Antrenorul Reinhardt su
praveghează atent pe fiecare elev ai 
său cum execută genuflexiunile și 
diverse exerciții de gimnastică.

Minutele trec pe nesimțite și cînd 
acgle cronometrului indică scurgerea 
unei jumătăți de oră. grupul coboară 
pe panglica asfaltată. Aici se des
fășoară cea de a doua parte a lec
ției. unul dintre „episoadele* rea- 
daotării organismului la efort, înce
pută de la 8 ianuarie. Seria alergă
rilor este deschisă cu o alergare de 
500 m, desfășurată intr-un ritm lent, 
continuată, însă, pe aceeași distanță,
într-o viteză mai mare. Apoi a ur
mat o probă în care ritmul a fost 
deseori schimbat (4x60 m), după care 
a intrat în funcțiune cronometrul : 
4x500 de metri fiecare distanță în cîte 
100 de secunde, 4x400 m în cîte 75 sec, 
3x 300 m în cîte 50 sec și 3x200 m 
în cîte 32 sec.

In încheierea antrenamentului a a- 
vut loc o cursă pe'distanță mai lun
gă, 3 000 m, efectuată în 14 minute. 
Așa s-a încheiat una dintre ședințe, 
desfășurată timp de două ore. Bel- 
deanu, Georgevici. Gornea și colegii 
lor au lucrat intens, fiecare dorind 
să acumuleze forțe cît mai mari 
pentru bătălia din primăvară.

Aici, la Văliug. ei se reobișnuiesc 
cu efortul. De-abia de săptămâna a- 
ceasta va Începe greul. Pînă la sflr- 
șitul lunii ianuarie vor lucra pen
tru o mai bună pregătire fizică ge
nerală și specifică, efectuînd zilnic, 
în sală și în aer liber, cîte două an
trenamente de intensitate maximă 
Apoi, pînă la reluarea întrecerii, an
trenorul I. Reinhardt va lucra cu 
elevii săi pentru îmbunătățirea pro
cedeelor tehnico-tactice. a omogeni
zării formației, iar echipa va sus
ține mai multe meciuri 
care.

De la conducătorul 
C.S.M.-ului aflăm lotul 
pregătește pentru retur 
Ilieș — portari, Rednic, 
Kiss, Kafka, Gașpar, Radulescu II.

de verifi-
tehnic al 
pe care-1 

: Gornea, 
Georgevici,

MAI MULT, MAI BINE DECÎT IERI,
PENTRU A AJUNGE Ml INE... MAI SUS!

La sfîrșitul săptămînii care a tre
cut, Colegiul central al antrenorilor 
a luat în discuție — în cadrul unui 
colectiv restrîns, .operativ — una din
tre problemele de cea mal mare ac
tualitate ale fotbalului nostru i con
cepția de joc. Și s-a făcut, cu acest 
prilej, un schimb util de opinii, s-au 
argumentat diverse propuneri, au fost 
sugerate o serie de amendamente, pe 
marginea unui referat-proiect șl, In 
final, s-a ajuns la concluzia necesi
tății de a se formula o concepție de 
joc care să corespundă integrai sar
cinilor prezente și de viitor ale fot
balului nostru.

Ne aflăm, așadar, la un moment 
de cotitură în ce privește orientarea 
pe drumul marii performanțe. Și ni 
se pare firesc să fie așa, de vreme 
ce însăși evoluția continuă a socceru- 
lui pe plan mondial, ne obligă să fim 
în pas cu actualitatea. Ceea ce face 
ca, orice acțiune îndreptată în acest 
sens, să fie considerată oricînd, opor
tună.

Dar, se întreba totuși cineva, este 
suficient a opera numai niște modi
ficări — să zicem — fn conținutul ve- 

. chii concepții de joc sau chiar a for
mula o alta nouă, pentru a depăși li
mitele unor realizări, în ansamblu, 
de valoare medie și a ne putea în
scrie, de acum înainte, în rîndul ță
rilor cu fotbal avansat ? Răspunsul 
la o asemenea întrebare — un cate
goric „nu“, l-au dat In primul rind, 
practicienii. Ilie Oană, de exemplu, 
spunea că a-ți propune îmbunătăți
rea concepției de joc, înseamnă in a- 
celasi timp ți o nouă atitudine in ce 
privește concepția despre pregătirea 
jucătorilor. Pentru că, normal, nu este 
posibil a se atinge Indicii de calitate 
ai fotbalului modern (dinamic, colec
tiv, constructiv, tehnicitate înaltă, vi
teză mare în desfășurarea acțiunilor) 
fără acel plus de instruire, fără acea

preocupare cpntinuă pentru promova
rea noului, care să-ți ofere certitudi
nea reușitei.

Și antrenorul ploieștean concretiza 
ldeea concordanței dintre concepția 
de joc și cea de pregătire prin fapte: 
„în iarna anului trecut jucătorii Pe
trolului au parcurs, în două săptămîni, 
prin crosuri și alergări în teren va
riat, un total de 80 km., adică o dis
tanță egală cu aceea dintre Ploiești 
și Predeal ! Anul acesta, mai precis 
în etapa actuală, ne-am propus să 
realizăm, în același interval de timp, 
și pe aceleași căi, un număr de 120 
km, ceea ce ar însemna un drum 
Ploiești — Poiana Brașov ! Și tot în 
acest an, a continuat Ilie Oană, am 
adăugat Ia cele 120 de execuții cu 
conținut tehnico-tactic ale unei ședin
țe obișnuite de antrenament (6 exer
ciții a cîte 20 de ori fiecare) încă 10 
repetări, plus alte mijloace de com
plexitate mărită. Cum se va reflecta 
această încărcătură suplimentară în 
comportarea din retur a echipei ? Cu 
siguranță că vom juca mai bine pen
tru că este și firesc acest lucru, a" 
tunci cînd muncești mai mult*.

Antrenorul Constantin Teașcă, spu-

nea la rîndul său : „Față de anul tre
cut, în iarna aceasta vom lllcra cu un 
spor de greutate de 10—15 kg., Ia 
exercițiile cu haltere pentru dezvol
tarea forței ; am scos din arsenalul 
mijloacelor de îmbunătățire a rezis
tenței, crosurile și am adoptat solu
ția folosirii alergărilor de 4—600 m 
cu intervale, pînă Ia revenirea pulsu
lui. In privința pregătirii specifice, 
mă declar adeptul teoriei : „joc, pen
tru ca să învăț... să joc*.

Acestea au fost numai două dintre 
exemplele în care preocupările celor 
ce răspund de instruirea echipelor di
vizionare, fie ele chiar și din eșa
loane competiționale diferite, sînt fi
dele unui principiu pe care l-am dori 
generalizat la scara întregului nostru 
fobtal : „să muncești azi mai bine și 
mai mult decît ai făcut-o Ieri, pen
tru a avea garanția că miine vei urca 
mai sus pe verticala performanței*.

Ceea ce, în fond, n-ar fi altceva 
decît traducerea In practică a unei 
concepții de joc moderne, pe calea 
unei instruiri ce se impune perma
nent în actualitate.

Mihai IONESCU

La Rișnov, juniorii pregătesc
campania de primăvară

PRONOSPORT
Așa aratâ o variantă cu 13 rezultate- - 2.nr.exacte la concursul Pronosport i 

etapa din 14 Ianuarie 1973 :
1. Bari — Arezzo (pron. pauză)
2. Bari — Arezzo (pron. final)
3. Genoa — Catania (pron. pauză)
4. Genoa — Catania (pron. final)

Perugia — Catanzaro (pron. pauză) 2
Perugia — Catanzaro (pron. final) x

2
i
X

1
X

1
1

x
1
1
X

1

® După 10 zile — 22 000 m de alergare • „Calvarui" circuitului de sală

crosurilor aononetrate • Ce greu e să menhezi trei goluri

9. U.T.A. INTRE LOCURILE 3 ȘI 15 SAU DESPRE
0 TOAMNĂ SĂRACĂ ȘI CAUZELE EI

C e mare diferență între UTA 
care 
cut 
cui 

două luni 
startul în 
divizionarelor A !

Modificările nu erau numeroase, 
dar substanțiale : textiliștii înce
peau noul campionat fără antre
norul Nicolae Dumitrescu, cel care 
un sfert de veac și mai bine se 
confundase cu U.T.A. ca jucător 
și apoi ca antrenor ; nu mai 
cea parte din lot nici cel ce 
anunțase o mare speranță 
extrema stingă, Both ; Gornea 
despărțise și el, mai de mult, 
clubul 
mat în poarta „echipei de 
Wembley*.

Echipa pornea deci la bătălie 
un alt conducător și cu efectivul 
minuat atlt numeric, dar mai ales 
valoric. Dar nu numai acestea e- 
rau realitățile ce aveau să ducă 
la linia extrem de sinuoasă a 
comportării formației din Arad în 
această primă Jumătate de cam
pionat.

Intr-adevăr, U.T.A. începe prin- 
tr-o victorie asupra echipei cam
pioane, F. C. Argeș : 2—1, în""£ri- 
ma etapă, la Arad, ceea ce lăsa 
impresia pentru toți că team-ul 
de pe Mureș va continua și în 
acest sezon bunele rezultate din 
cea de a doua jumătate a cam
pionatului trecut. Rezultatul alb 
reușit la București, în compania 
Rapidului, echipa deținătoare a 
„Cupei României* nu făcea decît 
să întărească prima impresie. A 
cuceri trei puncte din patru posi
bile în fața unor echipe meda
liate ale sezonului trecut, nu părea 
a fi la îndemîna oricui, 
cepînd cu etapa a treia 
degringolada echipei, o degringo
ladă anunțată oarecum 
țațele de loc strălucite înregis
trate în turneul întreprins înain
te de campionat în Belgia. Olan
da și Franța. Și începe toboganul 
celor șase Infringed consecutive,

tre- 
lo-
cu 

lua

încheia campionatul 
cu fruntea sus, pe 
II, și U.T.A. care, 
și ceva mai tîrziu, 
următoarea întrecere a

fă- 
se 
pe 
se 
de 

ce-1 propulsase din anoni- 
pe

punînd Ia număr și cele două 
jocuri pierdute în „Cupa U.E.F.A.*, 
cu I.F.K. Norrkoping. Dacă cele 
două puncte cedate pe teren pro
priu în fața lui Dinamo (0—1) 
erau — s-ar putea spune — tole
rabile, echipa bucureșteană fiind 
una dintre cele mai puternice for
mații ale campionatului, a sur
prins însă neta înfrîngere suferi
tă la Brașov : 0—3. U.T.A. se afla 
în plină criză de formă, antreno
rul Toma Jurcă, oarecum ajutat de 
la distanță și de Nicolae Dumitres
cu, încerca formule noi, idei no
vatoare în joc, dar nimic nu reu
șea. Șl lăsînd la o parte înfrîn-

cat acasă, cu Jiul. Minerii au cîș- 
tigat, neașteptat, cu 4—2. în zadar 
a marcat Kun două goluri, deoa
rece Vidac a primit patru. în cele 
cinci etape disputate, U.T.A. mar
case doar patru goluri și se afla 
pe locul 15 ! De mulți ani, foarte 
multi, formația din Arad nu mai 
cunoscuse o asemenea cădere.

Era o acută lipsă de formă a ju
cătorilor, fie că era vorba de Po- 
povici sau Domide, Sima sau A- 
xente, Birău ori Lereter. U.T.A. 
nu mai etala nimic din știința sa 
de altădată ; jocul Ia mijlocul te
renului, altădată unul din puncte
le sale forte, era o amintire ; în

• Jucători folosiți : 18. Pe pos
turi : 3 portari, 6 fundași. 4 
mijlocași și 5 atacanți.
• înlocuiri efectuate : 7 ; 3 in 

linia de mijloc și ,4 in atac.
■ Doar in 7 etape au sur

venit modificări, de fiecare dată, 
una singură.
• Numai Fojonl, Petescu ți 

Domide au evoluat 1 350 de mi
nute.

o Formația . . 
(13) — Birău (14), 
Fojoni (15), Popovlci (15) 
Petescu (15), - - - —
șovschl (12) — Axente (15), Do
mide (15), Kun (13).
jucat : Lereter (5), Calinin (4). 
Sima (9), Ziller (1), Naghi (1), 
Purima (2), Cura (1).
• Goluri marcate : 17 

casă, 6 In deplasare). 2 
dași au Înscris 2 goluri, 
iocașl 6. 3 atacanți 9.

a Goluri primite : 
casă,

de bază : Vidac
Pirvu (IX),

Condruc (10), Bro-

Au mai

(ii »- tun-
3 mii-

w
8 în deplasare).

(» a-

tuși, la 
mației), 
bază a 
promovării jucătorilor Condruc (s-a 
încadrat bine în echipă, deoarece 
a jucat în 10 meciuri), Purima,

conducerea tehnică a for- 
aducerea in „11“-le de 
unui suflu nou datorită

cu 
di-

Dar în- 
s-a vădit

de rezul-

>
• B^cetai și Ngnea - Gștggforî

dm ana faze c’e atac!

5. 
«.
7.
8.
3. 

10. 
11. 
12. 
13.

Brindisi — Ascoll 
Como — Foggia 
Mantova — Cesena 
Novara — Taranto 
Regglana — Monza 
Varese — Brescia 
Reggina — Lecco

Fond de premil: 273 285 lei.

Piața premiilor va începe în 
tală de la 19 ianuarie, pînă la 
bruarie, tn țară de la 24 ianuarie pini 
la 28 februarie 1973 Inclusiv.

CapJ-28 fe-

Clnd lotul de juniori, profitind de 
vacanța școlară, a poposit sus. la R->- 
nov. lingă ce ta:-1 a medievală eu ace-asl 
nume, antrenorii Constantin Ardeleana 
șl Ion Voinescu vo’au sâ cunoască — 
lucru normal — starea fizică a eekx 
25 de jucători. Medicul Fotului. Marcel 
Georgescu a efectuat atunci testul As- 
trand. Un singur jucător, finamovl»- 
tul Vrtnceanu a fost notat cu foarte 
bine. Iar alțl trei cu bine (Bătlocann 
șl Dumitrescu, de Ia Steaua, șt Dan 
Băcescu. de la F.C. Galați). Toți cei
lalți aveau... probleme.

Cu 48 de ore ta urmă, tntr-una din 
camerele hotelului „Cetate*. răsfoind 
filele caietului său de însemnări și ci
fre. medicul lotului concluziona oare
cum satisfăcut.

— Acum, după zece zile de pregă
tire fizică generală, probele Astrand 
$i Ruffier Inii oferă cu totul alte date 
toț! jucătorii șl In mod special Hurlot, 
Petrișor, Vrlnceanu, Naghi, Răducanu, 
Galan etc., pot suporta eu ușurință e- 
Tortul la care sint supuși-.

Cifrele din înregistrarea doctorului 
au permis antrenorilor Ardeleanu și 
Voinescu să mărească silnic „porția* 
de alergare tip Fartlek. (fiecare cum 
poate) ajungtndu-se In 12 ianuarie, la 
o Jumătate de oră. timp ta care se

efemueazâ o tacăizire 
nute. după care siat 
5 xa n > m m.

Dtalogut cu medicul 
eu s-a prelungit pînă 
poterii autobuzului de la Bran, pe a- 
geatta de lucru a aceid alia f.guri.nd 
șt vizitarea cunoscutului castel- Cotr 

-—- -_ oupă ee au eoborfl 
autocar, au urcat ta grabă trepte

le hotelului pentru a-și îmbrăca treinin- 
gurCe de antrenament. Voinescu — 
-.reâieri ! Tot doctorul descoberâ... tar- 
r.a : fostul portar al naționalei n ru
gase pe șoferul autocarului să-l ajute 
să măsoare, pe kilometrajul mașinii 
bucla de drum pe care s-au tăcut ptnă 
arunci toate alergările O parcursese 
ei șt cu pasul mare dar voia sâ știe cu 
exactitate ciți metri s-au alergat pină 
atunci. / 
încheierea taberei Putin mai tlrrlJ. 
tonul celor 25 de jucători a pornit 
cetatea RTșr.ov. La înapoiere, după 
10 minute de alergare, ta fruntea _ 
pulul se aflau Ciurea. Negruțiu. Băces
cu șl... Volnestm. Fostul internațional 
a alergat cot la cot cu ei aproape c 
jumătate de oră ! Antrenamentul de 
dimineață a fost continuat spot cu 
circa 70—80 de minute de pregătire spe
cifică, axată pe exerciții de finalizare.

rte.

Tem
bO5CU1

de circa U mi- 
parcurși Latre

Li 
Ciurea 
B-cesc- 
tr ișct u

una «fin perp, apărată, pe rtad. de 
sau lorriță. tno-uriie Răducanu- 
i-Vrinceanu sa E’ataXt-Zamfir-i’e- 
rebJtau să depășească, ta viteză. 

Perechile de fundași Cotigă-MagM. res
pectiv ÎSegruțsu-Cirtvu. să șuiere șt «â 
lascriC. La cealaltă poartă, apărată «le 
âtoraru ș« Caralvan. sase atacanți ,N:g- 
nea. Muntear.u Florea. Hurloi. Balact 
Dragul căutau sâ combine, sâ e 
tervențlile celnr patru apără 
Galan. Dumitrescu. Lucuța) 
se aprep-a de poarta ca să 
Din cinci acțiuni ofensive, 
erau obligați sâ fructifice cel 
Oare, un exercițiu ușor » 
tn absenta antrenorului

citi se vor mai alerga piuă la 
- - — uiu-

spre 
vrec 
gru-

ite ta- 
(Agiu. 

pentru a 
marcheze, 

ataeanțli 
puțin trei. 

Nicidecum,
principal — 

reținut, trei r.ie. cu treburi urgente la 
federație — Ion Voinescu nu le-a per- 
mi» sub nici un motiv, să treacă la 
următoarele exerciții. pînă clnd rapor
tul acțiuni—goluri nu devenea cel 
dorit.

— Greu antrenamentul 7 l-am 
bat pe Naghi.

— Față de ceea ce va urma, 
amiaza, la sală, acesta a (ost 
la ureche ! Acolo tu schimb...

Circuitul de la sala de sport din cen
trul Rișnovului a început la ora 17

Intre-

dup* 
floare

Aprigă dispută pentru balon în meciul Farul — U.T.A din a doua „perioadă de toamnă" a textiliștilor, care 
aveau sd se înapoiere la Arad cu un punct cucerit pe stadionul din Constanța. Foto t V. ONESA
gerile în fața suedezilor, se poate 
spune că apogeul acestor momente 
de derută l-a constituit meciul ju-

ifta ft V -Vt,- » W*- I. , .:iJ'

apărare se putea trece destul de 
ușor, mai ales pe partea lui Le
reter ; in atac, eforturile lui Sima, 
cînd pe dreapta, cînd pe stingă, 
erau fără folos, iar Domide, ocupat 
cu drumurile Arad — București — 
Arad, cînd Ia lot. cînd la U.T.A„ 
nu mai dădea satisfacție nicăieri, 
iar Kun juca din ce în ce 
șters.

mai

8».-e» bare de U kg. briceagul-
SafăiuaâAn* • brațelor v pt- 
9*- aruncarea oliura tr.«Lcat« 

Durata CeeArui exemțu : 43 de secun- 
«le. Circuitul a fort repetat de trei ori

— Care d.ntre lucitori au obținut 
cele mai bune rezultate ?

— La antrenamentul din sală. Drigh.
laaită. Xagbi «I Chlvu. In schsmb — 
11 ~e sâ rea m in teasc 5 Ion Voinescu — 
cele trei erosuri de cite 5 w.: metri
fiecare (In total »-au alergat peste 
Z7••• <>e me«ri». pe care le-am efectuai 
Ptna acum, au fost ciștigate de Nignea 
(1) si Bâeescu. Asta nu înseamnă că 
ceilalți au trai chiulul. Nu exlsd u>a 
eeva. Toțt lucrează pe brincl. Seara, 
nimeni cu mai are chef de nimic, fie
care vrea sa ajungă cit mai repede In 
cameră ți sâ doarmă...

îmbunătățirea finalizării (antrenamen
tul specific) și mărirea capacității de 
efort a Jucătorilor — iată cele două 
mari obiective vizate de oregătirea pe 
care lotul de Juniori o efethuează la 
Rișnov ; obiective pentru îndeplinirea 

armonios preocupările 
strădaniile Iul Ciurea, 
Vr!nceanu_ șl celorialți 

Iugoslavia. din primăvara ” a- 
an. nu-s de loc ușoare. Toată... 
da la Rișnov știe treaba asta.

Lourențiu DUMITRESCU

obiective 
cărora converg 
antrenorilor și 
Chlvu. Hurloi, _________ „. _____
iucători ai lotului. Partidele cu Gre
cia și — ‘ “
cestui 
lumea

Dar U.T.A. a mai trecut 
momente grele. Să amintim 
in treacăt de „etapa Legia*. absol
vită cu succes. De altfel, aceasta 
este o caracteristică a clubului din 
Arai condus de oameni cu jude
cată, care nu se înfierbîntă nici 
la bine, dar nici la rău. care ju
decă realist situațiile și știu să ia 
cele mai bune măsuri. Ca urmare, 
atunci cînd nimeni nu se aștepta 
U.T.A. dă semnalul revenirii, cîș- 
tiglnd pe stadionul Republicii par
tida cu Sportul studențesc. Și încă 
la scor : 4—1. E drept, la această 
victorie, eclatantă prin proporții, 
au contribuit și studenții, datorită 
unui joc submediocru, ca și unor 
greșeli flagrante în apărare.

De la acest meci începe cea 
a doua perioadă a textiliștilor 
jumătatea de campionat scursă,
etapă evident mai bună decît pri
ma (4—1 cu Sportul studențesc. 
2—1 cu C.S.M. Reșița, 4—1 cu SC, 
Bacău, 1—1 cu C.F.R. Cluj) șl e- 
chipa urcă pe locul 
tribuit Ia această 
de o parte măsurile 
ducerea clubului și
nele modificări în structura forma
ției, „mîna liberă* acordată antre
norului Toma Jurcă (interimar, to-

prin 
doai

de 
în
O

7. Ce a con- 
revenire ? Pe 
luate de con- 
a echipei, u-

Cura, Naghi. La sediul clubului din 
Arad nu s-a arborat, duminică de 
duminică, marele pavoaz (au mai 
existat și înfrîngeri), dar U T.A. 
și-a găsit din nou stabilitatea, „al
bia* ei pe care a mers atîția ani.

Făcînd un clasament al ultime
lor cinci „toamne* ale textiliștilor 
în campionatele Diviziei A, aceea 
a
1.
2. 
3.

anului 1972
r 
t 
v 
VI
IX

este ultima :
4 2
2 3
1 6
2 B
6 5

1» 9
15
15
15
15

Că

1971 
1968 
1970

4. 1949
5. 1972

Se
fost create premisele 
măvară, echipa să culeagă din 
aceleași bune aprecieri din trecut. 
Antrenorul Nicolae Dumitrescu se 
pare că revine la cîrma echipei, 
care a dovedit Că nu se simte bine 
decît în compania lui. Desigur, N. 
Dumitrescu și-a dat seama că ne
putința formației sale este în spe
cial în linia ofensivă (față de toam
na lui 1971 a marcat doar jumă
tate din goluri), apărarea menți- 
nîndu-se cam la același nivel. Un 
„om de gol“ lipsește roș-albilor, 
întrucît puncherul Kun, în ciuda 
cîtorva reușite, rămîne un mare 
semn de întrebare. Dar mai mult 
decît remedierea acestor deficiente 
tehnico-tactice sau de construcție 
a echipei, dominantă ni se pare 
necesitatea refacerii psihice a ju
cătorilor — pînă la urmă „cauza- 
cauzelor* acestui puțin reușit tur 
al fostei campioane, ilustrat prin 
locul 9 deținut la jumătatea în
trecerii divizionarelor A.

locul 
locul 
locul 
locul 
locul

pare însă
14

p p 
P 
p 
p

10
8
7
4

la U.T.A. 
ca. în

au 
pri- 
nau

M. T.
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IN ÎNTÎLNIREA DE SCRIMĂ CU REPREZENTATIVA MOSCOVEI

Bilanț favorabil bucureștenilor

f

Vawiii lume
DAN CRISTEA pe locul 2

in campionatele internaționale

"I

în întrecerile individuale: 3-1
A revenit tinerei generații a scri

mei noastre cinstea de a inaugura 
seria competițiilor internaționale 
ale anului 1973 în acest sport. Sala 
Floreasca II din Capitală a găzduit 
— într-o organizare atent pusă la 
punct de cpmisia municipală de 
resort — tradiționala întîlnire din
tre reprezentativele de tineret ale 
Bucureștiului și Moscovei.

Trăgătorii bucureșteni, care nu
mără destule nume pătrunse de pe 
acum în aria consacrării (A. Cri- 
șu, M. Bartoș, V. Draga, P. Buricea, 
M. Mustață, L. Angelescu ș.a.) au 
luat un start foarte bun în pro
bele individuale în care s-au situat 
de trei ori pe poziția prestigioasă 
a învingătorului. începutul l-au 
făcut floretistele Aurora Crișu și 
Viorica Draga totalizînd cîte 4v cu 
care au ocupat, în ordine, locurile 
I și II. La floretă băieți, prezența 
trăgătorilor bucureșteni în fruntea 
clasamentului final a fost mai ma
sivă. Pe locurile I—III s-au eșalo
nat P. Buricea (cu o singură înfrîn- 
gere — la Ursovici), N. Alexe (cu 
un eșec în fața lui Buricea) și G. 
Ursovici, într-un îmbucurător revi
riment.

M. Mustață a fost un învingător 
autoritar în proba de sabie, cîști- 
gînd într-o manieră convingătoare 
toate asalturile 
L-a urmat Al. 
cova), pentru 
din clasamentul

susținute în finală. 
Dzevaltovski (Moș
ea restul locurilor 
final să revină sa-

brerilor bucureșteni. Situația a 
fost total diferită la spadă, unde 
oaspeții au furnizat majoritatea 
finaliștilor, Bucureștiul avînd doar 
doi reprezentanți : pe L. Angelescu 
și O. Zidaru. Dar dacă victoria a 
revenit — așa cum presupuneam 
— unui sportiv moscovit (Al. So- 
lenkov), cei doi trăgători bucureș
teni au luptat cu multă ambiție și 
au reușit să se claseze pe locurile 
II (Zidaru) și III (Angelescu).

Iată clasamentele finale la cele 
patru probe individuale. FLORETA 
FETE: 1.Aurora Crișu (8) 4v; 2. 
Viorica Draga (B) 4v; 3. Tatiana 
Garșkova (M) 3v ; 4. Magdalena
Bartoș (B) 3v ; 5. Nadejda Buhneva 
(M) Iv ; 6. Ștefania Tudose (B) lv; 
FLORETA BĂIEȚI : 1. P. Buricea 
(B) 4v ; 2. N. Alexe (B) 4v ; 3. G. 
Ursovici (B) 3v ; 4. I. Popov (M) 
2v ; 5. F. Șaov (ND lv ; 6. L. Russu 
(B) lv. SABIE : 1. M. Mustață (B) 
5v ; 2. Al. Dzevaltovski (M) 4v ; 3. 
E. Oancea (B) 3v ; 4. I. Petrică
(B) 2v ; 5. D. Mancaș (B) lv ; 6. 
Șt. Dobre (B) Ov. SPADA : 1. Al. 
Solenkov (M) 4v ; 2. O. Zidaru (B) 
3v ; 3. L. Angelescu (B) 3v ; 4. S. 
Kakulin (M) 2v ; 5. O.
(M) 2v ; 6. G. Maslov (M)

întrecerile pe echipe au 
chise de floretiste, echipa 
obținînd primul loc, 
București A și București B. (S. B.).

; 4. S. 
Visgunov 
Ov.
fost des- 
Moscovei 

urmată da

CINE VA FI GAZDA J.O. DE IARNĂ 1976 de schi ale Tirolului

Nu sint puțini cei ce — în- 
spăimintați de gigantism și de 
exorbitantele costuri de organizare 
— au prevestit 
prin inaniție al 
înțelegînd prin 
postulanților la 
dâ. Ei bine, cazul Olimpiadei albe 
din 1976 dezminte aceste temeri, 
contrazicînd pe defetiști.

Se știe că printr-un bizar ple
biscit, o parte a locuitorilor au 
refuzat orașului Denver sprijinul 
financiar necesar în vederea ține
rii cuvîntului dat atunci cind — 
în 1970, la sesiunea C.I.O. de la 
Amsterdam — candidatura ame
ricană a fost acceptată și Jocurile 
Olimpice de iarnă pe 1976 s-au 
acordat unui comitet de organizare 
(după cum se constată astăzi) nu 
prea solvabil. Prin dezicerea ora
șului Denver, caz aproape unic 
în istoria olimpică, s-a ajuns la 
situația de a apela din nou la 
alte candidaturi. Cu acest prilej 
abia s-a văzut că — în pofida pe
simistelor preziceri — s-au j 
zentat dintr-odată aproape 
gazde potențiale ale viitoarei 
limpiade albe !

Astăzi, la 15 ianuarie, s-a 
cheiat termenul de depunere 
noilor candidaturi. Dintre 
roșii ofertanți nu au mai rămas

adesea decesul 
Jocurilor Olimpice, 
aceasta epuizarea 
onoarea de gaz-

pre-
15

O-

în- 
a 

nume-

• Senzație în campionatele Japoniei © Preferințe inedite pentru priza toc și cea clasică • Alături
de valoroșii reprezentanți ai R. P. Chineze, o apariție prestigioasă în arena internațională : echipa 
feminină a R.P.D. Coreene • Cu o pregătire asiduă, jucătoarele românce pot aspira la medalii

Pe măsură ce timpul se scurge și data cam
pionatelor mondiale de tenis de masă, de la Sa
rajevo (Iugoslavia), se apropie (5—15 aprilie) se 
întețesc și comentariile premergătoare importan
tei competiții. Se fac numeroase pronosticuri, se 
lansează diferite păreri asupra actualei și viitoarei

prezentativ pe multiplele campioa
ne mondiale, faimoasele Lin Hui- 
cin și Cen Min-ci. Ele au ajuns la 
o tehnică completă, bazată pe lovi
turile defensive, dar și cu atacuri 
puternice prin surprindere. Și alte 
coechipiere au atins o valoare re
marcabilă, cum este de pildă Hu 
Iu-Ian, învingătoare la campiona
tele internaționale ale Franței și 
Austriei.

evoluții a_ sportului cu mingea de celuloid. în
tr-un cuvînt, întreaga lume a tenisului de masă 
se află în plină efervescență. Iar evenimentele din 
ultimele luni au stimulat și mai mult toate aceste

decît 4 localități care întrunesc 
condițiile cerute pentru a fi luate 
în considerare. Candidatura este 
valabilă atunci cind e prezentată 
ptin intermediul autorității muni
cipale (primărie), cu aprobarea 
comitetului olimpic național (care 
garantează respectul regulilor 
C.I.O.) și avînd concursul guver
nului țării.

Dintre concurenții din 1970 (în
vinși atunci), nu mal candidează 
decit TAMPERE (Finlanda), gre
vată de dificultatea de a ține pro
bele de schi alpin și bobul; în 
schimb, au renunțat, considerînd 
prea scurt timpul de pregătire : 
Sion (Elveția), care-și rezervă 
dreptul de a opta pentru J.O. 
de iarnă din 1980, și Vancouver- 
Garibaldi (Canada). încercarea de 
„come-back” senzațional a sta
țiunii Cortina d’Ampezzo (organi
zatoare in 1936) a fost respinsă de

Comitetul olimpic național italian 
(CONI). In schimb, au reușit să 
convingă, cel puțin pe plan natio
nal, localitățile INNSBRUCK 
(Austria) — organizatoare în 1964 
— și CHAMONIX (Franța) — or
ganizatoare a primei ediții, 
1924, și care a eliminat 
candidatul Grenoble (1968). 
tele Unite.
.defecțiunea Denver" 
o nouă 
care a 
LAKE 
tri va 
(gazdă 
(1960),

Comisia 
întrunește 
bruarie, la Lausanne, pentru cer
tificarea candidaturilor și trecerea 
la procedura de alegere a viitoa
rei gazde a J.O. de iarnă 1976.

Victor BANCIULESCU

orgoliul rănit 
a 

concurență locală, 
ieșit învingătoare 

CITY (statul Utah), 
localităților 
în

Și

Lake 
1932). Squaw 

Lake Tahoe-Reno, 
executivă a C.I.O. 
în zilele de 2—4

zîn 
contra- 
în Sta- 

prin 
stirnit 

. din 
SALT 
împo- 
Placid 
Valley

se 
fe-

ROLAND COLLOMBIN LIDER
ÎN „LUPA MONDIALA LA SCHI

ZURICH, 14 (Agerpres). — Cc.-r.ce- 
tiția internațională de Cupa
Mondială" a programa

== lansează diferite păreri asupra
• CAMPIONATELE JAPONIEI 

desfășurate la Nagoya, în decem
brie trecut au avut un epilog sen
zațional. Noii deținători ai titlu
rilor sînt posesori ai prizei clasi- 
ce-europene: Norio Takashima la 
băieți (eliminat la campionatele lu
mii din 1971 de Si En-tin — R. P. 
Chineză) și Sachiko Yokota la fete 
(eliminată în preliminariile cam
pionatelor Asiei de chinezoaica Ciu 
pao-cin și finalistă la dublu mixt 
la aceeași, competiție disputată la 
Pekin în toamna 1972).

• ȘI APROPO DE CELE DOUA 
DENUMIRI intrate în vocabularul 
curent al tenisului de masă, priza 
toc-asiatică și priza clasică-euro- 
peană, evoluția jocului pe meridia
nele globului va impune renunța
rea în cele din urmă la precizările 
amintite (...asiatică și... europeană), 
ele rămînînd doar de 
toriei. De cîțiva ani, 
Europei este sovietica 
va (priza toc), iar — 
joacă în același stil 
Judith Magos, ajunsă 
lașele continentului nostru. Tot în 
Europa sînt bine cotate și iugosla
va Mirijana Resler și Albertina 
Ranghelova (Bulgaria) care țin pa
leta gen toc.

La băieți, numai iugoslavul Ka- 
rakașevici (locul 20 în clasamentul 
mondial) a reușit să se impună cu 
priza toc. în replică, pe continen
tul asiatic, doar doi jucători s-au 
evidențiat cu priza clasică pînă a- 
cum : Lian Ko-lian (R. P. Chine
ză) — locul 13 în lume și proaspă
tul campion nipon, Takashima.

în schimb, în tenisul de masă 
feminin din R. P. Chineză s-a ex
perimentat cu un succes de-a drep
tul eclatant, jocul cu priza clasi
că, avînd ca prototipul cel mai re

domeniul is- 
campioană a 
Zoia Rudno- 
de curind — 
și maghiara 

printre frun-

(Urmare din pag. 1)

victoria 
că crin 
final și 
speculat 
celor de 

de la 
de su- 
au re-

cercat cu succes poarta adversă cu 
mai multe jucătoare, poate că ne- 
foiosirea Evei Szebeni pe postul 
care o avantajează, au fost elemen
tele care au determinat 
giuleștencelor. Cert este 
vigoarea manifestată în 
prin iscusința cu care au 
greșelile din apărare ale
la Progresul, handbalistele 
Rapid și-au asigurat un plus 
perioritate, datorită căruia 
purtat un succes meritat.

Au marcat i Ana Stănișel 
toria Amarandei 3, Ștefania Con
stantin, Jana Rusoiu, Ștefania Oan
cea, Julieta Crișu — pentru Rapid, 
Beticuța Catarig 5, Eva Szebeni 4 
— pentru Progresul.

Au arbitrat Marin Marin și Ște
fan Șerban (ambii din București).

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 1*—« (9—3)

Renăscută din proprla-1... cenușă 
I.E.F.S. a revenit la jocul său obi- 
nuit (sau, în orice caz, a fost pe 
aproape) șl a cucerit o victorie le
jeră. Desigur, Constructorul Timi
șoara nu are valoarea echipei Tex
tila Buhuși (deși, ca un paradox, 
timișorencele le-au învins vineri pe 
textiliste), astfel că opoziția n-a mal 

-fost de aceeași factură. Partida a 
plăcut datorită suitei de faze bine 
lucrate de studente șl dîrzeniei cu 
care au replicat timișorencele.

Au marcat i Doina Băicoianu- 
Cojocaru 5, Aneta Schramko 3. Ma
ria Bota 2. Rodica Bunea, Elena 
Frîncu, Cornelia Mohanu, Niculina 
Vasile — pentru I.E.F.S.. Maria 
Ștef 2, Eva Kaspari 2, Cornelia 
Gheorghiu 2, Rodica Cișmar, Vero-

6. Vic-

ultimele luni 
comentarii.

Noul campion nipon, Norio Takashl- 
ma — adept al prizei clasice !
Astfel că despre avantajele vre

unuia dintre aceste genuri de pri
ză se vorbește tot mai puțin, în 
ultimul timp, în rîndurile specia
liștilor, iar sportivii, deveniți ade- 
vărați jucători universali, nu se 
mai află în dificultate în fața cu- 
tărui sau cutărui adversar, în func
ție de priza pe care o utilizează. 
Virtuozitatea și eficacitatea tehni
cii, psihicul puternic și echilibrat,

pentru Construc-nica Marcov 
toruL

Au arbitrat Gheorghe Lungu șl 
Hans Boschner (ambii din Brașov)

UNIVERSITATEA TIMISOARA — 
VOINȚA ODORHEI 18—12 (9—7)

Nici sîmbătă, în întîlnirea cu „U“ 
București, nici duminică, în parti
da cu „U“ Timișoara, Voinț^ Odor- 
hei n-a acceptat să compară în ro
lul de victimă sigură, așa cum lă
saseră să se întrevadă diferența de 
clasament. Dimpotrivă, duminică, 
meciul a avut aspectul unei cioc
niri între două pietre tari (uneori 
au ieșit... seîntei!). Și-a spus cuvîn- 
tul — în obținerea victoriei — o- 
mogenitatea formației timișorene, 
valoare dintre loturi și pozițiile în 
mai marile sale resurse tehnico- 
tactice.

Au marcat: Nadire Ibadula 6. 
Hilda Hrlvnak 5, Cristina Metzen- 
rath 3, Elena Onofraș 2, Terezia 
Popa 2 — pentru Universitatea Ti
mișoara, Irlna Teglas 5, Magda Mi- 
cloș 3, Maria Magyarl, Iulia Mar- 
koș, Iuliana Szasz, Viorica Szabo 
— pentru Voința Odorhel.

Au arbitrat Traian Ene fflyzău) 
și Ion Manoliu (Sibiu).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 19—9 (9—1 I)

Au marcat: Simona Arghlr 
Doina Furcoi 5, Niculina lordache 
2, Lidia Scorțeanu, Steliana Papa, 
Mirela Dragoș — pentru Universi
tatea, Viorica Vieru 3, Emilia 
Munteanu 3, Rada Șerban 2, Elena 
Asevoaie — pentru Textila Buhuși.

Au arbitrat Ion Dumitrescu și 
Romeo Iamandi (ambii din Buzău).

dublate de un volum mare de mun
că determină în final superiorita
tea unora în fața altora.

• CAMPIONATELE ASIEI s-au 
încheiat de cîteva luni, dar ecou
rile lor continuă să se mențină, 
întrecerile au arătat o anumită e- 
chilibrare a forțelor, titlurile fiind 
împărțite între reprezentanții R. P. 
Chineze (simplu și echipe fete). Ja
poniei (echipe, simplu, dublu băieți 
și dublu mixt), și R.P.D. Coreene 
(două perechi în finala de dublu 
fete). Desigur, nu este vorba de o

■ statistică seacă, ci de o trecere ge
nerală în revistă a valorilor, prile
juită- de prestigioasa competiție găz
duită la Pekin (ediția viitoare va 
avea Ioc în 1974, în Japonia).

Formația feminină chineză s-a 
detașat chiar și fără aportul jucă
toarelor de „aur", Lin Hui-cin și 
Cen Min-ci, după cum la băieți, 
au lipsit celebrii Ciuan Tze-tun, Li 
Fu-iun și Li Cin-kuan. Colegii lor 
mai tineri au demonstrat însă cali
tăți Indubitabile. Japonezii au pre
zentat garnituri omogene, la un 
nivel ridicat, dar revelația con
cursului a constituit-o evoluția ju
cătoarelor din R.P.D. Coreeană (O 
Ion Șuk, Kim Cian A, Cia Kiun 
Mi și Pak Ion Ok) ca și a junio
rilor, cîștigători atît la simplu bă
ieți cît și la simplu fete. Această o- 
fensivă a tenisului de masă din 
R.P.D. Coreeană către treptele su
perioare ale ierarhiei internaționale 
a fost întrezărită încă de acum doi 
ani, cu ocazia turneului întreprins 
atunci de echipele României în a- 
ceastă țară. Așadar, campionatele 
mondiale din primăvară, de la Sa
rajevo, anunță încă de pe acum o 
luptă spectaculoasă, de mare inten
sitate, plină de neprevăzut.

• ÎN ACEST CONTEXT și în 
condițiile progresului care va mai 
fi înregistrat, fără discuție, pînă 
la „mondialele" din Iugoslavia, în
trebarea legitimă care se pune pri
vește, bineînțeles, pe jucătorii con
tinentului nostru : cum se pregătesc 
ei și, în special, cît de reușite vor 
fi tentativele lor în întrecerile pen
tru cele șapte titluri supreme ?

Fără nici un echivoc se poate 
spune că reprezentanții tenisului 
de masă european, cu precădere 
băieții, au înscris o ascensiune cer
tă. Trecutele campionate ale lumii 
de la Nagoj’a (1971) au demonstra
t-o cu prisosință. Suedezul Stellan 
Bengtsson (la simplu) și maghia
rii Klampar și Jonyer (la dublu) 
au cucerit cununile de campioni, 
iar perechea Maria Alexandru — 
Anton Stipancici a cîștigat meda
lia de argint la dublu mixt Dacă 
acest ascendent moral, ca și plusul 
de valoare acumulat în perioada 
care a urmat vor fi suficiente pen
tru ca porțile afirmării să fie din 
nou deschise, competiția de la Sa
rajevo ne-o va arăta. Mai mult ca 
sigur, sînt necesare noi eforturi pe

9,

walc o Drobi masculină de salom u- 
rias. in care victoria a revenit spor
tivului elvețian Bernhard Russi. cro- 
r.orr.elrat cu timpul de 2:07,78. Pe lo
cui secund s-a situat compatriotul 
său Roland «ollombin — 2:07,88, ur
mat de austriacul Reinhard Tritscher 
- 2:08.33.

Ir. urma acestor rezultate, clasa- 
mentele „Cupei Mondiale" se prezin
tă astfel : individual masculin : 1. Ro
land Collombin — 106 puncte ; 2. Da
vid Zwiilir.g (Austria) — 82 puncte-; 
3. Bernhard Russi — 61 puncte : pe 
echipe: 1. Austria — 566 puncte; 2. 
Elveția — 263 puncte ; 3. Franța — 
180 puncte.

LANDECK, 14 (prin telefon). — 
Sîntem datori cititorilor noștri cu 
rezultatele obținute de Dan Cristea 
care în cursul săptămînii trecute a 
participat. în cadrul „Cupei Euro
pei". la cele două slalomuri spe
ciale din stațiunea de sporturi de 
iarnă italiană Tarvisio. în ambele 
zile de concurs, pe o pistă extrem 
de dură, Care a selectat foarte se
ver pe cei 105 concurenți (dintre 
care nu au terminat proba decit 28 
în prima zi și‘40 în ziua a doua), 
Dan Cristea a ocupat același loc 
16. manifestînd oricum un progres 
după debutul său în circuitul eu
ropean (locul 24 la Kranjska Go
ra). Schiorul român a concurat în
tr-o companie extrem de selectă 
care reiese din simpla menționare 
a cîștigătorilor probelor din cele 
două zile: miercuri: 1. Gustavo 
Thoeni (Italia), 2. Johan Knien- 
wasser (Austria), 3. Werner Figl 
(Austria), iar joi : 1. Adolf R6sti 
(Elveția), 2. Tino Pietrogiovanna 
(Italia), 3. Eberardo Schmalzl (Ita
lia). Printre abandonați figurează 
celebrii schiori Ochoa, Augert, 
Matt, Hinterseer ș.a.

Sîmbătă și duminică s-au dispu
tat în localitatea Landeck campio
natele internaționale de schi ale 
Tirolului Ia care au participat și 
patru schiori români. La cele două 
slalomuri speciale, disputate pe o pif
tie cu o diferență de nivel de 182 m, 
au luat startul 108 concurenți din 13 
țări. în prima zi, după cele două 
manșe, clasamentul arată astfel:
1. Gorder Craig (S.U.A.) 104.70 sec.,
2. Thofte Manni (Suedia) 106,65, 3. 
Robert Schuchter (Austria)
4. Dan Cristea (România)
5. Jean-Louis Vidai (Franța)
6. Lars Hinders (Suedia) 
Ceilalți concurenți români 
pat locurile: 21.
(113,23), 22.
(113,37). Marian I 
calificat.

Duminică, în 
grele, schiorii români s-au compor-

tat mai bine, iar Dan Cristea a o- 
cupat chiar un foarte onorabil loo 
secund în clasamentul slalomului 
special: 1. Gorder Craig 95,82ț 2; 
Dan Cristea 98,21, 3. Tommii Su- 
mihiro (Japonia) 98,22, 4. Arnoldo 
Senoner (Italia) 98,30, 5. Sepp 
Ferstl (R.F.G.) 93.92, 6. Bjorn Bjorh- 
stad (Norvegia) 99,45. Ceilalți con
curenți români : 18. Gheorghe Vul
pe și 34. Marian Burchi. Virgil 
Brenci a abandonat.

Mihai BIR A

în turneul de baschet de la Varșovia

SELECȚIONATA BUCUREȘTI
POLONIA" VARȘOVIA

82-87, DUPĂ PRELUNGIRI
f J

■>’>

Tot CU 
titlul și

priza europeană a ciștigat 
japoneza Sachiko Yokota

toate planurile instruirii în viitoa
rele luni.

Bengtsson. Jonyer. Stipancici, Jo
hansson, Klampar și Scholler sînt 
printre cei mai redutabili in arena 
mondială, iar echipele Suediei ș! 
Iugoslaviei țintesc locurile fruntașe. 
Dar, părerea generală este că me
dalia de aur va fi disputată, ca de 
obicei,;4nfre selecționatele masculi
ne ale R. P. Chineze și Japoniei. 
Oricum, se așteaptă un duel mai 
aprig ca oricînd, valorile nivelîn- 
du-se oarecum.

După toate probabilitățile, pro
bele feminine (echipe și simplu) 
vor fi dominate de reprezentantele 
R. P. Chineze, în timp ce pentru 
locurile următoare își vor disputa 
întîietatea un număr mai mare de 
echipe. Japonia nu mai dispune de 
formația de la Nagoya. Fosta cam
pioană' a lumii Toshiaki Kowada 
s-a căsătorit și se nare că a aban
donat sportul, iar Yukie Ohzeki nu 
manifestă o formă corespunzătoare. 
Nu credem ca noua garnitură ni
ponă să depășească potențialul ce
lei de acum doi ani și în această 
situație, s-ar putea semnala un u- 
șor declin al teamului japonez. De
osebit de periculoase se anunță, 
însă, echipele R. P. D. Coreene — 
după ultimele apariții publice — 
și Coreei de sud — formație ex
perimentală și valoroasă (locul pa
tru la C. M. Nagoya 1971). Din Eu
ropa, cele mai omogene sînt repre
zentativele Ungariei și U.R.S.S., 
care au șanse în cursa pentru o me
dalie.

Echipele României și R. F. a Ger
maniei aspiră și ele la un loc frun
taș. O formă sportivă bună și o 
tragere la sorți dacă nu net favo
rabilă, dar cit de cît avantajoasă, 
poate aduce fetelor noastre o me
dalie. Posibilități reale de a con
cura printre prirjcipalele competi
toare are și Maria Alexandru, la 
dublu mixt (alături de iugoslavul 
Stipancici), ca și la simplu. în pri
vința băieților noștri, sperăm că 
ei vor putea străbate totuși, culoa
rul deși destul de anevoios), pentru 
a atinge o poziție onorabilă în 
grupa B.

Se înțelege,, în intervalul care a 
mai rămas pînă la marele start ra
portul actual de forțe poate suferi 
unele modificări. Dar, tot atît de 
sigur este și faptul că modul cum 
vor fi folosite săptămînile de an
trenament care urmează va influen
ța hotărîtor evoluția la „mondiale". 
Este și motivul pentru care sîntem 
convinși că sportivii români. îm
preună cu antrenorii, nu-și vor 
precupeți eforturile și strădaniile 
pentru desăvîrșirea pregătirilor.

EIIct constantinescu 
Constantin COMARNISCHI

TELEX • TELEX • TELEX •
Campioana maghiar* de patinaj artistic Zstusa Al- 
massy, medaliată cu bronz la ultimele campionate 
mondiale, a confirmat intenția sa de a se retrage 
din activitatea eompetlțlor.aia. tn vtrst* de îs de ani. 
Zauzsa Almassy și-a motivat aeeast* hottrtre prin 
faptul c4 de acum Înainte Își va consacra tot tim
pul liber studiilor. Ea urmeazâ tn prezent cursu
rile Politehnicii din Budapesta.■
La Zakopane s-a desfășurat un concurs Internațional 
de patinaj viteză, la care au participat sportivi șt 
sportive din R.D. Germană, Suedia, U.R.S.S. șl po
lonia. Proba masculină de 500 m a fost cîștigat* de 
Jflrgen Hanke (R. D. Germană), cu timpul de 
41.52 sec., urmat de polonezul Genrlk Szandalla — 
42,01 sec șl suedezul Lennart Karlsson 12 “ 2?" 
In cursa similară feminină, victoria a revenit sper' 
tivei ‘ “ - - - - - - -
45.96
46,35

42,42 sec

poloneze Romana Trolckata, cronometrată în 
sec, secundata de Lena Andersson (Suedia) — 
sec.

In ziua a doua a concursului international de atle
tism pe teren acoperit de la College Park (Mary-

Redacția și aduilnlșlrațla S Bucuiejti, sir, Vasils Cuota ar. 161 Celeiuaae i seultaia 11,10.05, scqu

106.98,
107,39,
108,50,
108,23. 

au ocu-
Brenci 
Vulpe

Virgil
Gheorghe
Burchi a fost des-

aceleași condiții

BENT LARSEN A CÎȘTIGAT
9

TURNEUL DE LA HASTINGS
LONDRA, 14 (Agerpres). Tradi

ționalul turneu internațional de șah 
de la Hastings a fost cîștigat în a- 
cest an de marele maestru danez 
Bent Larsen, care a totalizat Îl1/» 
puncte din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Uhlmann 
(R. D. Germană) — 11 puncte,
Hartston (Anglia) — 9!/2 puncte, 
Hort (Cehoslovacia) — 9 puncte,
Radulov (Bulgaria), Browne (Aus-

tralia) și Tukmakov (U.R.S.S.) — cu 
cîte 3!/2 puncte fiecare. Fostul cam
pion mondial Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.) a ocupat locul 9, cu 71/» 
puncte.

în ultima rundă a turneului, Lar
sen a cîștigat la Hartston, Uhlmann 
la Stean, Barcza la Radulov, iar 
Tukmakov l-a învins pe Rajkovici. 
A fost consemnată remiză în par
tidele Hort — Westerinen și Wade 
- Eley.

7 %

SELECȚIONATA BULGARIEI A ÎNCEPUT
PREGĂTIRILE PENTRU

Fotbaliștii bulgari și-au 
gătirile în vederea noului 
național în care un rol important vor 
avea jocurile din cadrul preliminarii
lor viitorului Campionat mondial. Un 
Iot de 18 jucători se află în aceste zile 
Ia Velingrad, urmînd ca la 19 ianua
rie să plece pentru un turneu de 10 
zile în Cipru. La 31 ianuarie, echipa 
Bulgariei va întilni într-un meci ami
cal, Ia Atena, selecționata Greciei. Sînt 
proiectate, de asemenea, alte două par
tide amicale cu selecționatele U.R.S.S.,

început pre- 
sezon inter-

PRELIMINARIILE C.M.
la 23 martie, la Sofia, șl cu Cehoslova
cia sau Ungaria, la 18 aprilie. La 12 
mal, selecționata bulgară va întllni, 
la Hamburg, reprezentativa R. F. a 
Germaniei, campioană europeană. Din 
actualul lot al echipei bulgare fac par
te printre alții Filipov și Goranov 
(portari), Zafirov, Penev, Stankov (a- 
părâtori), Bonev și Stoianov (mijlocași), ■ 
Kirov, Vasiliev, petkov, Dimitrov, Ko
lev (înaintași). Antrenamentele for
mației bulgare sînt conduse de selec
ționerul Hristo Mladenov.

f ® 1
? ■,'-v

SURPRIZA IN „CUPA ANGLIEI'
în cadrul ,.32-imilor“ de 

ale „Cupei Angliei" a fost 
trată o surpriză : echipa 
gham a fost eliminată din 
tiție, pierzînd cu scorul de 0—2 
partida susținută cu formația Swin-, 
don Town, care activează în liga 
secundă a campionatului.

Alte rezultate : Arsenal — Lei
cester 2—2: Brighton — Chelsea 
0—2 ; Burnley — Liverpool 0—0 ; 
Chelmsford — Ipswich 1—3 ; Crys
tal Palace — Southampton 2—0 ; 
Everton — Aston Villa 3—2 ; Man
chester City — Stoke 3—2 ; Margate 
— Tottenham 1 
Bournemouth !
Leeds 1—1 ; 
4—1 : Watford 
ted 0—1 ; Port Vale — West Ham 
0—1.

finală 
înregis- 
Birmin- 
compe-

0—6 ; Newcastle — 
2—0 ; Norwich — 
Coventry — Orient 

I — Sheffield Uni-

Alan (în extrema dreapta)
înscrie cu capul cel de-al doilea eol 
pentru Arsenal In poarta echipei 
Leicester, dar meciul, terminat ia 
egalitate, va trebui rejucat.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

Competiția internațională de bas
chet masculin „Cupa eliberării Var
șoviei" care se desfășoară la Varșo
via, a continuat cu partidele zilei a, 
doua. Selecționata București a jucat, 
in cadrul grupei A, cu echipa „Polo
nia" Varșovia, în fața căreia a pier
dut cu 82—87 (32—39, 74—74). Baschet- 
baliștii de la „Polonia" au avut ma
joritatea timpului inițiativa. In ulti
mele minute, selecționata București a 
reușit să egaleze : 74—74. în prelun
giri-, bucureșteni!, marcați de efortul 
depus, au cedat, cu 82—87. Cele mai 
multe puncte ale selecționatei Bucu
rești au fost marcate de Oczelak (23) 
și Savu (20). în următorul meci, se
lecționata București va primi replica 
selecționatei Praga.

Celelalte rezultatei selecționata 
Praga — selecționata Moscova 77—76 
(37—41), în cadrul grupei A. Legia 
Varșovia — selecționata Budapesta 
105—48 (48—28). selecționata Sofia — 
A.S.Z. 81—80 (46—44, 74—74), în gru
pa B.

Pe primele locuri, cu cite 4 puncte, 
în cele două grupe, se află selecțio
nata Praga, și, respectiv, Legia Var-, 
șovia.

&

VIREN FAȚĂ ÎN FAȚă
CU FONDIȘTII AMERICANI

NEW YORK (Agerpres) — Du
blul campion olimpic în 
de 5 000 m și 10 000 m la Jocurile 
de la Miinchen, atletul 
Lasse Viren, va debuta la 20 
nuarie în S.U.A. El va fi 
la startul concursului internațional 
de sală de la Los Angeles, unde va 
participa la proba de două mile, 
alături de cunoscuții fondiști ame
ricani Frank Shorter (campion 
olimpic la maraton), Steve Prefon
taine și Marty LIquori.

probele

finlandez 
ia* 

prezent

ECHIPA ITALIEI

NE

PE

L A PUTUT ÎNVINGE

PORTARUL SADRI
Pe 

ța a 
Napoli s-a disputat sîmbătă meciul 
internațional dintre echipele Ita- 
liei și Turciei, contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial 
Spre surprinderea spectatorilor, e- 
chipa italiană nu a putut învinge: o 
formația oaspete, jocul închei ndu-ss . 
cu un rezultat de egalitate : 0—0 
Echipa turcă a aplicat tot timpul, 
un sistem defensiv. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost portarii’ 
turc Sabri. Au jucat urm"‘— ’ 
formații : Italia : Zoffs Spinosi,
Marchetti, Agroppi, Bellugi, Burg- 
nich, Causio, Capello, Chinaglia 
(Anastasi), Rivera, Riva. Turcia : 
Sabri, Mehmet II, Ozer, Muzaffer, 
Zekeria, Ziya, Fuat (Osman), Bu- 
lent, Mehmet I, Cemil (Koksal), 
Metin. i‘ '

în această grupă (a II-a europea- 
echipa Italiei, cu 4 

Turcia — 3
puncte, Luxemburg — 2 puncte și 
Elveția — 1 punct (două jocuri 
mai puțin).

o vreme excelentă, în prezen- 
peste 50 000 de spectatori, la

nă) conduce 
puncte, urmată de

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

KEINO ÎNVINS PE 1500 m
LAGOS, 14 (Agerpres). — Cea de a 

șasea z: a inircerilor „Jocurile spor
tive africane", competiție de mare 
amploare care se desfășoară în Ni
geria, a fost dominată de concursul 
atletic. cadru! căruia s-au disputat 
șase finale.

Spectatorii prezenți pe Stadionul 
Național din Lagos l-au aplaudat în
delung pe campionul olimpic și re
cordmanul mondial, John Akii-Bua 
(Uganda), învingător în proba de 
4» m garduri, cu un rezultat exce-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
land), sportivul «asencan Steve Smith a elștleat pro
ba Ce sirlturl eu prSjlna, eu perfor—ar.ta de J « 
m. Suedezii Kje’.l ’sakason. Har.a Lagergvlst sl arr.e- 
rteasul Buddy wmiamson s-au e’asat pe locurile 
1—L la egalitate eu S.9S m. Cursa de douâ mita s-a 
tnehelat eu victoria atletului englez lan Stewart, cro
nometrat !n «as.4 !n proba de 3S0 yarzl. pe primul 
toe s-a situat amerlear.uJ Mark W.nzenrele, eu tim
pul de 1:M. eeeur.dat de cehoslovacul Jose? piaehy — 
1:54 1. Alte rezultate : masculin : MO yarzl : Beauford 
Brown (8.UJL) 1M4 : sSritura tn tnâlțlme : Fey-
naldo 
Chris
White

Brown fS.tJ-A.) — 3,11 m : feminin : HO yarzl:
O’Hara (S.U.A.) — M aer ; 8S0 yarzl : Susie 
(3.U-A.) — 1J0.3.

Cu prilejul festivităților prilejuite de aniversarea 
nul mileniu de eristențâ a orașului Budapesta, 
capitala Ungariei se va desfășura, tnceptnd de la 
februarie, un mare turneu internațional de șah.
care a fost invitat și fostul campion mondial, matele 
maestri sovietic Boris Spasski. De asemenea, au fost

u- 
m 
îs 
la

invitați marii maețtn Efim Gheller, Evghenl Vaslu- 
kcv (ambii V R S.S.l, Jan Smejka! (Cehoslovacia) șl 
a’tfi. Tara gazdă va fi reprezentată de mal mulțl 
șahiști, printre care Szabo, Lengyel șl Bllek.

in cadrul unul concura de blatlon, desfAșurat tn ora
șul Klrov Cepetk, dublul campion mondial Aleksandr 
Tihonov, din Novosibirsk, s-a situat pe primul loc 
tn proba de 20 km, cu timpul de lh 11:35 (l minute 
penalizare), pe locurile următoare s-au clasat Iuri 
Kolomakov — lh 13:35 șl Anatolt Soskov — lh 14:16.
Cu prilejul unul concurs International de patinaj vi
teza, desfășurat ta Davos (Elveția), sportivul norve
gian Lasse Efskind a stabilit un nou record mondial 
tn 
tn

proba de 1 000 m. El a parcurs această distanță 
1:17,4.

patinoarul „Spartak" din Alma-Ata, tn cadrulPe
campionatelor U.R.S.S. de patinaj viteză rezervate ju
niorilor, Vladimir Kulemin a realizat pe distanța de 
5 000 m timpul de 7:38,9. Rezultatul său constituie cea 
mai bună performanță unională a sezonului.

lent de 48,49 sec. Pe locul secund s-a 
clasat kenyanul William Koskei -v 
50,17 sec. Dar performerul, zilei a, .fost 
tînărul și necunoscutul, pînâ acum, 
atlet tanzanian Filbert Bayi (în vîrs- 
tă de 20 de ani), cîștigătorul medaliei 
de aur in cursa de 1 500 m. cu timpul 
de 3:37,18. El l-a întrecut clar pe ma
rele favorit al probei, cunoscutul re
cordman kenyan Kipchoge Keino, si
tuat pe locul secund cu 3:39,58. Locul 
trei a fost ocupat de etiopianul Shi- 
biru Regassa — 3:39,99. Probă de să
ritură în lungime a revenit lui Jo
shua Owusu (Ghana) cu performanța 
de 8,00 m, urmat de John Okoro 
(Nigeria) — 7,83. Namakoro Niare 
(Republica Mali) și-a adjudecat vic
toria în proba de aruncare a discului 
cu rezultatul de 53,28 m.

în cele două 
tate, medaliile 
gate de Peace 
4:38,60 la 1500 
koya (Nigeria) 
în înălțime.

în semifinalele turneului masculin 
de baschet, selecționata Camerunului 
a învins cu scorul de 58—55 echipa 
Republicii Arabe Egipt. în finală, bas- 
chetbaliștii din Camerun vor întllni 
reprezentativa Republicii Senegal

Finala competiției masculine de 
handbal se va disputa între formațiile 
Algeriei și Republicii Arabe Egipt. 
Rezultate din semifinale : Algeria — 
Senegal 17—14 ; Republica Arabă E- 
gipt — Coasta de Fildeș 15—13.

finale feminine dispu- 
de aur au fost cîști- 
Kessime (Uganda) — 
m, și Modupe Oshi-

— 1,71 m la săritura
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