
MIINE, LA FRANKFURT 
PE MAIN TRAGERE LA 

SORTI PENTRU „SFERTU
RILE DE FINALA" ALE CU
PEI CUPELOR LA FOTBAL

Dupâ cum se țtle# miine 17 
Ianuarie, are loc la Frankfurt 
pe Main tragerea la sorți a sfer
turilor de finală din Cupa Cupe- 
lor la fotbal.

La aceasta operație va par
ticipa șl delegatul echipei Ra
pid București, nie Greavu, care 
a plecat Ieri In R.r. a Germaniei.

(Continuare in pe?,

ARE POSIBILITĂȚI SA REALIZEZE
CALIFICAREA IN TURNEUL FINAL

Spectaculoasă dispută 
leu, tn meciul ce d 
dintre campioanele ft 

ți R. D. Germa

iN BALANȚA VICTORIEI
psihic tensiunii meciului, au ceda: 
tot în final, după ce au condus cu 
13—10, 14—12, 14—13.

Să mai spunem, apoi, că în par
tida de duminică ți-au arăta: roa

TACTICA, DETERMINANTA

DUMINICA, LA PLOIEȘTI, CONCURS DE SELECȚIE
DE SALA LA TIRIN VEDEREA C.E.

DUPÂ MECIUL RAPID-DYNAMO BERLIN

Nu s-au stins ecourile partidei de 
duminică dintre Rapid București și 
Dynamo Berlin, în care echipa 
noastră campioană și-a onorat titlul 
în întîlnirea cu cea mal bună for
mație din R. D. Germană. Orele 
care au trecut de la această electri
zantă întîlnire, ne dau, acum, po
sibilitatea să discutăm la rece mul
tiplele aspecte oferite de această 
partidă.

Mai întîi aceea că victoria a re
venit — cum era firesc — celei 
mai bune, mai echilibrate șl mai 
cerebrale dintre combatante. Și a- 
ceasta, spre mulțumirea celor pre
zenți în sala Giulești, a fost Rapid, 
care s-a bucurat de încurajări neîn
cetate din partea unui numeros 
grup de suporteri. Feroviarele au 
alcătuit un team omogen, fără di
ferențe sesizabile de pregătire și de 
valoare între jucătoare, iar în vo
leiul demonstrat nu au existat dis
crepanțe, de pildă, între jocul din 
liniai și cel din apărare; nu s-au 
făcut văzute acele „fading“-uri, a- 
dică acele căderi și reveniri atît de 
obișnuite în acest sport. Rapid s-a 
păstrat tot timpul la aceeași linie 
valorică. Ca urmare, chiar și fap
tul că a întors în favoarea sa si
tuații ce păreau compromise (mai 
puțin în primul set, dar mai ales 
în următoarele două), nu trebuie să 
surprindă. Experiența competițio- 
nală mai bogată a bucureștencelor 
a cîntărit greu în balanța victoriei. 
De pildă, în setul al doilea, după 
ce Mariana Baga, Irezistibilă în a- 
tac, reface de la 11—13 la 13—13, 
Constanța Bălășoiu trimite mingea 
în fileu și 13—14. în sală, tăcere de 
catedrală. Dar iată că aceeași Bă
lășoiu, cu un singe rece ce nu î-1 pu
teai bănui, își răscumpără greșeala 
și trage fără replică: 14—14, și 
sala este în delir. La 14—15, tot 
Constanța Bălășoiu reclștigă lervi- 
ciul, pentru ca la mingea atacată 
de Christine Walther, blocajul Sze- 
keli — Bălășoiu să se arate de 
netrecut și... 15—15 I

Cam la fel s-au petrecut lucru
rile și în ultimul set, cînd jucă
toarele de la Dynamo, nerezlstind

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

DAR CD 0 MARE DRAGOSTE SI PASIUNE...
Pe străzile orașului 

ne-a întîmpinat o iarnă 
cîțiva fulgi de zăpadă care se to
peau în razele soarelui — parcă 
nefiresc de strălucitoare în acest 
mijloc de ianuarie. Privind cu ad
mirație spre noile cartiere de lo
cuințe, moderne și elegante, spre 
silueta îndrăzneață a Casei Sindica
telor, spre linia armonioasă a spi

Dimrtne CALUMACHI 
Horio ĂLEXANDRESCU

Alexandria 
blîndă, cu nai. Abia atui 

Alexandria va 
tra cu adevăr 
industriale ale țării, d 
orizonturi dintre cele

Devenită de cițiva 
a județului Teleorman, A 
— clădită pe malul drept al i 
Vedea — trăiește acum

INJUNTEA MECIURILOR DIN CCE. CU FIF. WPEWAU

UNIVERSITATEA TIMISOARA
Tenisul de cimp și-a făcut numeroși prieteni in orașul Alexandria Cel 
mai puternic centru se află la Liceul agricol, unde profesorul Euflmie 
Zamșa, 
zgură.
Florin

împreună cu elevii săi a amenajat două terenuri foarte bune, de 
Iată in imaginea noastră un aspect de la antrenamentul elevului 
Tănase (in stingă), campion județean de juniori ți participant Ia 

finala campionatului național din anul 1972.

TREBUIE SĂ INSISTE
sau spre dimensiunile neaș- 
de mari ale magazinului 

„Crinul” ne-am amintit

talului 
teptat 
universal 
că la plecarea din București ni se 
spusese : „Dacă ați mai fost la Ale
xandria n-o s-o mai recunoașteți, 
iar dacă vă duceți acolo pentru 
prima oară o să fiți impresionați 
de ritmul trepidant al orașului, de 
construcțiile sale noi, care răsar mi
raculos, peste noapte...”

Am fost, î-ntr-adevăr, impresio
nați, dar nu numai de oraș (do
cumentele vorbesc de înființarea sa 
încă din 1834) ; ne-au surprins și 
oamenii — harnici și întreprinză
tori — ne-a surprins mulțimea co
piilor și a schelelor, străzile largi, 
curate, ne-a impresionat totul. Cu 
adevărat, Alexandria ne-a apărut 
ca un oraș al viitorului, un oraș 
care își făurește o istorie nouă, 
care își creează tradiții noi în ra
muri ce-i erau altădată inaccesibile. 
Și totul pare a gravita în jurul vi
itoarei uzine de rulmenți, gigantic 
obiectiv indțjștpâl, cațș y§ jgjra în
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Mircea TUOOtAN

IN CUPA CUPELOR. PENICILINA

Afirmam într-un corr. 
tenor că Penicilina lari 
realizeze. In fața eeri 
Bratislava, o victorie m 
trei seturi, dar să acumulez» st 
punctaveraj rit mai pentru a
fi scutită de emoții in partida re
tur, ce va avea loc la 22 
rie, decisivi pentru desemnarea 
formației ce M va califica ta tar- 
neul final al primei edita a .Cupei 
cupelor*.

Cînd, după 45 de 
batistele ieșene cced 
la seturi. câștigate la o diferență 
categorică (15—o. 15—5>, tcț. ces 
prezenți duminică Ia Saj sxri.- 
rilor nu se gindeau derit că vor 6 
gazde le. _ turneului final. Dm pă
cate, cu aceleași ginduri a intrat 
pe teren în setul 3 și sextetul Pe
nicilinei, fapt ce a dus la • re

nerețe, la care inimoșii ei locuitori 
își aduc o entuziastă ți eficientă 
contribuție.

PRIMELE MLADIfE SPORTIVE AU 
RĂSĂRIT IN ȘCOLI...

In peisajul acesta, strîns legat de 
cuvîntul tinerețe, sportul constituie 
și el o problemă la ordinea zilei, 
care preocupă din plin eforturile 
locale și pe edilii orașului. E drept, 
nu ne așteptam să găsim aici — 
și nici n-am găsit — mari perfor
meri, sau rezultate sportive de re
zonanță. In schimb am aflat o 
mare dragoste pentru mișcare, un 
imens entuziasm și o dorință ar
zătoare de a propulsa activitatea 
sportivă în așa fel încît orașul să 
devină în viitor un punct important 
pe harta sportivă a țării.

Pretutindeni am intilnit mare in
teres pentru activitatea de educație 
fizică, dar aspectul pregnant ni I-a 
doyedEț riținul de lucrn in această

Pi- 
al 

di-
Găzduit de Sala sporturilor din 

tești, al doilea turneu de sală 
campionatului feminin de handbal, 
vizia A, a fost „zguduit” doar de o 
singură surpriză : victoria Textilei 
Buhuși în întîlnirea cu I.E.F.S. Be
neficiară directă a acestui neprevă
zut succes al textilistelor a fost însă 
Universitatea Timișoara, lidera clasa
mentului, care s-a distanțat la 4 
puncte de principala sa adversară.

Turneul de la Pitești a scos, în 
general, în evidență mai buna pre
gătire a majorității formațiilor, ten
dința spre un joc mai corect, mai 
activ. Toate acestea ne fac să afir
măm că handbalul nostru feminin se 
găsește — in corpore — pe un drum 
valoric ascendent. Cele mai bune par
tide le-a-u făcut în acest turneu Uni
versitatea București și Universitatea 
Timișoara, precum și Rulmentul Bra
șov. Aceste trei formații au dovedit 
și constanță, mai ales în ritmul de 
joc. I.E.F.S. — al cărei salt calitativ 

Duminică, pe poligonul amenajat 
sala de sport a clubului Petro- 
din Ploiești, va avea loc un 

icurs de selecție la arme cu aer 
nprimat, pușcă și pistol. La în- 

eceri. care vor constitui un ultim 
l înaintea campionatelor euro- 
e ce sală din Austria (Linz 14— 
februarie) vor participa toți

«Are

's >

IN „CUPA A.S.A." LA SCHI

DISPUTE APRIGE
SOSIRI STRÎNSE

LA FOND

■
soa.

cea de a treia dis- 
drul „Cupei A.S.A.” 
rat pe traseele ame- 

poli sonului din Po- 
t fost un ger aspru 
de. in timpul dimi- 

1 mai atenuat 
i. frigul a im- 

pletat, intr-o oarecare măsură, a-
_ Z ” . i _ ‘ ‘ ‘.A. - . ~ > 3 !' C ’Z1 Oci -

retor. pocmi te pr.mele în cursă. In 
fine, ca o caracterizare generală a 
concursul... putem spune că lupta 
care s-a dat pentru clasarea pe 

tocuri a fost foarte aprigă, 
dartre concurenți sosind a- 

proape in Hoc la linia de sosire. 
Doar Ia proba seniorilor. Gh. Gir- 
■iță a riști ga? de o manieră ca- 
teăorică in fața principalilor adver
sari. Vaieo, Soia. Cojocarii, Sfetea, 
care, ia această oră, se prezintă cei 
■nai bine pregătiți ți mai în for
mă. O mențiune i se cuvine tinăru- 
lu. oe 11 de . Xieolae Cristolo- 
veann — remarcat, de altfel, și în 
întrecerea o^ttocLstitoc — care a 
oeugnt, in w—1. tocul 7, cu tim
pul de 5&i3 mm. De asemenea, 
»-a tnpn> foarte dar ți la o di
ferență categorică junioara Elena 
Bâsa. în rest, așa cum precizam 
mai înainte. Fapta a fost foarte 
strinsă. Iar cel mai bun exemplu 
n oxssririae proba juniorilor mari 
in care, pe pai tur sul a mai puțin 
de trei minute, a-au dasat 13 con
curenți. Selecua pentru lotul na
țional va constitui, așadar, o pro
blemă. dar faptul nu poate derit 
sa ne bucure, căci o mare concu-

firîal

laeste impresionant — a capotat _
Textila Buhuși. Motivele : o evidentă 
oboseală dupâ o suită de meciuri 
grele și o oarecare inhibare în fața 
unor echipe care in trecut i-au pro
dus dificultăți. Antrenorul Ion Bota 
va găsi, cu siguranță, antidotul, va 
ști — pînă la Iași — să conducă de 
așa manieră pregătirile încît I.E.F.S. 
să facă față celor două derbyurl.

Interesant în sine, turneul a soli
citat îndeosebi atenția asupra evolu
ției Universității Timișoara. Motivele 
sînt cunoscute : la 20 ianuarie, la Ti
mișoara, și la 3 februarie, la Copen
haga, campioana țării va susține me
ciurile din cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei campionilor europeni 
cu formația daneză F.I.F. Copenhaga.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a) 

fruntașii tirului românesc, în frunte 
cu vicecampionul olimpic la pistol 
liber și campion european la pistol 
cu aer comprimat Dan Iuga. La se
lecția de la Ploiești nu vor lipsi 
nici foștii campioni europeni la 
pușcă cu aer comprimat, Petre 
Șandor și Edda Baia.

Gheorghe Girni- 
ță (Dinamo), clș- 
tigător al cursei 
de 15 km, in evo
luție, pe traseu

platformă realăo
valorică a cit mai

SI CEILALJI

(Continuare in pag. a 2-a)
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Foto :
Theo Macarsrhi

rentă constituie 
pentru ridicarea 
multe vîrfuri sportive.

REZULTATE TEHNICE, seniori 
(15 km) — 1. Gh. Gîrmță (Dina
mo) 52,33, 2. Gh. Voicu (A.S.A.) 
53,10, 3. N. Cojocaru (Dinamo) 54,41; 
juniori I (10 km) — 1. C. Mîndruș 
(S.B.C.S.) 37,03, 2. F. Forico (Bra- 
șovia) 37,38, 3. Șt. Urs (Dinamo) 
37,53 ; juniori II (5 km) — 1. I, 
Moise (Lie. Predeal) 18,44, 2. I. Pe
lin (St roșu) 18,47, 3. I. Solovăstru 
(Brașovia) 18,59 ; senioare (10 km) 
— 1. Adriana Barabaș (Tractorul) 
44.25, 2. Rodica Clinciu (Tractorul) 
44.57, 3. Iuliana Demeter (I. P. 
radea) 46,27 ; junioare I (5 km) 
1. Elena Bășa (Dinamo) 20,27, 
Iuliana Pața (V. Dornei) 22,20, 
Elena Triscă (Tractorul) 22,58 ; ju
nioare n (5 km) — 1. Cornelia Ml- 
titelu (V. Dornei) 23,02, 2. Ileana 
Gegd (M. Ciuc), 23,06, 3. Lucia Ben
ga (Tractorul) 23,19.

o-
2.
3.

Radu TIMOFTE

INCEPÎND DE AZI, PE LACUL CIUCAȘ DIN TUȘNAD

FINALELE CAMPIONATULUI 
DE PATINAJ VITEZĂ

începînd de azi și pînă duminică 
cunoscuta stațiune Tușnad va găz
dui cea de a 39-a ediție a finale
lor campionatului național de pa
tinaj viteză. La întrecerile de pe 
inelul de gheață aflat pe lacul Ciu- 
caș vor fi prezenți aproape 150 de 
viteziști din 14 cluburi și asociații 
sportive din București, 
Miercurea Ciuc, Sibiu, 
Cluj și Tușnad.

Confruntările pentru 
campioni ai țării pe 
deosebit de atractive, 
forma bună a pretendent! lor la pri
mele locuri, dovedită la ultimele 
concursuri cu caracter republican, 
cum au fost 
lor” și 
ultima 
natorii 
periori 
trofeul 
Vasile 
bun timp obținut vreodată la noi

Brașov, 
Tg. Mureș,

titlurile de
1973 vor fi 
dată fiind

„Concursul spcranțe- 
„Cupa Agronomia Cluj”. La 
competiție, de pildă, pati- 
brașoveni au fost net su- 
și pe lîngă că au cîștigat 
pus în joc ei au reușit prin 

Coroș să realizeze și cel mai

ANTRENORUL VAILUIN STĂNIESCU 

A PRELUAT CONDUCEREA 
ECHIPEI NAȚIEJNAEE DE FOTBAL

La sediul Federației Române de 
Fotbal a avut loc ieri la prinz o 
conferință de presă, în cadrul că
reia a fost anunțată numirea de 
către Biroul federal a antrenorului 
Valentin Stănescu în funcția de an
trenor al echipei reprezentative. 
Totodată s-a făcut cunoscută și de
semnarea Iul Robert Cosmoo ca 
antrenor secund.

Cu această ocazie, noul conducă
tor tehnic al naționalei (care a 

S-a născut la București, la 23 noiembrie 1922. 
A debutat Ia vlrsta de 14 ani In prima r»r- 

mație a echipei Olimpia din categoria onoare 
a campionatului districtual. In 1942, a jucat la 
Tohan, apoi, între 1943 și 1946, a apărat poarta 
echipei Sportul studențesc din Capitală. După 
o scurtă perioadă la Carmen, a trecut Ia Ra
pid, unde a activat din 1947 șl plnă In 1953 
cind, abandonind activitatea competițională, a 
devenit antrenor la Locomotiva M.C.F.

A antrenat apoi o serie de echipe divizio
nare B ca Dunărea Giurgiu, Unirea Focșani șl 
Metalul Tîrgovlște. Cu echipa lirgovișteană 
(1959—1963) a repurtat primul său mare succes, 
aduetnd-o din Divizia C plnă in Divizia A. 
Trecind la conducerea tehnică a lui Rapid 
(1963—1968), Valentin Stănescu a repurtat o 
nouă performanță, clștigarea primului titlu de 
campioană de către formația feroviară (1967). 
A activat apoi, pină In 1971, Ia Steagul roșu 
Brașov, cu care a obținut de asemenea succese 
remarcabile, după care a devenit antrenor ia 
steaua, pe care o părăsește lâsind-o in frun
tea clasamentului.

A rost, in activitatea sa de jucător, selecțio
nat de 15 ori tn echipa reprezentativă de ju
niori și In naționalele A șl B. Poarta echipei 
naționale A a apărat-o de 6 ori.

A mai activat ca antrenor al loturilor na
ționale In 1966—67, la echipa olimpică, cu care 
a Întreprins un turneu tn America de Sud. De 
asemenea, in 196”, a fost antrenor al lotului A.

devenit, în mod automat, și antre
nor federal, părăsind —- prin ur
mare — clubul Steaua la care a 
activat pînă. acum) a răspuns cî- 
torva întrebări pe care i le-au pus 
ziariștii prezenți.

Din capul locului, Valentin Stă
nescu a ținut să mulțumească tu
turor factorilor care i-au 
această încredere, declarînd 
conștient de dificultatea 
care-i revine (aceea de a 
echipa națională în acest 
care obiectivul său principal de 
performanță este obținerea califi
cării pentru turneul final al Cam
pionatului mondial) și adăugind că 
in ceea ce-1 privește, va face tot 
ce-i va sta în puteri pentru ca 
acest deziderat, al tuturor celor ce

acordat 
că este 
sarcinii 

conduce 
an, în

Petre HENȚ

Timp de o sâptămină, In sala Steaua,

CONCURSUL DE TENIS
DOTAT CU „CUPA UNIRII"

AI doilea concurs de tenis tn sală al 
sezonului este prilejuit de tradiționala 
„Cupă a Unirii” (15—21 Ianuarie). CU 
excepția a patru jucători (Iile Năstase, 
Ion Tiriac, Sever Mureșan șl Tralan 
Marcu) prezenți, tn această perioadă, 
la mari turnee tn străinătate, pe tabloul 
întrecerii care se desfășoară pe terenul 
de zgură, acoperit, al clubului Steaua 
stnt înscrise numele tuturor tenlsme- 
nllor reputațl al cluburilor bucureștene 
șl al unora din țară.

Favoritul nr. 1 al întrecerii masculine 
este campionul țării — dinamovistul 
bucureștean Viorel Marcu. Alături de 
el concurează Tom» Ovici (Progresul), 
Ion Santel (C.S.U. Construcții), Dumi
tru Hărădău, Viorel Sotlrlu șl Constan
tin Popovici (Steaua). Generația cea 
mai tlnără este reprezentată, printre

în țară la 500 m :44,9 secunde, 
roș, împreună cu talentatul Dan 
Lăzărescu (S.C.M. Ciuc) vor fi prin
cipalii favoriți la probele de sprint 
ale seniorilor. La senioare, tot o 
„alergătoare-1 * * din M. Ciuc, Maria 
Tașnadi deține capul de afiș, dar 
va avea adversare redutabile în ti
nerele patinatoare Sanda Frum 
(Șc. sp. Sibiu) și Lidia Vaszi (S.C.M. 
Ciuc).

alții, de ctțiva jucători clștigători, deja, 
ai unor titluri de campioni : Mircea 
Breazu și Florin Manea (Dinamo).

Campioana României pe anul 1372, 
jucâtoarea brașoveancâ de la clubul Di
namo, Iudith Dibar-Gohn, ocupă locul 
nr. 1 pe tabloul întrecerii feminine. Mal 
concurează Virginia Ruzici, Mariana SI-
mlonescu, Manana Nunwelller, Valeria 
Baiaj, Ecaterlna Roșianu și altele.

Iată cîteva rezultate din lntflnirile cu 
care a debutat întrecerea : M. Taloș 
(C.S.U. Constr.) — P. Bozdog (Progre
sul) 7—6, 2—6, 7—5, R. Popescu (C.S.U. 
Contsr.) — L. Soare (Steaua) 6—2, 6—0. 
A. Roșianu (Steaua) — M. Mirza (Pro
gresul) 6—4, 6—4, C. Popovici (Steaua) 
— I. Russen (Progresul) 6—2, 6—2. în
trecerile se desfășoară zilnic de la era 
8.30—13 șl de la 15—21.

Cunoscutul patinator Lăză
rescu (Sport Club M. Ciuc) — cam
pion pe 1972 la 500 m — candi
dează eu șanse mari la unul din 

titlurile probelor de sprint.
500. 1000, 1500 și. 3000 m, iar seniorii 
la 500, 1500, 5000 și 10 000 m.

întrecerile se vor alerga, din pă
cate, tot pe pista de 300 m, ceea 
ce nu va permite omologarea e- 
ventualelor noi recorduri ce se vor 
obține îh aceste zile ale finalelor,

La probele de juniori și copii 
există la ora actuală o pleiadă de 
concurenți dintre care mulți vizează 
titlurile puse în joc. Cei mai talen- 
tați dintre ei sînt Carmen Drago
man (Șc. sp. Sibiu), Eva Szigeti 
(Șc. sp. M. Ciuc), L. Focht și A. 
Varga (Dinamo Brașov), 
(S.C.M. Ciuc) și alții.

Programul finalelor 
două probe de copii (4 
de vîrstă).- trei probe la juniori II 
și patru probe la juniori I și se
niori. Senioarele vor concura la 

L. Lazar

cuprinde 
categorii

iubesc fotbalul și echipa națională^ 
să fie atins.

în legătură cu noua structură a 
lotului, antrenorul principal al 
„tricolorilor” a precizat că și-a con
turat un efectiv de jucători eu care 
va începe pregătirile, dar că lotul 
nu va putea fi dat publicității decît 
după ce el va fi supus ratificării 
de către Biroul federal. Cum în 
cursul zilei de azi, Biroul ține o- 
bișnuita sa ședință de lucru săp

tămînală, sperăm ca in numărul de 
miine al ziarului nostru să prezen
tăm compoziția lotului cu care Va
lentin Stănescu intenționează să 
pornească în dificila „campanie” în 
care s-a angajat. El a precizat insa 
că nu este vorba despre -a radicală

REP.

(Continuare in pag. a 3 a)

Miine seara in sala Dinamo

CUȚQV,
DOBRESCU.ALEXE

BOXERI
DINAM0V1ȘT! 
ÎNFRUNTAȚI

Sala clubului Dinamo București 
tinde să devină principalul loc de în
tîlnire-al iubitorilor sportului cu mă
nuși din Capitală. Faptul se datorea
ză lăudabilei inițiative a conducăto
rilor clubului de a organiza cit mai 
des reuniuni pugilistice. Prima acți
une de acest fel din noul an va avea 
loc miercuri, de la ora 18. Așadar, 
mîine după-amiază ne vom revedea 
din nou !n jurul ringului, pentru a 
asista la o gală plină de... promisi
uni. Boxerii dinamoviști din Brașov 
vin la București să-i înfrunte pe co
legii lor din șoseaua Ștefan cel Mare, 
chiar pe ringul acestora.

Gazdele își vor apăra prestigiul cu 
prima garnitură, din care nu lipsesc



CAIAC-CANOE LA JUNIORI - INTENSE PREGĂTIRI

ALE SPORTIVILOR $1... ANTRENORILOR
• Cei mai valoroși dintre performerii ediției trecute au fost pro
movați în loturile de seniori • Ce arată prima perioadă de pre
gătire în cadrul cluburilor ? ® Mai sînt și surprize neplăcute • 
Cîte ceva despre absențe I • La conducerea lotului — tehnicieni 
cu cea mai importantă contribuție la selecție ți pregătire • Bi

lanțul de la Snagov obligă...
După ce am acordat, firesc, întîie- 

tate loturilor de seniori, continuăm 
„agenda pregătirilor” caiaciștilor și 
canoiștilor cu cîteva însemnări des
pre cei mai tineri reprezentanți ai 
acestui sport — juniorii, care, după 
cum se știe au în acest an, la în
ceputul lunii august, de susținut 
(în Polonia) examenul atît de di
ficil al campionatelor europene.

Ni se pare util să abordăm din 
timp o asemenea discuție îndeosebi 
din două motive : 1. O SERIE DE 
SPORTIVI CU AUTENTICA VA
LOARE AU TRECUT DE VÎRSTA 
JUNIORATULUI, CEI MAI MULȚI 
FACÎND ASTĂZI PARTE DIN LO
TURILE DE SENIORI : Vasile
Dîba, Maria Cosma, I. Lîsov, Simion 
Chirilă, Petrică Marcov, Ion Iva
nov etc ; 2. LA EDIȚIA TRECUTA 
A CAMPIONATELOR (Snagov, 
1971) ECHIPAJELE ROMÂNIEI AU 
REALIZAT UN BILANȚ EXCE
LENT : 3 locuri I, 3 locuri II, un 
loc III și două locuri IV (în 9 pro
be), CARE — FĂRĂ ÎNDOIALA — 
SE CERE EGALAT ÎN ACEST AN.

Prima concluzie după discuția 
purtată cu prof. Cornel Bârsănescu 
evidențiază faptul extrem de îm
bucurător că problema reprezentării 
la aceste campionate este de pe a- 
cum în atenția federației, a clubu-

Mîine seară, în sala Dinamo,

CUȚOV, DOBRESCU, ALEXE 
Șl CEILALȚI 

DINAMOVIȘTI ÎNFRUNTAȚI 
PE RING PROPRIU

rilor sportive și a antrenorilor res
pectivi. Spunem aceasta pentru 
că, într-adevăr, pregătirea tinerilor 
caiaciști și canoiști a început — în 
cadrul ciuturilor — încă din luna 
decembrie. în prima etapă (pină la 
3 ianuarie) s-au desfășurat antre
namente pentru pregătirea fizică (Ia 
sală, crosuri în aer liber) și teh
nică (la bacurile de iarnă), iar apoi 
pînă la 10 ianuarie s-a organizat 
pe timpul vacanței, o tabără de 
pregătire și verificare. Înainte de a 
nota cîteva din observațiile de or
din tehnic prilejuite de pregătirile 
de pînă acum, să amintim că deo
camdată este vorba de un Iot lăr
git de circa 60 de sportivi (ur
mează să se ajungă la aproximativ 
30), selecționați 
Tulcea, Steaua, 
Portul Brăila, 
Școala sportivă

Ce au arătat . _ 
rate pînă la această oră ? In gene
ral, un nivel mulțumitor. Pot fi fă
cute, chiar după această primă 
etapă de pregătiri, evidențieri care, 
desigur, ne bucură : Gh. Piteșteanu 
(Delta Tulcea), I. Franguloiu (Olim
pia București), C. Petcu (CNU) — 
la caiac băieți, Gh. Simiocenco 
(Delta Tulcea), S. Pavel (Portul 
Brăila), Șt. Parmac (Steaua) — la 
canoe. O surpriză neplăcută a con
stituit-o pregătirea sub orice critică 
a caiacistului Radu Șofran (CSS), 
un element in care se puneau (nu 
este tirziu nici acum...) mari spe
ranțe. La caiac-fete lotul are în 
prezent o valoare mai scăzută, poa
te și datorită numeroaselor promo
vări care cer... răbdare. Se pot 
face, totuși, cîteva evidențieri: 
Axenia Tiganov (Pescarul Tulcea),

din cluburile Delta 
Pescarul Tulcea, 

Olimpia București.
2 șa_
pregătirile desfăsu-

Ana Ignatenco (Steaua), Paula Si- 
mion (Delta Tulcea). Din păcate, nu 
este cunoscută valoarea uneia 
caiacistele tinere, considerată o 
ri ta bilă speranță : este vorba 
Stela Moldoveanu (CSS) care 
s-a prezentat la pregătiri. în gene
ral, în lotul de fete va trebui să 
se muncească cu mai mare serio
zitate și răspundere pentru a se 
realiza o creștere valorică cores
punzătoare obiectivelor de perfor
manță ale acestui an al campiona
telor europene.

Ne-am notat cu interes și prin
cipalele direcții de pregătire ale 
etapei următoare : perfecționarea
tehnicii de vîslit, punerea bazelor 
pregătirii lirice pentru ca la ieși
rea pe apă (în jur de 15 martie) 
toti cei care aspiră la un loc in 
echipa reprezentativă să se prezinte 
in condiții optime pentru antre
namentele specifice. Se preconizează 
ca formarea definitivă a lotului să 
aibă loc după 15 mai, în urma 
unui concurs de selecție pe am
barcațiuni de o persoană. Apoi, fi
rește, concursuri — interne și in
ternaționale. ..

Odată cu selecția sportivilor se 
va face și aceea a... antrenorilor, 
colectivul de tehnicieni urmînd a fi 
alcătuit dintre antrenorii de ju
niori cu cea mai mare contribuție 
la selecția și pregătirea lotului, cu 
cei mai mulți și cei mai buni elevi 
din cluburile respective.

Destule motive, credem, pentru a 
reveni curind printre sportivii și 
antrenorii de la care așteptăm o 
reprezentare de prestigiu la campio
natele europene ale juniorilor.

din 
ve
de 
nu

Dan GARLEȘTEANU

k, (Urmare din pag. 1) ATLETISM UNDE SÎNT SENIORII?

Calistrat Cuțov, Paul Dobrescu, Ion 
Gyorfi, Remus Cozma, Ștefan Boboc, 
Dumitru Mihalcea și Ion Alexe, bo
xeri a căror valoare nu mai e cazul 
să o reamintim. Cunoscătorii se vor 
întreba, desigur, în ce roluri vor fi— 
distribuiți cei doi „ușori", Cuțov și 
Dobrescu. De data aceasta, Cuțov va 
fi cel eare își va încerca șansele la 
o categorie superioară, semimijlocie.

La simpla lecturi a acestor nume 
s-ar părea că -venirea brașovenilor la 
București reprezintă un act de teme
ritate. E drept că dinamoviștii din 
Capitală pornesc favoriți în această 
Initlnire dar avem suficiente motive 
să credem că ei vor trebui să dea o 
luptă grea, care nu va fi lipsită de 
surprize. La ora actuală, Dinamo 
Brașov dispune de un lot tînăr din 
care fac parte multe dintre speran
țele boxului nostru. Ne referim în
deosebi la campionul european de ti
neret Alexandru Turei, care va tre
bui să-și apere cartea de vizită în 
fața lui Remus Cozma, la talentatul 
Ilie Tîrîlă, ce va încerca o afirmare 
de răsunet în fața lui Paul Dobrescu, 
la Gheorghe «Agapșa, hotărît — In 
ciuda tinereții sale — să-i demon
streze maestrului Cuțov că locul lui 
nu este printre „semimijlocii" și la 
Mihai Imre, decis să-1 înfrunte fără 
nici o rezervă pe durul Dumitru Mi
halcea. La categoria mijlocie, un meci 
tn care, cum se spune, se poate în- 
tîmpla orice : puncherul Ion Peter 
contra stilistului Ion Gyorfi.

...O gală tentantă pentru toți iubi
torii boxului.

Din nou am plecat nemulțumiți 
de la sala „23 August", unde, sîm
bătă și duminică, s-a desfășurat un 
concurs municipal rezervat seniori
lor și juniorilor de categoria I și 
a IlI-a. Dacă cei mai mici dintre 
juniori au fast prezenți în număr 
satisfăcător, seniorii și juniorii 
I, au !

La prăjină seniori. înălțime și 
lungime (ambele seniori și senioare) 
au fost înscriși cite— UN concu
rent, săritorul în lungime obținind 
o „performanță" cu 6 cm mai slabă 
decît a Valeriei Bufanu.

Semnalăm faptul că soluția cu 
prelata în sectorul de aruncarea 
greutății nu este bună, întrucît nu 
se vede urma materialului. Ne gîn- 
dim că s-ar putea amenaja un pat 
de zgură sau de nisip, care ar 
contribui atît la o măsurare corectă, 
cît și la protejarea cori tanului. Su
gerăm specialiștilor LE„A.BS.-ului. 
federației și comisiei municipale să 
găsească o soluție și perm mar
carea culoarelor în limitele regu
lamentare de 1J3—145 m si nu 
de un metru cum sin: în prezent.

Am dori ca aceste probleme și al
tele de ordin gospodăresc să fie re
zolvate în scurt timp, astfel ca la 
concursurile republicane sala să fie 
„în formă" excelentă.

în încheiere, spicuim cîteva re
zultate tehnice.

SENIORI : 60 m — Șt. Lăzărescu 
(C.A.U.) 7,0, T. Petrescu (C.A.U.)
7,0 ; 60 mg — D. Horjan (Constr.) 
8.5 ; triplu — Ș. Ciochină (Met.) 
15.40 m ; înălțime — M. Purice 
(C.A.U.) 1,95 m ; greutate — M. Ior
dan (Dinamo) 16,01 m. SENIOARE : 
60 m — V. Viscopoleanu (Steaua) 
7.8, El. Mirza (Dinamo) 7,8 ; 60 mg 
și lungime — V. Bufanu (Rapid) 8,5 
și, respectiv, 5,95 m ; greutate — V. 
Brad (Progresul) 13.22 m. JUNIORI 
I : 60 m — V. Dumitrescu (Șc. sp. 
Constanța) 7,0 • 60 mg — I. Pre- 
dsseu (Ș.S.A.) 8,8 ; triplu — Ad. 
Tutunaru (ȘS.A.) 13,80 m ; înălțime — 
C. Ene ((Ș.S.A.) 1,90 m, A. Cîrcea (Vi
itorul) 1,90 m ; greutate — P. Neagu 
(Lie. 35) 15,44 m. .
60 mg și lungime 
($.S.A.) 9,5 și, 
înălțime — Cr.
m; greutate 
(Steaua) 11,44
50 m — P. Cristea (Progresul) 6.4 ; 
54 mg — M Bogdan (Ș.S.A.) 7,0 ; 
lungime — F. Pâimescu (Ș.S.A.) 
0.02 m : greutate — N. Matei 
iCS-Ș) 12.14 m. JUNIOARE HI : 
50 m — I. Engi (Șc. sp. Constanța) 
7,0: 50 
rinescu
4,74 m.

JUNIOARE I: 
! — V. Silași 

respectiv, 5,30 m ; 
Gosler (Ș.S.A.) 1,55 

L. Georgescu
JUNIORI HI :m.

m :

mg și lungime — El. Ma- 
(Steaua) 9,0 și, respectiv,

C. M. MUREȘANU

Foto: E. HOFER

Doina Băicoianu- 
Cojocaru a (ost. și 
la Pitești, 
dintre cele
bune reprezentan
te ale handbalu
lui nostru femi

nin.

DIN C. C. E
(Urmare din pag l)

Înaintea

una 
mai

meciurilor

cu F. I. F COPENHAGA

AUTOMOBILISM!

DEMARAJ
Mișcarea automobilistică din țara 

noastră a înregistrat în ultimii ani 
unele șuccese. în dorința de a afla 
dacă în 1973 această disciplină spor
tivă va merge in continuare pe un 
drum ascendent, zilele trecute 
ne-am adresat tovarășului ing Paul 
Alexandrescu 
siei sportive naționale auto 
cadru) A.C.R. Și prima rugăminte 
pe care

secretar al Comi- 
din

i-am adresat-o a fost ace
ea de a ne... prezenta rolul și com
petența Comisiei a cărei secretar

IN 1973
PUTERNIC
pentru patru echipaje, ținînd sea*1 
ma de faptul că fiecare din a- 
cestea are cite două mașini : una 
pentru antrenament și alta pentru 
concurs. în rest concurenții vor a- 
vea voie să folosească orice altă 
mașină de care dispun. în ceea ce 
privește conducătorii, ca vîrfuri 
sportive, ne străduim să depistăm, 
să creștem cît mai mulți. Cer. 
cursurile de îndemînare din 1972 
au scos

Con-

la

La Încheierea turneului i-am rugat pe 
antrenorii Constantin Popescu — pre
ședintele colegiului central al antre
norilor, lector univ. Ion Bota — 
antrenor la I.E.F.S. și Gabriel Zu- 
grăvescu — antrenor federal să ne 
împărtășească părerile asupra pregă
tirii și evol-uției Universității Timi
șoara. Iată ce ne-au relatat:

Prof. CONSTANTIN POPESCU : 
„Universitatea Timișoara are prima 
șansă în dubla îotîlnire cu F.I.F. Co
penhaga. Bineînțeles dacă va fi în
vățat ceva din greșelile săvîrșite în 
1971 (n.n. a fost, eliminată din C.C.E. 
de H. G. Copenhaga). Mă 
primul rîhd la serio~:tatea 
trebuie abordate înti 
tenția cu care 
apărare pentru 
ține goluri.

Universitatea 
mai mari decît 
turneu. Apărarea este bună, masivă. 
Mai puțin mobilă însă, din care 
cauză abuzează de faulturi. Contra
atacul faza a doua este arma prin
cipală a formației lui Constantin La- 
che și are o deosebită eficacitate. în 
jocul organizat mai are încă unele 
lacune. Bind gol cu ușurință în me
ciurile din campionat, jucătoarele au 
unele tendințe individualiste. Aceste 
carențe vor fi însă eliminate în întîl- 
nirile cu miză, deoarece handbalis
tele timișorence știu, desigur, să-și 
organizeze jocul cînd aceasta este ne
cesar".

irile
trebuie să 
a primi cit

refer în
cu care 

și la a- 
joace în 
mai pu-

Timișoara are resurse 
cele arătate în acest

Lector univ. ION BOTA : „Cam
pioana țării este o echipă foarte o- 
mogenă. Posturile — cu excepția pi- 
voților — sînt ocupate de jucătoare 
care-și cunosc bine rolul, care pot 
rezolva sarcinile atît la 9 m cît și 
la semicerc. Faptul că joacă de mulți 
ani împreună a contribuit la suda
rea lor, la crearea unui mecanism 
care acționează foarte bine. Univer
sitatea Timișoara are jucătoare cu 
forță de șut de la distanță și fap
tul că alternează jocul pozițional cu 
cel în circulație dă echipei un plus 
de eficacitate. Apărarea este punctul 
nevralgic. Fiind masive, jucătoarele 
din Timisoara nu sînt suficient de 
agresive în apărare. Mai ales în jo
cul de acasă, ele trebuie să le oblige 
pe daneze să se grăbească să gre
șească. Handbalistele daneze, fără a

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚĂRII
(Urmare din pag. I) te.

desfășura un joc colectiv, sînt inven
tive, fac uz de artificii și vor pune, 
cu siguranță, probleme apărării cam
pioanelor noastre. Cred că, în mod 
normal. Universitatea Timișoara tre- 

«buie să se califice în semifinale. Le 
urez succes deplin 1“

asemenea

Prof. GABRIEL ZUGRĂVESCU : 
„Înaintea jocurilor din C.C.E., Uni
versitatea Timișoara ne-a arătat că 
deține o formă bună, dar fără stră
lucire. Face impresia că depune numai 
atîta efort cît este necesar pentru a 
cîștiga. S-ar putea să fie o greșeală, 
deoarece jucătoarele Se pot obișnui 
cu această manieră. în duble întîl- 
niri, ea poate deveni falimentară. 
Poate că echipa are de pierdut și 
din faptul că nu și-a stabilit un „7“ 
de bază.

În confruntarea cu F.I.F. Copen
haga cred că Universitatea Timișoara 
se va califica. Cu condiția să-și spo
rească preocuparea pentru o apărare 
foarte exactă, fermă. Dorința de a 
lua un avantaj substanțial in primul 
meci nu trebuie să le determine să se 
grăbească în 
este necesar să 
să elimine în 
sută greșelile".

Așadar, în zilele care 
mas pînă la partida cu campioana 
Danemarcei, Universitatea Timișoara 
trebuie să se preocupe în principal 
— este opinia celor trei antrenori și 
a noastră — de organizarea apărării. 
Poate că și înfocata galerie timișo
reană va trebui să le ceară jucătoa
relor mai puțină „broderie" și mai 
multă eficacitate, spectacolul fiind un 
element 
element

rezolvarea 
practice i 

proporție
un 
de

atacurilor, 
joc care 
sută la

a>u mai ră-

subsidiar, iar calificarea un 
primordial.

1. Univ. Tim. 15

14

1 0 214-139 29
2. IEFS Buc. 15 12 1 2 198-129 25
3. Univ. Buc. 15 11 2 2 220-144 24
4. Rulmentul 15 7 0 8 166-178 14
5. Textila Buhuși 15 6 2 7 141-151 14
6. Constr. Tim. 15 5 3 7 126-137 13
7. Voința Odorhei 15 5 1 9 156-174 11
8. Rapid Buc. 15 5 1 9 141-166 11
9. Progresul Buc. 15 3 1 11. 121-182 7

10. Mureșul Tg. Mureș 15 1 0 14t 97-180 2

este.
— Printr-o Hotărîre a Biroului 

C.N.E.F.S. din martie 1972 se re
cunoaște automobilismul ca ramură 
sportivă — avînd ca for reprezen
tativ Automobil Clubul Român — 
stabilindu-se ca activitatea sportivă 
în această disciplină să fie orga
nizată de către Comisia sportivă 
națională auto din cadrul^ A.C.R. 
Această comisie este înscrisă la Fe
derația Internațională Auto (F.I.A.).

— Succint, care sînt principalele 
competiții preconizate pentru anul 
1973 ?

— Vom avea campionatul națio
nal de viteză în coastă care de astă 
dată se va disputa în patru etape : 
Mateiaș, Poiana Brașov, Sinaia 
(Cota 1400) și Feleac (la a 14-a e- 
diție) ultima va fi o cursă inter
națională inclusă în calendarul 
F.I.A. Prind din ce în ce mai mult 
circuitele de viteză. Dacă în 1971 
organizasem un singur
concurs (Brăila), în 1972 trei (Bra
șov, Cluj, Mediaș), anul acesta vor 
fi cel puțin șase (Cluj, București, 
Timișoara, Iași, Mediaș, Brașov).

Deosebit de importante sînt a- 
poi cele trei mari raliuri — în
scrise de asemenea în calendarul 
F.I.A. : a) Raliul Porțile de Fier, 
aflat la ediția a doua, deschis în 
principal concurenților din Româ
nia și Iugoslavia, se va desfășura 
în 28 și 29 aprilie pe circa 1200 
km ; b) Raliul României în 1 și 2 
septembrie pe 1400 km ; c) Raliul 
Dunării din 27—29 iulie, pe 2.500 
km. La această cursă — cea mai 
importantă de acest gen organiza
tă la noi — vor participa și cam
pionii automobiliști din alte țări, 
întrucît cursa contează în Campio
natul Europei pentru conducători. 
Vreau să mai amintesc de Cupa ță
rilor socialiste aflată la prima e- 
diție. Sportivii sînt obligați să con
cureze la 5 din cele 8 raliuri or
ganizate în fiecare din țările par
ticipante (Raliul Dunării — Româ
nia, Nisipurile de Aur — Bulga
ria, Wartburg — R. D. Germană, 
ș.a.m.d.).

în afara acestor concursuri mari, 
se vor mai organiza raliuri și pe 
plan local, în județe : Raliul Ză
pezii (Brașov), Raliul lașului, Ra
liul Castanilor (Baia Mare), Raliul 
Danubiana, Raliul Uzinei auto Pi
tești Ș.a.

— Ne-ați vorbit de participări ale 
automobiliștilor români la diferite 
concursuri internaționale. Cu 
mașini vor concura ei ? Care 
situația cadrelor sportive de 
în automobilism ?

— Avem 8 mașini R. 12 Gordi- 
ni — gr. I (125 H.P.) și una R. 12 
Gordini — gr. II (165 H.P.) —

„„ ___ iveală cîteva talente
remarcabile — Florin Morase, Zol- 
tan Tomay, Dorin Moțoc ș.a. — și 
tocmai de aceea vom persevera în 
această direcție. Organizarea unei 
Cupe Dacia, de pildă, pe mașini 
de 1300 cmc, ne-ar ajuta să veri
ficăm mulți conducători pe auto
turisme identice.

— Avem cîteva cluburi în țară. 
Ce părere aveți de numărul și ac
tivitatea lor ?

— Clubul Danubiana este cel mai 
bine organizat, urmat îndeaproape 
de Universitatea Brașov și de cel 
al Uzinei auto Pitești. Dacă ne gîn- 
dim că în țară mai sînt doar pa
tru asemenea cluburi — Steagul 
roșu Brașov, Armătura Cluj, Da
cia București, Tractorul Brașov — 
ajungem la concluzia că numărul 
acestora — 7 — este nesatisfăcător. 
Curios cum multe unități industri
ale, comerciale, nu înțeleg că prin 
automobilism ar face cea mai in
dicată reclamă produselor respecti
ve. Danubiana a operat cu succes 
în această direcție. De ce nu este 
imitată însă de Sinterom (Fabrică 
de bujii românești), PECO și chiar 
A.D.A.S. Cu atît mai mult cu cît 
din acest an s-au creat norme le
gale de înființare a unor aseme
nea cluburi.

— Vă mulțumim pentru infor
mațiile date. Socotiți că am omis 
ceva ? Doriți să ne mai spuneți...

— ...Da despre carturi. începînd 
1 ianuarie 1973 carturile au 
tot la A.C.R. Normal, întru- 
sînt tot în cadrul F.I.A. Vom 
bineînțeles, să inițiem di- 

acțiuni pentru copii, juniori

de la
trecut
cit ele
căuta,
ferite ............... -
și seniori, să întocmim regulamente 
și tot ceea ce reclamă ca necesar 
dezvoltarea acestui sport.

Modesto FERRARINI

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI, LA 

PALATUL PIONIERILOR SE 

POATE PATINA

ce

(Urmare din pag. 1)

TACTICA, DETERMINANTĂ

Receptiv față de marea pasiune a ti
neretului, pentru patinaj, Consiliul clu
bului sportiv „Cutezătorii** a trecut la 
acțiune de Îndată ce mercurul termome
trelor a prins să coboare sub zero gra
de. Rezultatul ? începînd de astăzi, ghea
ța, așternută într-un strat suficient de 
gros pe zgura tuturor celor trei terenuri 
de tenis de cimp de la Palatul pionie
rilor, își așteaptă vizitatorii.

Pionierii și elevii bucureșteni, vor 
găsi la palatul lor din Cotroceni, pe 
lingă gheața mult dorită, vestiare spați
oase și bine încălzite. Atît dimineața 
cît și după amiaza, la patinoarul de Ia 
Palatul pionierilor a fost asigurată o 
permanență, formată din profesori spe
cializați, care vor asigura îndrumarea 
pionierilor și elevilor dornici să se per
fecționeze în arta patinajului. Și un 
ultim amănunt : patinoarul este deschis 
zilnic, între orele 9—13 și 13—17.

ÎN BALANȚA VICTORIEI

elegantă, nouă, străjuia din înăl
țimi un teren frumos și o pistă de 
atletism cu 7 culoare.

Baze sportive complexe am gă
sit și la Școlile generale 1 și 2, 
Liceul 1 și la Liceul agricol 
într-un cuvînt la aproape toate 
nitățile școlare ale orașului ; 
subliniem acest lucru pentru 
sportul de aici a început să prindă 
viață abia de cîțiva ani, cele dinții 
mlădițe fiind rodul activității des
fășurate de profesorii de educație 
fizică.

La Liceul 1 pulsează o activitate 
febrilă. Există trei secții de perfor
manță — atletism, volei și fotbal — 
cea mai nuternică dintre ele fiind 
secția de atletism, care dă numeroși 
sportivi loturilor reprezentative de 
juniori ale județului. Mîndria liceu
lui și a profesorului Daniel Nico- 
lescu — antrenorul secției — este 
elevul Matei Mitran, clasat anul 
trecut pe locul VI Ia concursul re
publican de primăvară. El deține un 
rezultat de 11,0 sec. pe 100 m plat 
și dorește, desigur, să calce pe ur
mele săritoarei în înălțime Erica 
Stoenescu, fostă și ea elevă a li
ceului din Alexandria.

Alături de atleți, școala mae are 
— așa cum spuneam — echipe de 
fotbal și 
succes în 
curind, o 
va aduce 
vorba de 
tînărului , 
ieșit de curind de pe băncile fa
cultății. Sosit în județ, 
rile și optimismul care 
zează pe fiecare proaspăt 
profesorul Ștefan Cioacă 
remarcat prin activitatea 
Școala generală din Țigănești și, ca 
urmare, a fost promovat la Liceul 1 
din Alexandria. Aici el s-a și pus 
pe treabă, începînd să selecționeze 
jucători pentru echipa de baschet 
a școlii cu care speră să obțină ra
pid performanțe.

Liceul agricol — 
fruntașă a sportului .
Complexul sportiv amenajat prin 
muncă patriotică vorbește de la sine 
despre dragostea și interesul cu 
care este privită activitatea spor
tivă ; o sală de 10X22 m. 2 te
renuri de tenis (zgură). 2 terenuri 
de volei și unul de handbal stau la 
dispoziția elevilor, care nu așteaptă 
prea multe invitații pentru a prac
tica sporturile preferate. Aici a fost 
Introdus, pentru prima dată în ju
deț. tenisul de cîmp, iar inițiativa 
aparține profesorului Eufimie Zamșa, 
care și-a format, într-un timp re
lativ scurt, o echipă redutabilă. Cel 
mai bun jucător al formației este 
elevul Florin Tănase, participant la 
finala campionatului republican de 
juniori de anul trecut, o veritabilă

la

U-.
Și 

că

volei care activează cu 
campionatele județene. în 
nouă disciplină sportivă 
Liceului 1 satisfacții; e 

baschet. Aceasta, datorită 
profesor Ștefan Cioacă,

cu elanu- 
caracteri- 
absolvent, 
s-a făcut 
depusă la

o altă unitate 
școlar din oraș.

speranță a tenis;
în același timp, formația de volei 

a liceului, amenințată să intre în— 
eclipsă de „priza" tenisului, s-a 
pregătit cu seriozitate. cucerind mai 
multe titluri de campioană a jude
țului în competiția rezervată junio
rilor—

La Școlile generale 1 și 2, în 
schimb, sportul cel mai simpatizat 
este mini-baschetul. Echipa Șc. 
gen. 1, pregătită de prof. Nicolae 
Cușmlr, a ocupat locul II in între
cerile de zonă disputate anul tre
cut, în timp ce veșnica — și pu
ternica — sa rivală, echipa Șc. 
gen. 2 (antrenată de prof. Ion Voi- 
nea) are la activ un loc III în tur
neul final al „Cupei F.R.B." și este 
cîștigătoare a întrecerilor de zonă 
din 1972. Din această formație face 
parte și micuțul Cristian Mihăilescu, 
elev în clasa a IV-a, care a primit 
titlul de coșgeter la ultima „zonă", 
fiind considerat, totodată, cel mai 
bun mini-baschetbalist din județ.

în sfîrșit, o altă școală care a 
adus satisfacții iubitorilor de sport 
din Alexandria este Șeoala profe
sională de ucenici — electricieni și 
instalatori, ocupanta locului II in 
finala pe țară a campionatului de 
handbal, rezervată școlilor profesio
nale. Profesorul Gheorghe Arghi- 
rescu (antrenorul echipei) împreună

orașul nu avea o secție de perfor
manță și nici condiții de practicare 
a acestei discipline. Totul a început 
odată cu reîntoarcerea la locurile 
natale a lui Ion Niculescu, fost și el 
un cunoscut trăgător—

Revenit la Alexandria, Ion Nicu
lescu a reușit in scurt timp să 
înființeze • secție de tir, at-Șgind 
numeroși copii și tineri spre acest 
sport. Plin de păș une, adevărat „su- 
fiecist*, el a îndeplinit și îndepli
nește funcțiile de armurier și de 
antrenor al secției, lui datorln- 
du-i-se, în cea mai mare măsură, 
procurarea armamentului de la fe
derația de specialitate. Tot ei a 
reușit, prin insistențe, dar și prin 
rezultate, d determine construirea 
poligonului modern din Alexandria, 
unul dintre cele mai frumoase din 
țară, care va fi inaugurat în luna 
apnl'.e. cu prilejul „Cupei Te.eor- 
man" (o competiție la care și-au 
anunțat participarea cei na: buni 
trăgători din România. în frunte cu 
medaiiații olimpic; luga și Rotaru).

Ființînd în cadrul A. S. Construc
torul Alexandria secția de tir a ob
ținut in ultimii ani cîteva rezultate 
remarcabile. In 1971. tinăra Eugenia 
Marin a ocupat locul I la „Cupa 
României", in proba de armă sport 
3 X 28 focuri, pentru ea in anul ur
mător ca să se claseze pe locul doi

lor, ei caută să ofere publicului cît 
mai multe momente de satisfacție, 

în campionatul trecut echipa a 
ocupat locul II în serie, așa îneît 
a abordat ediția aceasta 
ții justificate la primul 
rește, la barajul pentru 
Din păcate, însă, cîteva 
bilități ivite pe parcurs 
ca formația din Alexandria 
piardă puncte prețioase, aflîndu-se 
la încheierea turului pe locul IV în 
clasament.

Băieții lui Ștefan Ionescu nu și-au 
pierdut, însă, speranțele ; se antre
nează aproape zilnic, iar „vacanța" 
lor n-a durat decît cîteva zile. în 
retur

•iate echipele din serie și — după 
cum spun susținătorii formației — 
„fericiți vor fi cei care cîștigă un 
punct pe terenul din Alexandria !“
ACEȘTI OAMENI MINUNAȚI DIM 

ORAȘUL VIITORULUI
Ne-ar trebui încă mult spațiu ca 

să vorbim în amănunțime despre 
oamenii Alexandriei, despre acești 
oameni minunați, făurari ai unui o- 
raș al viitorului, în care sportul se 
va afla și el în centrul preocupă
rilor. Ne-am referi la profesorul 
Haralambie Ionescu, președintele 
C.J.E.F.S. Teleorman, vicepre-

cu preten- 
loc și, fi- 
divizia B. 
indisponi- 
au făcut 

să

„Automatica" va fi o adver- 
extrem de puternică pentru

dele antrenamentele speciale, 
tactică, făcute de Davila Plocon cu 
echipa sa. Tacticianul echipei mas
culine a Rapidului de altă dată a 
știut să întrevadă jocul adversa
relor și să imprime feroviarelor a- 
cea idee de joc care, ținînd seama 
de posibilitățile lor, să le avanta
jeze cel mai mult. A existat o mare 
diferență între resursele fizice ale 
acestora și cele ale dynamovistelor, 
înlăturate tocmai de această tactică 
excelent aleasă. Și astfel, organiza
rea și efectuarea atacului în vi
teză pe fileu, folosirea paselor joase, 
și-au demonstrat valabilitatea. De 
altfel, fosta internațională Lia 
Iliescu-Vanea accentua imediat după 
meci că victoria Rapidului se da- 
torește tacticii adoptate, dar mai 
ales excelentei ei aplicări pe teren.

în schimb, maestra emerită a 
sportului Tinela Pleșoianu, se arăta 
nemulțumită de jocul prea șablon 
al ambelor echipe. „Nu prea mai

văd pase din săritură, atacuri din 
prima minge ; se merge prea mult 
pe cele trei lovituri clasice", ne 
spunea ea. Și, într-adevăr, cît de 
hotărîtoare pot fi mingile atacate 
prin surpriză, pasele neașteptate, 
s-a putut vedea în cîteva rînduri 
și duminică. Numai că aceste mingi 
foarte eficace și, în același timp, 
demoralizante pentru adversar, as
cund în ele și o parte de pericu
lozitate pentru echipa proprie. în 
jocul cu Dynamo, le-au folosit doar 
Florica Tudora, în finalul celui 
de-al doilea set și Martha Szekeli 
în ultima minge a meciului !

Dar Dynamo ? Așa cum s-a ac
centuat și în cronica de ieri, for
mația berlineză, campioana R. D. 
Germane, echipa care dă opt ju
cătoare lotului reprezentativ, are 
voleibaliste cu o bună școală, dar 
încă neexperimentate. K. Borche- 
ding are 16 ani; R. Thierbach, I. 
Hamann și M. Meissner — 18 ; 
M. Griineberg — 20 ; Ch. Walther, 
D. Schwartz, H. Schaller și B. Cze- 
kalla — 21, iar A. Heller, cea mai

vîrstnică, doar 25. 
calitățile lor fizice 
adevărata știință a voleiului, care 
vine o dată cu anii, va fi o echipă 
greu de învins.

Duminică după amiază, la Berlin, 
în „Sport Forum", partida retur. Nu 
va fi deloc 
rapidiste, în 
3—0. Chiar 
cu toate că 
set, a lăsat

Atunci cînd la 
vor adăuga și

un meci ușor pentru 
ciuda victoriei lor cu 

la București, Dynamo, 
nu
o 

bună, în special 
rită atacului. Și 
că punctavenajul 
strîns, 48—40, deci doar opt puncte 
în favoarea campioanei României. 
Pentru a se califica, Rapid trebuie 
să cîștige cel puțin un set. Va 
reuși ? Foarte greu de dat răsDun- 
sul. Rămîne doar ca antrenorul 
Plocon și elevele sale să găsească 
din nou o idee de joc eficace, un 
antidot pentru a scoate din „mină" 
echipa ce peste cîteva zile va fi 
găzdă, o noutate care să o conducă 
spre turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni".

a cîștigat nici un 
impresie generală 
— repetăm dato- 
apoi să nu uităm 

este destul de

PENICILINA ARE POSIBILITĂȚI SĂ REALIZEZE CALIFICAREA ÎN TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. î)

tineri elevi din oraș. Iată un aspectCartingul este unul dintre sporturile cu mare „priză' in rindul celor mai 
de la o competiție de carting organizată anul trecut in localitate.
cu elevii săi, se gîndește acum la 
următoarea finală, cu multe spe
ranțe ; de la locul doi la locul unu 
nu e decît o jumătate de pas...

Acestea sînt numai cîteva date 
care atestă că în Alexandria sportul 
școlar este factorul-motor al acti
vității sportive. E și firesc, de alt
fel, ca lucrurile să stea astfel în
tr-un oraș în care predomină tine
retul.
O TRADIȚIE CARE SE FĂUREȘTE 

ACUM : TIRUL
In urmă cu mai mulți ani, o 

sportivă din Alexandria se remarca 
pe plan național în sportul preci
ziei ; este vorba de profesoara de... 
fizică Cleopatra Alexandru, maestră 
a sportului la tir. Pe atunci, însă,

la aceeași competiție. O mare spe
ranță a tirului local este și tină- 
rul Virgil Impungerouă care, deși se 
află la virsta junioratului, a obți
nut categoria I de clasificare.

Iată, deci, că tirul din Alexandria 
urcă rapid treptele afirmării, aflîn- 
du-se acum la ora... făuririi tradi
țiilor.

FOTBALUL — ETERNA POVESTE.-
Așa cum toate orașele țării au 

cel puțin cîte o echipă de fotbal 
și Alexandria o are pe a ei : divi
zionara C — „Automatica", forma
ție care ființează pe lingă Fabrica 
de panouri și tablouri electrice din 
localitate. Și, ca orice fotbaliști, ju
cătorii de Ia „Automatica" sînt răs- 
fățații orașului, drept care, la rîndul

ședințele Iulian Stancu, la meto- 
diștii Alexandru Olaru („șeful de 
orchestră" al fotbalului din județ și 
amabilul nostru ghid) și Marcel 
Ionescu. la toți profesorii de edu
cație fizică. Și poate cel mai mult 
ar trebui să vorbim despre prof. 
Gheorghe Manolache, vicepreședinte 
al Consiliului Popular Județean Te
leorman — omul care sprijină cu 
pasiune permanentă activitatea 
sportivă din oraș.

în sfirșit, ar trebui să adăugăm 
că toți acești oameni minunați nu 
ar putea realiza nimic dacă nu ar 
primi ajutorul neprecupețit al or
ganelor locale de nartid. sindicale și 
U.T.C., care urmăresc și ele să ri
dice Ia cote cît mai înalte faima 
orașului pe harta sportivă a țării.

cern, de asemenea, unele neatenții 
în situațiile de apărare, faptul că 
dublajul n-a funcționat întotdeauna 
corespunzător, că preluarea nesi
gură (să precizăm, totuși, că ju
cătoarele de la Slavia au servit 
extrem de variat și periculos), în 
unele momente, a permis adversa
relor să realizeze numeroase puncte 
și că trăgătoarele n-au 
multe faze, cu destulă 
cele mai bune culoare

Exceptînd deficiențele 
te (pregnante doar în setul pierdut 
și în finalul celui de al IV-lea), e- 
chipa Penicilina a dovedit o con
cepție tactică modernă, a acționat 
omogen in toate compartimentele 
(poate ceva mai puțin în apărare, 
comparativ cu atacul), destrămind 
mi siguranță combinațiile adversa
relor. Florentina Itu, Aurelia Cău- 
nei, Lucia Dobrescu, Adriana Al
biș, Carolina Hatură au punctat de
cisiv, reușind să depășească aproa
pe cu regularitate blocajul înalt al 
voleibalistelor de la Slavia. Ridică
toarele, în special Ana Chirițescu, 
au coordonat foarte bine atacul, 
Jerutînd în permanență apărarea la 
fileu adversă.

Modul in care a acționat sexte- 
Penicilinei în trei din cele pa- 
seturi ale întilnirii, în compara- 
cu cel al Slaviei (e drept lip- 
de aportul Ludmilei Vindus- 

una dintre jucătoarele de

sesizat, în 
luciditate 

de atac.
menționa-

tul 
tru 
ție 
sit 
kova, 
bază și sosit abia sîmbătă seara la 
Iași), ne face, totuși, să credem că 
există suficiente disponibilități pen
tru refacerea punctelor pierdute. 
Firește, nu trebuie ignorate și șan
sele voleibalistelor cehoslovace care 
vor beneficia și de avantajul 
nuluj propriu. Dar, repetăm, 
tr-o concentrare maximă și 
fluctuații, printr-o mai mare 
ție, cu deosebire in fazele de 
rare (adversarele dispunînd 
două trăgătoare foarte eficace : 
Maria Malisova și Jirina Promova), 
se poate realiza calificarea în tur
neul final.

tere- 
prin- 
fără 

aten- 
apă- 

de

Remarcînd, încă o dată, buna or
ganizare, precum și faptul că meciul 
a avut un nivel spectacular deose
bit să consemnăm și declarațiile 
celor doi antrenori ; N. ROIBESCU: 
„Am intilnit o echipă foarte bună, 
in cadrul unui joc modem în care 
au fost utilizate toate procedeele 
tehnico-tactice. Pierderea setului 3 
s-a datorat relaxării fetelor, care 
s-au văzut prea devreme cîștigă- 
toare. Oricum, sperăm ca la Bratis
lava să obținem un rezultat care să 
ne dea dreptul să jucăm in turneul 
final. Dintre voleibalistele care au 
evoluat in acest meci mi-au plăcut

Maria Malisova și Jela Orjagova de 
la Slavia, Florentina Itu, Ana Chi 
rițescu, Adriana Albiș și Cristina 
Popa (atunci cînd a fost introdusă 
în teren)" ; VLADIMIR HANCIK : 
„Jucătoarele de la Penicilina au fă
cut mai puține greșeli individuale, 
fapt datorat și experienței mai bo
gate, ceea ce Ie-a dat posibilitatea 
să ciștige. Remarc, de asemenea, 
valorea atacului voleibalistelor ie
șene. care s-a dovedit, deseori, ire
zistibil. Mi-au plăcut pentru jocul 
prestat Florentina Itu și Lucia Do- 
brescu din echipa gazdă, Jirina 
Gromova și Jela Orjagova, din for
mația noastră".

ANUNȚ
»

Fabrica de calculatoare electronice, cu sediul in București str. Ing 
George Constontinescu nr. 2, sectorul 2, platforma industrială Pipera, 
recrutează urgent băieți între 15—18 ani. cu domiciliul in București 
sau provincie, pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, cu 
durata de 2 ani, pentru meseriile :

— lăcătuși
— strungari
— sculeri SDV
— instalatori climă și ventilații.

Solicitanții trebuie să aibă asigurată cazarea, deoarece fabrica nu 
are posibilități în acest sens. Pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi sala
rizați conform H C M. 981/1967, odică :

• 650—700 lei/lună in anul I
• 750—800 lei/lună în semestrul I anul II
• 800—850 lei/lună în semestrul II anul II
înscrierea condidaților se face zilnic intre orele 8—42 pînă Ia data 

de 23 februarie 1973, pe baza următoarelor acte î
— certificat de naștere copie și original
— certificot de absolvire a școlii generale
— fișa copilului de la 0—15 ani, eliberată de școala generală, sau 

certificat medical eliberat de circumscripția medicală-sanitară la care 
candidatul este in evidență

— buletin de onaliio sînaelui (efectuat cu cel mult 3 săptămîni 
înaintea înscrierii) și examen radiologie pulmonar (efectuat cu cel mult 
3 luni înaintea înscrierii).

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 115.
Mijloace de transport :
— outobuzele 101 și 106 la capăt
— tramvaiul 16, stația S.M.R.Tv.
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10. STEAGUL ROȘU ÎN CĂUTAREA DRUMULUI
SPRE PR1M-PLANUL CAMPIONATULUI

LA JIUL, IN LIPSA LUI COIDUM,
UN • •• TRIUMVIRAT!

La Petroșani. în această iarnă, 
tabăra fotbaliștilor de la „Jiul* — 
purtătoarea speranțelor iubitorilor 
de aici ai balonului rotund — a 
fost înconjurată parcă cu mai 
multă căldură decît în alți ani. 
Echipa, terminînd prima parte a 
campionatului pe un onorant loc 
III, toți și-au reamintit imediat 
performanța din vară — disputa
rea finalei Cupei României — și 
astfel căldura bucuriei a decernat 
lui ’72 titlul de cel mai bun an al 
performanței.

Cei mai optimiști au șj consi
derat că actuala echipă — mult 
întinerită și talentată — a rezol
vat problemele divizionarei A pe 
următorii ani. Cei mai pesimiști au 
și tras semnalul de alarmă că, 
dacă în compartimentele apărării 
și atacului nu vor mai apare un 
fundaș central și o extremă dreap
tă, „castelul de nisip" clădit în 
sezonul trecut, se va nărui. Dar 
cum conducerea trebuie, prin defi
niție. să fie rațională, am găsit la 

o preocupare susținută pen
să 
de 
si 

de 
la

„Jiul"
tril ca succesul anului trecut 
nu fie doar visul unei nopți 
iarnă. Vicepreședintele clubului 
totodată președintele secției 
fotbal. Otto Abraham, director 
Centrala cărbunelui, ne-a vorbit 
despre integrarea socială a tineri
lor fotbaliști care apără azi culo
rile echipei din Petroșani, despre 
exigența cu care sînt îndrumați, 
cu care ei înșiși se conduc în via
ța de fiecare zi. Exceptîndu-1 pe

inginerul Libardi, căpitanul for
mației (care tot la Petroșani și-a 
luat diploma), toți ceilalți sînt șco
larizați : la Institutul de mine (7), 
la școli profesionale și de maiștri 
(5), la școli postliceale (3). Putea, 
intr-un asemenea context de emu
lație să lipsească antrenorul ? Și 
iată că în 1972, Ștefan Coidum a 
devenit student la I.E.F.S., cursul 
fără frecvență.

Și. pe aceeași filieră, a învăță
turii. am ajuns și la ultimele două 
achiziții 
legătură 
central al Progresului, care este 
în prezent elev în clasa a X-a și 
încadrat ca maistru mecanic 
mina Aninoasa. Expirîndu-i 
rantina de 6 luni se așteaptă ca 
federația sâ-i acorde drept de joc 
pentru formația minerilor. Cealal
tă achiziție se numește Selimesi, 
de la divizionara B Metrom Bra
șov, pe care antrenorii .Jiului" 
vor să o profileze ca extremă 
dreaptă (aceasta pentru a împrăș
tia temerile pesimiștilor—). In pri
vința’ tînărului jucător brașovean 
transferul nu este la această oră 
definitivat, dar, așa cum crede vi
cepreședintele ..Jiului". Mircea 
Pascu, „pe baza bunelor relații pe 
care clubul nostru le-a instaurat 
în ultimii ani cu cluburile și fo
rurile de resort, sperăm să obți
nem acordul colegilor din Brașov, 
pe baze principiale". Ce-i cu Onu- 
țan, rival peste noapte cu Naidin. 
pe postul de fundaș stînga ?

ne-a

săp- 
cînd 
sub 
an-

ale „Jiului". Veriga de 
— Grama, fostul fundaș

Germaniei, se va 
20 ianuarie. După 

are un lot 
văzut dacă

ia
ca

împrumutat, deocamdată, doar pe 
un an de la Tg. Mureș — 
spus Mircea Pascu.

Pregătirile au fost reluate 
tămîna trecută — în zilele 
ne-am aflat la Petroșani — 
conducerea unui triumvirat:
trenorii Szabo, Cărare și căpitanul 
echipei. Libardi. Ștefan Coidum. 
trimis în documentare, de către fe
derație, in R.F. a 
reîntoarce la
cum am mai spus. Jiul 
completat, rămînînd de 
formal sau nu...

Ca în fiecare iarna, 
la ordinea zilei. Deși media spec
tatorilor la meciuri în ’72 nu-i o 
norează pe iubitorii fotbalului din 
Petroșani (2 700 plătitori), după o 
lungă peroadâ de timp „Jiul" nu 
a mai înregistrat un deficit finan
ciar. în schimb, stadionul poate fi 
trecut la pasiv, înghițind inutil, 
an de an. sume pentru reparații 
Noroc cu Mihai Cochirlă, cel care 
cumulează de peste 20 de ani 
funcțiile de administrator, maga
zioner. muncitor specialist în în
treținerea bazei și... cizmar, căci 
altfel cheltuielile ar fj fost și mai 
mari ! Dar. cu o floare nu se face 
primăvară și. la reluarea campio
natului, fotbaliștii și rugbiștii vor 
întoarce iar brazdele unui gazon 
care n-apucâ sâ fie gazon...

Paul SLAVESCU

bilanțul e

O retrospectivă a celor 15 eta
pe din turul campionatului te o- 
bligă să remarci faptul că după 
fiecare meci susținut de echipa 
Steagul roșu, jucătorii trecuți cu 
majuscule au fost aproximativ 
aceeași de fiecare dată : Adama- 
che, Ivăncencu, Olteanu, Pescaru, 
Gyorfy, și din nou Adamache, 
Ivăncescu... Exceptîndu-1 pe fun
dașul central Olteanu, ceilalți 
cinci alcătuiesc grupul celor vîrst- 
nici, jucătotri care de ani de zile 
au reprezentat temelia 
scheletul de bază al 
brașovene. Nu întîmplător antre
norul Nicolae Froca, făcea urmă
toarea remarcă : „Timpul a trecut 
pe nesimțite. La mulți dintre ju
cătorii mei, vîrsta a început să-și 
spună cuvîntul. în turul campio
natului lipsa de rezistență la un 
nivel corespunzător la majorita
tea jucătorilor — mai pregnantă 
în a doua jumătate a lui — în 
special la cei mai valoroși — Ada
mache, Ivănescu, Jenei, Pescaru, 
Gyorfy — precum și absența unei 
dorințe fierbinți a jucătorilor ti
neri de a se titulariza cu randa
ment sporit, au dus la multiple 
dereglări tactice, la o comportare 
nemulțumitoare, care 
chipa Steagul roșu pe 
clasament". Ne raliem 
nicianului brașovean, 
că aceasta este principala cauză 
care a dus la comportarea mo
destă a stegarilor în turul cam
pionatului : LIPSA DE ÎMPROS
PĂTARE LA TIMP A LOTULUI 
CU ELEMENTE VALOROASE.

în perioada pregătitoare de vară

s-au făcut acumulări bune la toți 
factorii antrenamentelor. Jucătorii 
s-au prezentat la startul campio
natului la un nivel superior și re
zultatele obținute în primele opt 
etape de campionat (4 victorii, un 
joc egal și două înfrîngeri). ca și 
poziția ocupată în clasament (nici
odată sub locul 6), a confirmat 
eforturile susținute. întreprinse de

cieni — datorită situației create 
(diminuarea lotului) a trecut 
cu vederea o serie de abateri dis
ciplinare, fără să ia la timp sanc
țiunile ce se impuneau împotriva 
jucătorilor vinovați.

Să facem, în continuare, o ana
liză pe compartimente pentru a 
ne 
de

da seama de greșelile săvîrșite 
jucătorii brașoveni.

valorică, 
formației

a situat e- 
locul 10 în 
părerii teh- 
ooixsiderînd

ALTE DOUA ECHIPE

portar, 6 fundași, 4 mijlocași șl• Jucători folosiți : 16. Pe posturi 1 1
5 atacanți.

• înlocuiri efectuate : 17 ; 3 în apărare, 5 în linia de mijloc, iar 9 
în atac.

• Formația de bază : Adamache (15) — Ivăncescu (15), Jenei (15), Ol
teanu (6), Anghelini (15) — Pescaru (15), Cadar (15) — Zotincă (10), Flores- 
cu (12), Ghergheli (14), Gydrfi (15). Au mai jucat : Alecu (6), Anghel (3), 
Balint (10), Șerbănoiu (6), Naghi (â)- w

• Numai Adamache, Ivăncescu, Anghelini și Gyorfi au reușit să evolueze
1350 de minute. .

0 Șerbănoiu a jucat 6 meciuri, dar nici unul în întregime, totalizînd 227 
de minute.

@ Goluri marcate : 16 (15 acasă și 1
• Goluri primite : 11 (5 acasă, 6 în• Goluri primite : 11 (5 acasă, 6

în deplasare), 
deplasare).

Ultimele achiziții ale Jiului, bucureșteanul Grama și brașoveanul Selimesi, fac cunoștință cu secțiile noului 
lor club prin intermediul navcmodelismului. Foto : V. BAGEAC

DIVIZIONARE B
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
MINERUL BAIA MARE MUNCEȘTE 

CU AMBIȚIE PENTRU... PROMOVARE!

Una din fruntașele seriei a Il-a 
diviziei secunde, Minerul Baia 

Mare, a început de Ia 8 ianuarie 
pregătirile de iarnă, cu gindul la 
un retur al succesului total.

Antrenorul Ion Bartha are acum 
la antrenamente, in afara lotului 
vechi, și doi jucători proveniți din 
eșaloanele inferioare : Bledea (de 
la Constructorul- Baia Mare) și 
Ncamțu (de la Avîntul Reghin). 
Echipa susține zilnic antrenamente, 
și va face acest lucru în oraș 
pînă la 21 ianuarie, după care va 
urca la cabana Izvoarele, în îm
prejurimi.

Antrenorul loți 
săi, în frunte cu 
cea Sasu, la cei 
sînt optimiști în 
varii în Divizia 
din aceste zile se desfășoară cu 
multă ambiție și responsabilitate, 
pentru a face față cu succes unui 
retur ce se anunță foarte dificil.

T. TOHĂTAN-coresp. județean

în perioada precompetițională. 
partea a doua a turului, echi- 
a avut însă o comportare dia

metral opusă, cu rezultate nefavo
rabile (cinci înfrîngeri, dintre care 
două la Brașov !), 
nos pe verticala 
Care sînt cauzele 
o asemenea stare 
dentarea fundașului central Oltea
nu (stîlpul apărării), a însemnat 
un moment hotărîtor sub aspect 
psihic. Absența acestuia a creat 
breșe în dispozitivul defensiv și, 
concomitent, forța de atac a echi
pei a scăzut simțitor. Și celelalte 
accidentări survenite (Rusu, Balint) 
au generat o stare generală de 
tensiune și, datorită deselor modi
ficări de alcătuire a formației de 
la o etapă la alta, au dezmembrat 
angrenajul tactic al echipei și. im
plicit, au dus la dereglarea ideii 
de joc. Lipsa unor înlocuitori ca
pabili să facă față cu succes sar
cinilor de joc, permanentele cău
tări au dus și la slăbirea exigen
ței antrenorului care s-a văzut o- 
bligat să facă unele rabaturi în 
privința intensității și 
ședințelor de pregătire 

cînd jucătorii acuzau o 
stare de oboseală. De . 
antrenorul Nicolae Proca 
este recunoscut ca unul dintre cei 
mai pricepuți și exigenți tehni-

ei 
în 
Pa

eoborînd vertigj- 
clasamentului. 

care au generat 
de fapte ? Aeci-

volumului 
atunci 

anumită 
asemenea, 

care

Adamache are meritul de a fi 
apărat poarta echipei în toate cele 
15 jocuri. Iar faptul că nu a Pri
mit nici un gol în primele șase 
etape cu toate că. în continuare, 
nu a mai manifestat aceeași com
portare bună (dar să nu omitem 
nici greșelile fundașilor) ne obligă 
să-i acordăm un calificativ bun. 
Linia defensivă nu a mai avut a- 
ceeași comportare constant bună ca 
în trecutul apropiat. Fundașii 
brașoveni au manifestat fluctuații 
de formă de la o etapă la alta. 
Dacă la sfîrșitul campionatului tre
cut jucătorii acestui compartiment 
reușiseră să facă fată cu succes 
sarcinilor de joc, acum nu le pu
tem trece cu vederea multiplele 
greșeli săvîrșite în timpul meciu
rilor. în general, compartimentul 
defensiv a acționat haotic, nu a 
mai arătat acel echilibru Și elas
ticitate. acea atît de necesară so
brietate în intervenții. Desele 
țări de la un joc la altul pe 
tul de fundaș stînga (după 
dentarea lui Olteanu), acolo 
au fost încercați pe rînd Pesca
ru, Naghi. Alecu și din nou Naghi, 

dat rezultatele scontate, 
compartimentului defen- 
ales în zona lui oentra- 

.... _ ,__ de sincronizare a jucă
torilor care-1 compun, distanțele 
mari dintre ei, creat deseori

nu au 
Slăbirea 
siv, mai 
lă, lipsa

cău- 
pos- 
acci- 
unde

culoare pe unde au pătruns și au 
finalizat atacanții adversi.

De mai mulți ani, la echipa. 
Steagul roșu s-a statornicit ideea 
tactică cu folosirea unei linii me
diane alcătuită din trei jucători. 
De regulă Cadar, Ghergheli și Pes
caru (coordonatorul de joc), au. 
reușit în prima parte a campio
natului — printr-o laborioasă acti
vitate la mijlocul terenului — să. 
mențină un echilibru constant bun 
și să participe la ambele momen
te ale jocului, de atac și apărare, 
în a doua jumătate a turului. însă, 
Pescaru, uneori trecut și pe alte 
posturi, nu a mai avut resursele 
fizice necesare. Trio-ul de la 
mijlocul terenului a început să 
dea semne de oboseală și legă
tura dintre atac și apărare nu s-a 
mai făcut în bune conditiuni. An
grenajul tactic al echipei s-a de
reglat și randamentul general a 
scăzut.

în atac doar Gyorfy — pe pos
tul de extremă stingă — este ju
cătorul care 
participării 
jocuri. De 
au traversat 
Din cele 16 
chips Steagul roșu numai 4 sini 
opera înaintașilor brașoveni. Tre
buie să recunoaștem, este o cifr'ă 
extrem de redusă. Cauzele inefica
cității atacului sînt strîns legate 
de desele modificări survenite în 
acest compartiment — datorită 
randamentului scăzut al jucători
lor — ceea oe a dus de fapt la 
imposibilitatea obținerii omogeni
zării, la sărăcia mijloacelor 
exprimare și totodată la lipsa 
concentrare în momentele-cheie, 
irosirea situațiilor favorabile 
gol ivite pe parcursul partidelor.

Acum, cînd brașovenii privesc în 
perspectivă fiind conștienți 
lipsurile manifestate, trebuie 
fie convinși că viitoarea etapă în 
evoluția lor trebuie să constituie 
un salt decisiv in direcția unei 
integrări depline pe coordonatele 
actuale ale fotbalului i intensifica
rea procesului de pregătire, îmbu
nătățirea stilului de joc, stabilita
tea formației, preocuparea crește
rii și promovării elementelor ti
nere.

a obținut performanta 
în toate cele 15 
altfel, toți înaintașii 
o eclipsă de formă, 
goluri înscrise de e-

de 
de 
la 
de

de 
să

Bartha și elevii 
„veteranul" Mir- 

32 de ani ai săi, 
privința promo- 

A, și pregătirile

PROGRESUL BRĂILA, INTRE DUNĂ
RE Șl SLANICUL MOLDOVEI

SPORT CLUB BACAU ȘI-A RELUAT 
giubei, Dembrovschi. Florea și Bă
ltiți (înaintași). în lot au fost in
troduși de la tineret, Blejușcă, și 
Enache crescut in pepiniera lui 
Dinamo București. Lotul urmează 
să fie completat cu încă un por
tar, Vain ea, de la Dinamo Obor 
București.

între 28 ianuarie și 5 februarie. 
S. C. Bacău, se va pregăti din nou 
ta localitate. între 5 și 17 februa
rie, băcăuanii urmează — să efec
tueze un turneu in străinătate — 
in Greda două jocuri și ta Albania 
trei jocuri- După întoarcerea din 
acest turneu, la 25 februarie. S. C. 
Bacău va susține pe propriul teren 
o întîlnire amicală ta compania e- 
chipei Karl Marx Stadt CR D. Ger-

ANTRENAMENTELE
Acum cîteva 

găurile. Sport 
după controlul 
zilele de 8 și 
la pregătirea generală și specifică. 
După patru antrenamente susținute 
în localitate, începînd de luni 15 
ianuarie băcăuanii au plecat la 
Slănic Moldova, unde se vor pre
găti pînă la 28 ianuarie, perioadă 
în care au programat și un joc a- 
mical, cu o echipă................ .......
din municipiul Gh.

Iată, lotul cu care 
început pregătirile : 
(portari), Mioc, Catargiu, 
Margasoiu, Comănescu, 
(fundași), Sinăuceanu, Vătafu, Hriț- 
cu și Duțan (mijlocași). Pană, Ru-

zile, și-a reluat pre- 
club Bacău care, 

medical, efectuat în
9 ianuarie, a trecut

din Divizia C, 
Gheorghiu-Dej. 
băcăuanii și-au 
Ghiță, Ursache 

Velicu, 
Volmer

TRATATIVE PENTRU ORGANIZAREA

UNOR TURNEE PESTE HOTARE

r
ANTRENORII FEDERALI 
SPRIJINI PREGĂTIRILE

DIHZIOVARHOP A

La Progresul Brăila, pregătirile 
pentru noul sezon au debutat la 9 
ianuarie, odată cu rigurosul con
trol medical. Pînă la 29 ianuarie, 
întreg lotul va efectua 
dințe de pregătiri sub 
antrenorului Octavian 
Brăila, in aer liber.

După aceea, echipa 
năre iși va muta „car 
ral* al antrenamente^ 
le de la Slănic Moldova ner-r: 
desăvirștrea pregăririi fizice. La 
înapoiere, formația brăîieană (din 
riadul căreia au plecat jucători; Vî- 
șan $i Dumitru, venind ta schimb 

i fundaș nou. Se be va susține mai 
alte jocuri de verificare ta com

pania unor echipe din Divizia A. 
B șt C, viztad o comportare mult 
mai bună ta retur, ta seria I a 
srenet secunde.

intense șe- 
conducerea 
Ulman, la

Gheorghe NERTEA

aodrcîrii. Dar resursele sale fizice nu i-au mai permis s-o facă cu succes și 
rului campionatului. Foto D. NEAGU

m;

X. COSTTX — corespondent

CE FAC

DINAMO a 
la sfirșitol a

ier*

care se
Nict o

gfe- 
nou-

Sinaia. pînâ
•ei

Ion Nunweiller și Gh. Timar au în
tocmit pianul de asalt al pantelor 
de la poalele Bucegilor cu gindul 
Ia— i-uătatea returului. Lucescu are 
piciorul In gips (entorsă la gleznă). 
Simbăiă va intra și el in circuitul 
general.

Conducerile mai multor cluburi cu 
echipe in campionatul Diviziei A duc 
tratative In aceste zile pentru orga
nizarea unor turnee peste hotare.

Iată proiectele unor cluburi s
• F. C. Argeș să joace în Israel 

tn perioada 20 februarie — 3 martie ;

pragâtLriie dîriziocarelor A. De 
seri dimineață tehnicienii federa
ție: sînt prezenți la antrenamente 
și iși aduc contribuția la o pre
gătire superioară a jucătorilor. Ast
fel. antrenorul federal A. X icni eseu 
asistă la pregătirile echipelor Stea- 
na y StEÂC^l TOȘU. rarp află 
la Poiana Brașovului, precum și la 
antrenamentele formațiilor Dinamo. 
Jiul și Petrolul, care au loc la Si- 

orul R. Cosmoc la
U.TJU CSM. Reșița. A S. Armata 
Tg. Mureș și C.F.R. Cluj ; C. Dră- 
gușin a plecat la Predeal, unde se 
află Rapid. Farul și „U” Cluj ; L 
Voica — la Băile Herculane. unde 
se antrenează F. C. Argeș și Univ. 
Craiova și C. Braun-Bogdan la
Slănicul Moldovei. la pregătirile 
formației Sport Club Bacău.

In sala Dinamo 
DOUĂ JOCURI REUȘITE

PETROLUL și-a propus 100.000 de 
metri pentru antrenamentele foarte 
tari pe care le face la Timișul de 
Sus. De joi vor fi scoase și mingile.

an

In

LA MINIFOTBAL FEMININ

INSTRUIREA ARBITRILOR a—

DIN LOTURILE REPUBLICANE

Si lăudabUâ această iniția- 
sului Duxarrc de a organ za 
ajir.z.ct con-.peuțu de mini- 

sa l Dummies dimineață, sa.a 
Mare a fost dm 
mmitotbalui. m- 
pracacat. băieți 
public. Iar cele

șoseaaa Șxefan cel 
nou plmâ I>:\ adâ câ 
d.ferent de eine es*.e 
sau fete, are pntâ la 
mai bune patru formații feminine bucu- 
resiene. care s-au întrecut in arest 
plăcut interesant cuplaj, au oferit 
partide piâcuțe. eu faie frumoase, pen
tru care au
ze.

Iată acum 
cier! asupra

fost rlsplAtite eu vii ap’au-
rezultatele și dteva apte

relor două partide : Cnirea

loc duminică primaLa Cluj, a avut loc duminică prima 
ședința de Instruire a arbitrilor din lo
turile republicane A, B și C din jude
țele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Să
laj, Bistrița, Alba. Mureș șl Cluj. Cel 
74 de arbitri au ascultat referatele pre
zentate de VI. Grosu („Principalele as
pecte ale arbitrajelor din turul cam
pionatului 1972—73“), O. Comșa („Cola
borarea dintre arbitrul de centru și cel 
de linie ; plasament, semnalizări-), C. 
Nițescu („Ofsaidul și legea avantajului”). 
G. N. Gherghe (^Greșeli și incorectitu
dini”). De asemenea, au fost vizionate 
filmele „Deposedarea prin alunecare" și 
„Jocul portarului ; regula celor patru 
pași”, procedee exemplificate și practic 
de arbitrii A. Munich, K. Stîncan și C. 
Jurja.

In încheierea ședinței. Florea Tănă
sescu, secretar general al F.R.F., a dat 
unele indicații privind activitatea cava
lerilor fluierului și a cerut acestora să 
aplice cu mai multă fermitate regulile 
de joc.

CONSTANTIN, ANTRENOR
Am primit din partea clubului Steaua 

următoarea comunicare : Ca urmare a 
numirii tov. Valentin Stănescu ca an
trenor principal al echipei naționale, 
conducerea clubului sportiv „Steaua", 
secția fotbal și jucătorii militari îi aduc 
calde mulțumiri și își exprimă. întreaga 
lor considerație pentru activitatea sa 
competentă, . pentru devotamentul ma
nifestat față de club de-a lungul unul

ANTRENORUL V. STĂNESCU A PRELUAT CONDUCEREA ECHIPEI NAȚIONALE
laborarea st rin să eu antrenorii e- 
chipelor de Divizia A, făcind — în 
cadrul aceleiași conferințe de pre
să la care ne referim — un apel 
la sprijinul efectiv și sincer al a- 
cestora. De asemenea, V. Stănescu 
a declarat 
dorește să 
al tuturor 
cu care să 
atingerea unor scopuri comune.

După ce în ședința de azi după 
amiază va fi definitivat lotul, com- 
ponenții săi vor fi convocați la Bucu
rești joi după amiază, pentru o întîl- 
nirecu antrenorul și conducerea fe
derației, întîlnire în cadrul căreia se 
va face o discuție legată de mo
dalitățile și atmosfera în care se 
va lucra în acest an pentru atin
gerea obiectivelor propuse. De ase
menea, Valentin Stănescu a anun
țat că înainte de plecarea în turneul 
din Spania .-(primele zile ale 
februarie) dorește să reunească 
tul pentru cîteva antrenamente 
mune.

(Urmare din peg. I)

restructurare a lotului reprezentativ 
și că jucătorii de bază din lotul 
anterior vor fi în continuare men
ținuți, poziție care ni se pare cu 
totul logică, dat fiind că, din pă
cate, fotbalul nostru nu benefici
ază de atîția jucători de virf incit 
un nou antrenor să poată face „ta- 

și să pornească la lucru 
de jucători total re-

bula rasa' 
cu un efectiv 
maniat.

în legătură cu concepția de joc
«

PRINCIPAL LA STEAUA
an și jumătate de muncă, ca antrenor 
principal al primei echipe de fotbal, 
și îl asigură de întreg sprijinul în noua 
sa muncă.

La propunerea secției de fotbal, biroul 
Consiliului clubului sportiv „Steaua" a 
hotărît ca funcția de antrenor principal 
al echipei de fotbal să fie preluată de 
către antrenorul Ghenrghe Constantin, 
ajutat de antrenorul Emeric Jenei.

a echipei, Valentin Stănescu n-a 
putut intra în detalii, mulțumin- 
du-se să precizeze că se va strădui 
să aducă unele noutăți, in special 
în ceea ce privește jocul la mij
locul terenului. Totuși, el a lăsat 
să se întrevadă că jocul echipei 
naționale va merge, ca principale 
trăsături, pe actualul joc al echipei 
Steaua, căruia Valentin Stănescu îi 
va aduce unele îmbunătățiri, por
nind firește de la calitățile pe care 
le au jucătorii naționalei, proveniți 
de la diverse cluburi. în aceeași 
ordine de idei, antrenorul echipe; 
naționale a menționat că aseme
nea schimbări nu se pot face ra
pid, că nu trebuie să ne așteptăm 
la niște salturi spectaculoase încă 
de la primele apariții ale echipei, 
dar că el promite sesizarea de 
către observatori a unor elemente 
noi încă din primele apariții oficia
le ale echipei . Noul antrenor a 
făcut și o „profesiune de credin
ță" in sensul că își propune ca 
importantă metodă de lucru co-

că. in noua sa muncă, 
aibă și sprijinul deplin 
jucătorilor selecționabili. 
colaboreze corect pentru

lul 
lo- 
co-

Tricolor — Carmen 1—( 
lost plăcut și interesar.t. 
lor două goluri au fost 
Mar ga costache. Rapid 
(1—1). Partida vedetă

(1—•). Jocul a 
Autoarele ce- 

Elena Matei șl 
— Venus 4—2 

a cuplajului a 
ofent un spectacol plăcut. Cele două 
combatante. Venus — cea mai bună 
echipă din Capitală (campioana muni
cipiului București pe 1972 și ciștlgAtoa- 
rea .Cupei Carmen-) — șl Rapid — 
a doua echipă a ---- - - - --------■-
bucureștean — au 
calitate. Jocul s-a 
prinzătoare victorie 
care avînd !n trio-ul Dorotheea Nicola'u 
(î), Eleonora Pană (1) șl Cristina Cine- 
zean (1), pe cele mai bune și in ace- 
•ași timp cele mai eficace jucătoare, 
s-au impus pe merit. Pentru învinse a 
marcat Virglnica Huțan (2).

Și, pentru a fi In ton, ambele partide 
au fost conduse bine de o cavaleri a 
fluierului, Emilia Duță. (A. p.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
plecat, duminică dimineață, la Băile 
Herculane. unde se va pregăti plnă 
la 28 ianuarie. Studenții au plecat și 
cu Oblemenco, care a primit avizul 
medicilor, cu tînărul Leu (de la Chi
mia Brăila) și cu Pană, de la Spor
tul studențesc, care nu au, deocam
dată, dezlegare.

SPORT CLUB BACĂU s-a retras, 
de ieri, In liniștea de la Slănic Mol
dova, acolo unde echipa s-a pregătit 
și in iarna trecută.

fotbalului feminin 
oferit un meci de 
Încheiat cu o sur- 
a rapidistelor (4—2),

RAPID s-a oprit la vila Ursulețul, 
In Predeal. Feroviarii, care au în
ceput cel mai devreme antrenamen
tele, avînd In vedere și meciurile 
din Cupa Cupelor, se află Intr-un 
stadiu mai avansat cu pregătirile. Se 
pune încă accent pe latura fizică.

FARUL e vecină de... apartament 
(din păcate, nu și de locuri în cla

sament) cu Petrolul, adică încearcă 
pe pantele de la Timișul de Sus 
facă acum, In asprimea iernii, o 
mai ușoară. Constănțenii au și 
mingile, Iar unii dintre cei 
vechi jucători nu suportă prea 
duritatea antrenamentelor fizice. în 
lipsa antrenorului Hașoti, plecat în 
schimb de experiență în R. F. a Ger
maniei, pregătirile sînt conduse de 
antrenorul secund Petre Comăniță.

Și o noutate : „vîrful" Negoescu 
de la Gloria Buzău, „curtat" de mai 
multe echipe, a fost legitimat la 
echipa constănțeană.

să-și 
vară 
scos 
mai 

mult

e-

C.S.M. REȘIȚA are miercuri 
dința de analiză a turului, cînd 
vor analiza profund greșelile prime
lor 15 etape, tocmai pentru ca re
turul să fie fructuos. Reșițenil s-au 
pregătit la Văliug și vor continua 
antrenamentele, de joi, în localitate.

șe
se

SPORTUL STUDENȚESC sprin- 
tează, de vineri, pe pantele de la Iz
vorul Mureșului, acolo, unde, de as
tăzi Își va începe pregătirile — In
tr-un schimb de experiență — și 
echipa bulgară Dunav Ruse. în lotul 
studenților, cîteva noutăți de ultimă 
oră : și-au reluat pregătirile, de ieri, 
și Mircea Sandu, Tănăsescu (operați 
de amigdalită), Jurcă (restabilit după 
accidentul din turul campionatului) 
și Lucaci (restabilit după un recent 
accident de automobil).

MARELE SUCCES AL TRAGERII SPECIALE LOTO A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1973
PESTE 26.000 PREMII DIN CARE 2 DE CITE 100000 LEI, 21 AUTOTURISME Ș. A.

Cîștigătorii autoturismelor : catego
ria M (3 autoturisme DACIA 1 300)
1. Ardeleanu Dumitru — corn. Costi
șa jud. Neamț ; 2. Boc Emilia — Iași; 
3. Anghel Petre — București. Cate
goria N (15 autoturisme MOSKVICI 
408 412) : 1. Băcanu S. Ion — Pitești;
2. Kiș Gydrgy — Beiuș ; 3. Eleneș 
Dumitru — Arad ; 4. Ulescu Nico- 
laie — București ; 5. Ghimpu Apos
tol — Galați ; 6. Năstase Constantin 
— Iași ; 7. Drimus Alexandru — 
corn. Coștiut jud. Maramureș ; 8. Va- 
silescu Gheorghe — Roșiorii de Vede;
9. Lupașcu Constantin — Timișoara ;
10. Bodor Victoria — București ; 11. 
Neagu Teodora — corn. Ulmu jud. 
Ialomița ; 12. Popa loan ; 13. Brez- 
-nenianu Dimitrie ; 14. Brezmenianu 
Constanța și 15. Balotă Mariana toți 
din București. Categoria G (3 auto
turisme MOSKVICI 408 412) : 1. Du-

țan Dragoș — C.
2. Malyar Mihail 
pescu Florian —

• Premiile tragerii Loto din 5 ia
nuarie 1973 : extragerea I : categoria 
1 : 1 variantă 25". n a 100 000 lei și 2 
variante 10% a cite 40 000 lei fiecare; 
2) : 1,85 a 32 411 lei ; 3) : 14,20 a 4 223 
lei ; 4) : 25,70 a 2 333 lei; 5) : 115,40 a 
520 lei ; fi) : 250.80 a 239 lei. Extrage
rea 
10" „ 
5,75 a 8 433 Iei ; 
D : 17,95 a 2 701 
lei ; F : 26,95 a 
a 100 Iei. Report _ 
lei, report categoria A 
Cîștigătorii premiilor de cite 100 000 
lei sînt : ENCULESCU IORGU — 
BUCUREȘTI la categoria 1 ; IOICA 
CORIOLAN - Constanța și TUDOR 
IOAN — BUCUREȘTI, la categoria A.

Lung jud. Argeș ; 
— Reșița ; 3. Po- 
Alexandria.

a Il-a : categoria A : 2 variante 
a cite 100 000 lei fiecare; B :

C : 8,45 a 5 738 lei ; 
lei ; E : 45,95 a 1 055 
1 799 lei ; Z: 1494,50 
categoria 1 = 16174

28 940 lei.

• în întreaga țară, cotînuă vînza- 
rea biletelor LOTERIEI ÎN OBIEC
TE, o atractivă posibilitate de cîștig 
oferită partjcipanților din 
țară, de către Administrația 
Loto-Pronosport.

Cîștigurile la LOTERIA ÎN __
TE se vor atribui pe baza unei tra
geri cu prilejul căreia vor fi efec
tuate nu mai puțin de 17 extrageri 
de numere și terminații cîștigătoare. 
Pentru a deveni ciștigători este sufi
cient ca numărul tipărit pe biletul 
cumpărat de dumneavoastră să fie 
format din cele 6 cifre sau să aibă 
terminațiile de 5, 4, 3 și chiar nu-, 
mai 2 cifre. Deci cu numai 2 cifre 
cîștigătoare veți putea obține un pre
miu în obiecte. Procurați-vă biletele 
din vreme.

întreaga 
de Stat

OBIF.C-



BUCUREȘTI - MOSCOVA: 5-3
ÎN INTIMA DE SCRIMĂ DINTRE 

REPREZENTATIVELE DE TINERET
/ Întîlnirea amicală de scrimă din
tre reprezentativele de tineret ale 
orașelor București și Moscova a 
luat sfîrșit. După cum se știe, par
tea a doua a întîlniril a fost con
sacrată meciurilor pe echipe în care 
floretistele noastre au suferit o 
neașteptată — ți nemeritată — în- 
frîngere.

Au urmat pe planșă floretiștii șl 
reprezentanții Bucureștiului au ți
nut să demonstreze că prezența lor 
masivă în fruntea clasamentului 
individual nu a fost deloc întîm- 
plătoare. Ei au terminat pe locul I 
întrecînd reprezentativa Moscovei 
cu 9—7 (Buricea — 3, Alexe — 3, 
Russu — 2, Ursovici ■— 1 : Popov 
— 3, Zemski — 2, Kalinkin —• 2) 
și garnitura secundă a Bucureștiu
lui cu 9—3 (Russu — 3, Ursovici —
2, Buricea — 2, Alexe — 2). Flore
tiștii moscoviți au realizat o vic
torie cu 9—4 în fața echipei secun
de a capitalei noastre în care nu
mai Cursaru și Constantinescu au 
punctat de cîte două ori.

Scrimerii bucureșteni au mai 
obținut o victorie — scontată, de 
altfel — în proba de sabie. După 
ce au învins cu 9—3 echipa B a 
Bucureștiului, ei au cîștigat destul 
de comod meciul cu sabrerii din 
Moscova : 9—4 (Pantelimonescu —
3. Petrică — 3, Oancea — 2, Musta
ță — 1 : Dzevaltovskl — 1, Svidko

— 3). Oaspeții 
rie cu 9—3 în

au dobîndlt o victo- 
fața selecționatei se

cunde a Bucureștiului ale 
puncte au fost realizate de 
— 2, Mancaș — 2, Dobre — 

Ultima probă a intîlnlrii, 
a demonstrat — ca și turneul indi
vidual — superioritatea oaspeților. 
Reprezentativa Moscovei a cîștigat 
cu 7—0 meciul cu București B și 
cu 8—4 partida cu prima reprezen
tativă a Capitalei noastre. Au 
punctat: Solenkov — 3, Maslov — 
2, Kakulin — 2, Visgunov — 1, 
iar pentru București A, Angeles- 
cu — 3, Zidaru — 1.

Scorul final al întîlnirii din acest 
an dintre reprezentativele Bucureș
tiului și Moscovei este, așadar, 
de 5—3 în favoarea sportivilor noș
tri.

Dacă ținem seama de faptul că 
selecționata primă a Capitalei noas
tre nu a putut cuprinde pe toți 
fruntașii generației tinere, compo- 
nenți ai secțiilor bucureștene, pen
tru că elemente de frunte ca Popa, 
Manta. Marin ș.a. se află în pregă
tire pentru marile competiții ale 
sezonului, reiese că rezultatele ob
ținute în fața valoroșilor repre
zentanți al scrimei din capitala 
U.R.S.S. pot fi considerate ca deo
sebit de promițătoare. Un nou ga- 
lon de merit pe umărul mușcheta
rilor din „noul val*'. (S.B.)

cărei 
Marin 
1. 
spada,

or

Căpitanul echipei Steaua, Gheorghe Gruia primește 
mației învingătoare la Offenburg.

„JOCURILE SPORTIVE AFRICANE" IN PLINĂ DESFĂȘURARE

LAGOS. 15 (Agerpres). — Urmă
rite cu viu interes pe bazele sporti
ve ale orașului nigerian Lagos au 
continuat „Jocurile sportive africane". 
Numeroși spectatori au fost prezenți 
în tribunele stadionului Național pen
tru a urmări întrecerile de atletism. 
Cunoscutul atlet etiopian Mamnio 
Wolde, campion olimpic Ia Ciudad 
de Mexico, a terminat învingător in 
proba de maraton, parcurgînd 42.195 
km în £' 
plat cel 
Charles 
zultatul 
nou rec 
Sprinten

2h 27:32.02. în cursa de 400 m 
mai rapid atlet s-a dovedit 
Axați (Kenia) care, cu re
de 46.26 sec., a stabilit un 

ord al Jocurilor africane, 
al O. Karikari a cîștigat in 
tacuk» proba de 200 m plat 

de 21,08 șec., iar aruncă- 
îocan Yoban Ocbola Ul

ei
•.om

I

1 ga nd a) a intrat In posesia medai:
I de aur cu un rezultat de m.

în concursul femir. »n. nigeria:
: Modupe Osbikoya, înviip.găcoare ctJ zi mai inamte la săriți^ra în înâii
1 me. a cîștigat și proo;x de sâritu
I în. lungime cu «5,15 m. fund urma
I în clasamer.: de cocupa •cioata sa <

dafin cu 6,07 m și de Kabanda (1* ganda) cu 5,73 m. Un r;ou record
1 tricar, a fost stabiliti Ai'»". em și in pro

V

V*

O— 
1T-

Hnumr.1 de «O i
Tecta Cbfbwiy

Turneul masculin de tenis de masă 
a revenit lui Gezz (Republica Arabă 
Egipt) învingător în finală eu 3—1 
In fața nigerianului Crukotan. La fe
minin, pe primul loc s-a clasat Et
hel Jaks (Nigeria). Ea a dispus in 
finală cu 3—0 de Elshaarawy (Re- 
publca Arabă Egipt).

O nouă medalie de aur a obținut 
înotătoarea Afifi Faten (Republica 
Arabă Egipt) care a cîștigat și proba 
de 100 m spate în 1:16,24. Gharib 
Attian (Republica Arabă Egipt) a tre
cut primul linia de sosire în cursa 
de 200 m. înregistrat cu timpul de 
220.73. Ștafeta feminină de 4x100 m 
a revenit echipei 
Egipt cu 5:17,57.

Turneul masculin 
încheiat cu victoria 
genei. învingătoare

Tanzanianul Fil- 
fert Bay (la mij
loc) este surprin
zătorul învingător 
al lui Kipchoge 
Keino în proba de 
1500 m. Pe lo
cul 3, etiopianul 
Shibiru Regassa 

(dreapta).

Telefoto :
A. P. — Agerpres

■

Republicii Arabe

de handbal ș-a 
selecționatei Al

in finală cu sco
rul de 14—12 in meciul cu formația 
Republicii Arabe Egipt.

Finala turneului de fotbal 
pune selecționatele Nigeriei și Gui- 
r.eii. învingătoare în ■ 
4—2 si respectiv 2—1 In 
selecționatele Republicii Arabe Egipt 
si Ghanei.

In finala competiției masculine de 
volei se vor întilni reprezentativele 

lî Arabe Egipt și Tunisiei.Republ

va o-

■'

semifinale cu 
n partidele cu

In semifinale s-au 
toarele rezultate : 
Egipt — Senegal 3—0 *; 
Coasta de Fildeș 3—2.

■

r ■ 1
'■ ■

înregistrat urmă- 
Republica Arabă 

Tunisia —

C.1.0. AR PUTEA COLABORA CU U.N.E.S.C.O.
declară, la Lagos, lordul Killanin, președintele C.I.O

IRINA RODNINA,

CAMPIOANĂ UNIONALĂ.

CU ALT PARTENER!

JC
M»- 

Ktlia- 
rindvl

FLORIN GHEORGHIU- 
LIDER LA ORENSE 
MADRID. 15 (Agerpres). — După 

o zi de odihnă, turneul internatio
nal de șah de la Orense (Spania) 
a continuat cu disputarea parti
delor din runda a 6-a .Liderul cla
samentului. marele maestru român 
Florin Gheorghiu a obținut o nouă 
victorie, învingîndu-1 de data a- 
ceasta in 22 de mutări, pe Edgar- 
do Castro (Filipine). Pîdevskl a 
cîșigat la Durao și Parma la Ja- 
nosevici. O remiză rapidă (după 
numai 15 mutări) a realizat Vic
tor Ciocâltea în partida susținută 
cu marele maestru american Paul 
BenkB. Cobo și Pomar și-au În
cheiat la egalitate partida, după 
numai 11 mutări.

în clasament continuă să condu
că Florin Gheorghiu cu 5,5 puncte, 
urmat de Pîdevski (Bulgaria), 
Parma (Iugoslavia) — 4 puncte,
Ciocâltea (România), Benkb (S.U.A.) 
și Cobo (Cuba) — 3.5 puncte, Po
mar (Spania) — 2,5 puncte etc.

Turneul de baschet de la Varșovia

SELECȚIONATA BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE:

81-64 CU PRAGA
VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit întrecerile grupelor 
preliminare ale turneului interna
țional masculin de baschet care 
se desfășoară la Varșovia. în ul
timul meci disputat, selecționata 
orașului București a obținut o Vic
torie clară . cu scorul de 81—64 
(50—29) în dauna redutabilei re
prezentative a orașului Praga. Din 
formația română s-au remarcat în 
acest joc Oczelak (18 puncte), 
Savu (16 puncte) și Tarău (14 
puncte.

Alta rezultate i Sofia — Legia 
Varșovia 84—83 (46—41); AZS 
Varșovia — I Budapesta 66—59 
(39 — 24); Moscova — „Polonia" 
Varșovia 73-—65 (41—35).

Iată clasamentele celor două 
grupe preliminare : Grupa A : 1.
Praga — 5 puncte ; 2. Moscova — 
5 puncte3. „Polonia" Varșovia — 
4 puncte ; 4. București — 4
puncte ; Grupa B : 1. Sofia — 6
puncte; 2. Legia Varșovia — 5
puncte; 3. AZ’S Varșovia — 4
puncte ; 4. Budapesta — 3 puncte.

în următoarea etapă a compe
tiției se vor desfășura următoare
le intîljjrî: București — AZS ; 
„Polonia" — Budapesta ; Sofia — 
Moscova și Praga — Legia.

titan al 
a arătat 
probabil 
tive, ca 
olimpice 
sportive 
problema calendarului și a progra
mului olimpic cu ocazia Congresu
lui olimpic, ce va avea loc în luna 
septembrie, la Varna.

Evocînd posibilitatea unei asoci
eri intre C.I.O. și UNESCO, pentru 
a extinde acțiunea mișcării olimpi
ce și la alte activități în afara spor
turilor de competiție, lordul Killa
nin a declarat că „ideea este atrăgă
toare. dar 
este totdeauna bine ca prea multe 
organisme să se ocupe de același 
lucru. Totuși,
UNESCO, noi vom căuta să punem 
în practică planul de solidaritate 
și ajutor în domeniul sportului de 
care să beneficieze țările din Afri
ca. Asia, America Latină, unde inte
resul pentru sport 
nuu-e".

Jocurilor, lordul Killanin 
că și la Montreal vor ii 
tot 21 de discipline spor- 
și Ia Miinchen. Comitetele 
naționale și federațiile 

internaționale vor discuta

MOSCOVA, 15 (Agerpres). _ La Ros
tov pe Don au început campionatele 
unionale de patinaj artistic. In proba 
de perechi, campioana mondială și olim
pică Irina Rodnina, care începînd din 
acest sezon face cuplu cu Aleksandr 
Zaițev, a cucerit locul întîl cu 415,7 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine Irina Cerneaeva — Vasili 
Blagov și Ludmila Smirnova — Aleksei 
Ulanov.

stimulează organizațiile 
și guvernele unor țări in 
de sprijinire a sportului, 

aii interviului acordat zia- 
prezenț; Ia Lagos, lordul 
a declarat că va ti reexa

minată regula 26 privind admiterea 
sportivilor la Jocurile Olimpice. Di
ficultatea unei definiții precise, a- 
precază președintele C.I.O., con
stă în faptul că fiecare sport și 
fiecare federație au principiile ți 
problemele lor. iar calificativul de 
„comercializare" a sportului este 
desrul de relativ. Sint sporturi ca 
.ahtingul schiul și câlâria unde co
merțul si industria sînt desigur 
foarte interesate. CJ.O. trebuie să 
vegheze ea sportivii să nu devină 
_nameni-sand» ich". purtători de 

ei să nu 
îcii pe-

sport
♦

AGENDA SÂPTÂMÎNII
nu

1 rigan-

a GHftHMfl
• si 14 februarie

în colaborare cu

a adăugat el

SCHI

FOTBAL

CAMPIONATE AUSTRIA
DE FOTBAL
IN EUROPA k 4

OEmeciului de la

și jucătorii Klimot 
rin. Panos 
doar pe i 
zia a fos 
la o înțele 
tele de disputare 
în această pri 
prealabil, ur 
nitivat după 
conducerile 
februarie meciul tur și 14 februa 
jocul retur, la Moscova.

Discutind despre utilitatea 
turneu, antrenorul C. Oțeie« 
spus că în domeniul pregătirii 
rile disputate au contribuit ia 
genizarea lotului. Ia perfecți 
unor combinații tactice. Pe 
zic, oboseala deplasărilor a 
lată de condițiile excelente 
de organizatori, partea finală a 
neului (aproximativ o

Meciurile din C. C. E. cu M. A. I. Moscova se vor disputa
După un lung șl fructuos turneu, 

in cadrul căruia a susținut și a cîș
tigat 17 meciuri (este drept unele 
dintre ele disputate cu ocazia unor 
turnee-fulger), handbaliștii de la 

‘Steaua sînt de duminică seara din 
nou acasă. Fericiți si veseli după și
rul de succese realizat în R. F. a 
Germaniei, dar și îngrijorați, deoa
rece peste cîtova zile (19—21 ianua
rie) îi așteaptă la Galați dificilele 

’ijocuri din cel de al doilea turneu al 
campionatului. De altfel, antrenorul 

, C. Oțelea ne-a precizat in acest sens 
' că : „...partidele de c?~ 
> deosebit de
tind pentru 
sebită".

Revenind, 
turneu, cu , . .
de la Steaua au realizat cîteva veri
tabile performanțe, am continuat dis
cuția pe această temă cu tînărul an
trenor bucureștean, solicitîndu-1 une
le amănunte în. plus. Am aflat, ast
fel, că cel mai pretențios turneu 
dintre cele la care a luat parte for
mația Steaua . în această perioadă a 
fost cel organizat de federația de spe
cialitate a regiunii Sudbaden, desfă
șurat în două orașe: Freiburg și 
Offenburg. In grupa preliminară, or
ganizată la Freiburg, Steaua a în
vins pe rind: FT Freiburg (13—3), 
selecționata Berlinului de vest (9—6) 
și Partizan Bjelovar (9—3). La tur
neul final, desfășurat la Offenburg, 
bucureșteni! au dispus de selecționata 
Sudbaden cu 13—9, în timp ce în 
celălalt meci decisiv Partizan Bjelo
var a învins pe M.A.I. Moscova cu 
13—12 (7—8). Astfel că, în finala com
petiției s-au întîlnit echipele Steaua 
și Partizan Bjelovar, victoria reve
nind — după cum se știe —. jucăto
rilor români cu scorul de 14—10 
(9—9). Formația Steaua s-a clasat 
astfel pe primul loc, înaintea cam- 

. pioanei Iugoslaviei, care deși a fost 
lipsită de aportul lui Horvat, * ~ 
vut în componența sa pe ’ 
ocupantul primului loc în 
tul golgeterilor : 1. Lavrnici 
2. Gruia 10 goluri, 3. 
(M.A.I. Moscova) 9 goluri.

Interesant este că cu acest prilej 
handbaliștii de la Steaua au putut 
să vadă evoluînd pe viitorii lor ad
versari din sferturile de finală ale ■la

campionat sînt 
grele, toate echipele lup- 
puncte cu o energie deo-
însă, la recent încheiatul 
prilejul căruia jucătorii

t, l-a a- 
Lavrnicl', 

clasamen- 
12 goluri, 
Maximov

Eroul
Napoli, portarul ture 
Sabri, într-o nouă 
paradă spectaculoasă, 
prin care reușește să 
oprească acțiunea lui 
Anastasi (fază din 
meciul Italia — Tur 
cia, din preliminari
ile C.M., terminai 
după cum se Știe cu 
un surprinzător re
zultat egal i 0—0).

PATINAJ Sprint și tetratlon în cadrul concursu
lui de patinaj viteză de la Madonna d> 
Campiglio (italia), contînd pentru „Tur
neul celor patru piste".
Bugner (Anglia) — Lubbers (Olanda), 
meci pentru titlul european profesionist 
la categoria grea, la Londra.
Probe de coborîre șl slalom special (fe
mei), în cadrul Cupei Mondiale, la 
Grindelwald (Elveția).
Grecia — Spania, meci in cadrul preli
minariilor c.M. (grupa a VII) la Atena; 
tragerea la sorți a jocurilor din sfertu
rile de finală ale celor trei competiții 
europene intercluburi, la Frankfurt pe

C.C.E., adică pe jucătorii de 
M.A.I. Moscova, echipă clasată pe 
locul III la Offenburg. Ea această 
formație, oare la turneul susamintit 
a fost însoțită și de antrenorul fede
ral sovietic N .Evtușenko, evoluează 
o bună parte din. componenții de 
bază ai lotului reprezentativ al 
U.R.S.S., cum ar fi : portarul Vilson

«
Arbroath 2—0 ; Celtic

Ayr Uni- 
Dun-

DOUA NOI
RECORDURI MONDIALE 
DE PATINAJ VITEZĂ

Telefoto r
A. P. —• Agerpres
SCOȚIA (etapa a 21-a) ted ... - _ .

dee 2—1 ; Dundee United — Hibernian 
1—0 ; East Fife — Kilmarnock 3—0 ; 
Falkirk — Rangers 2—4 ; Mother- 
well — St. Johnstone 1—1 j Patrick 
Thistle — Airdrie 2—0. Partidele A- 
berdeen — Dumbarton șl Hearts — 
■Morton au fost aminate. Clasament : 
1. Rangers — 31 p j 2. Hibernian — 
30 p. (un joc mai puțin disputat) ; 
3. Celtio — 30 p. (trei jocuri mai pu
țin).

ta — Atletico 3—2; Beira Mar — 
Benfica 1—2; Sporting — Farense 
4—0 ; Barreirense — Tomar 1—0 ; 
Belenenses — F. C. Porto 2—0 ; 
tubal — C.U.F. 3—1 ; Leixoes
Montijo 1—0. Clasament : Benfica 
sabona — 36 p ; 2. Belenenses 
27 p. ; 3. Sporting — 23 p.

Se-
L:

tt.

Amsterdam — Teestar 2—0 ; Go A- 
head Deventer — N.A.C. Breda 3—0 ; 
P.S.V. Eindhoven — - - -
gen 0—0 : Feyenoord 
N.E.C. Nijmegen 3—2.
Feyenoord — 32 p. ;
3. Sparta — 27 p.

2.

F. C. Gronin- 
Rotterdam — 
Clasament : 1. 
Ajax — 30 p.;

de la stingă 
tlasați in proba 
le a 43-a ediție a 

cursei internaționale Lauberhorn: 
Walter Tresch — Elveția (locul 2), 

an Neureuther — R.F.G. 
1), Claude Perrot — Franța 
Henri Duvillard — Franța 

Telefoto : AP.-AGERPRES

CONDUCE DETAȘAT 
ÎN „CUPA MONDIALA 

SCHI

ZURICH, 15 (Agerpres). — Cu 
prilejul concursului internațional 
de patinaj viteză (rezervat sprin
terilor), de la Davos, au fost sta
bilite două noi recorduri mondia
le la multiatlon. La masculin, nor
vegianul Lasse Efskind a totalizat 
154,400 puncte (vechiul record a- 
parținea vest-germanului Erhard 
Keller cu 155,800 puncte), iar la 
feminin, canadiana Sylvia Burka a 
realizat 174,095 puncte (recordul 
anterior era de 178,430 puncte).

în ultima zi de întreceri au fost 
înregistrate următoarele 
masculini 500 mi Lasse 
(Norvegia) — 38,2 sec. ; 
Johan Granath (Suedia) 
feminin i 500 m i Kaithy 
(Canada) — 43,3 sec.; 1000 
Monika Pflug (R.F.G.) — 1:28,1.

PORTUGALIA (etaj» a lS-a) i
Coimbra — Guimaraes 1—0 ; Boavis-

OLANDA (etapa a 18-a) : F.
Utrecht — Excelsior Rotterdam 2—0 ; 
Sparta Rotterdam — F. C. den Haag 
3—1 ; M.V.V. Maastrincht — F. C. den 
Bosch 1—1 ; A. Z. 67 Alkmaar — 
F. C. Twente Enschede 2—2 ; Ajax 
Amsterdam — Haarlem 4—0; F. C.

ȘTIRI, REZULTATE

16-a) : F. C. MaBELGIA (etapa a
lines — Beerschot 0—0 ; Diest — 
F. C. Bruges 2—0 ; Cercle Bruges — 
Anderlecht 1—0 ; Standard Liege — 
F. C. Liege 1—0; Union St. Gilloi- 
se — Crossing Schaerbech 1—0 ; Ra
cing White — Antwerp 3—0 ; St. 
Trond — Beeringen 0—0 ; Berchem — 
S. K. Lierse 0—0. Clasament : 1. F. C. 
Bruges — 25 p. ;
22 p. ; 3. Racing

ZURICH. 15 (Agerpres). — Con
cursul internațional de schi (con
tînd pentru „Cupa Mondială") de 
la Grindeiwald (Elveția) a pro
gramat o probă masculină de sla
lom special în care victoria a re
venit sportivului vest-german 
Christian Neureuther. Învingătorul, 
în virstă de 20 de ani, a realizat 
In cele două manșe timpul de 92,38 
(45,26 pius 47,12) și a fost urmat 
de elvețianul Walter Tresch 
93.35. fancezii Claude Perroț 
93.40. Henri Duvillard —93,50 
vest-germanul Max Rieger 
93,75. Schiorul austriac David 
Zwilling, unul dintre fruntașii cla
samentului „Cupei Mondiale", s-a 
situat pe locul 11 cu 95,39.

După această probă, situația în 
clasamentele „Cupei Mondiale" se 
prezintă astfel i individual mascu
lin : 1. Roland Colombin (Elveția) 
— 106 puncte: 2. David Zwilling 
(Austria) — 82 puncte: 3. Bern- 
hard Russi (Elveția) — 61 puncte ț 
pe echipe : 1. Austria — 566 punc
te ; 2. Elveția — 286 punice ; 3.
Franța — 206 puncte.

2. Standard 
White — 21 p.

rezul tatei
Efskind 

1 000 m i 
— 1:18,5; 
Priestner 

m i

• Peste 30 000 de spectatori au urmă
rit la Ankara meciul dintre selecționa
tele Turciei și Italiei, disputat în cadrul 
campionatului european rezervat echi
pelor de tineret. Victoria a revenit 
pețllor, cu scorul de 3—1 (1—0), 
golurile marcate de Spadonl (2) 
Garlascheltl. Punctul gazdelor a 
marcat de Timucin.

O Potrivit unei știri transmise 
agenția M.T.I., „
anual echipei cîștlgătoare a ____  _
gariei", a fost furat dintr-o expoziție 
organizată la Budapesta. Se crede că 
indivizi necunoscuțl au spart geamul 
vitrinei unde se afla expusă Cupa, care 
în anul 1972 fusese eiștlgată de echipa 
Ferencvaros Budapesta.
• La Barcelona. In prezenta a peste 

30 000 de spectatori, s-a desfășurat ln-

oas- 
prin

Și 
fost

__ ____  _________ de
trofeul ce se atribuie 

.Cupei Un-

tilnirea internațională dintre echipa 
C.F. Barcelona, lidera campionatului 
spaniol, și formația vest-germană Ein
tracht Frankfurt. Fotbaliștii spanioli au 
terminat învingători cu scorul de 1 -o 
(1—0), prin golul înscris in minutul 29 
de Martin Filosia. încasările de la a- 
ceastă partidă au fost alocate fondului 
de ajutorare al sinistraților cutremurului 
de pămînt de la Managua.
• După cum se știe, ia 17 ianuarie, 

In cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, la Atena va avea loc meciul 
dintre echipa Spaniei și cea a Greciei. 
Selecționerul unic al echipei spaniole, 
Laszlo Kubala, â anunțat că pentru acest 
joc va alinia următoarea formație . Iri- 
barr — Jose Luis, Macias — Gallego, 
Pirrl, Violeta — Amancio, Velaszqu'jz. 
Garate, Asenst, Valdez.

LUXEMBURG
Foia — Beggen 
tange 3—3 ; National - Bettembourg 
4—0 ; Rumelange
Ettelbruck —
Jeunesse Esch 
Jeunesse Esch 
lange

(etapa a 15-a) :
1—1 ; Union — Te-

Red Boys 2—2 ; 
Aris 0—0 ; Spora — 
2—3Y Clasament : 1.
— 26 p. ; 2. Rume- 

20 p. ; 3. Union — 19 p.

20-a) : Metz — 
— Nancy 2—1 ; 
1—0 ; Valencin- 
Sochaux — Nî-
Lyon 2—1 ; St.

FRANTA (etapa a 
Angers 2—0 ; Nantes 
Marseille — Bastia 
nes —. Sedan 5—1 ; 
mes 0—0 ; Reims — 
Etienne — Strasbourg 5—1 : Ajaccio 
— Nice 0—3 ; Red Star — Bordeaux 
3—1. Clasament : 1. Nice — 31 p. ; 
2 Nantes — 29 p. ; 3. Nimes — 25 p.

Main (R.F.G.).
18 VOLEI Dynamo Berlin _  Rapid București (fe

minin). meci retur tn cadrul turului III 
!n C.CE.

19—21 SCHI Probe de slalom special și slalom uriaș 
(bărbați)- pentru Cupa Mondială, la 
Megcve (Franța).

19—27 AUTOMOBILISM Probele preliminare și circuitul final în 
Raliul Monte Carlo.

20 SCHI Două probe de slalom uriaș (femei). în 
Cupa Mondială, la Saint-Gervais (Fran
ța).
Tara Galilor — Anglia. în „Turneul ce
lor 5 națiuni", la Cardiff.

RUGBY

20—21 PATINAJ Probe de patinaj viteză, la Innsbruck 
(Austria), contînd pentru „Turneul ce
lor 4 piste*'.

SCHI Probe de slalom special și uriaș (fe
mei), în Cupa Europei, ia Vysoke T&- 
try (Cehoslovacia), și două probe de 
cobonre (bărbați), pentru Cupa Euro
pei, la Th.yon (Elveția).

BOB Campionatele europene de bob — două 
persoane, la Cervinia (Italia).

SĂNIUȚE Campionatele europene pentru juniori,
la Olang (Italia).

21 BASCHET T-S.K.A. — Dlnamo București (mascu
lin), în C.C.E.. la Moscova.

A ÎNCEPUT MECIUL... ORAL

FRAZIER FOREMAN
KINGSTON, 15 (Agerpres). — Boxerii 

Joe Frazier, campionul lumii la catego
ria grea, și șalangerul său oficial Geor
ge Foreman, se antrenează de două ori 
pe zi în sala unui gimnaziu din orașul 
jamaican Kingston, în vederea meciu
lui lor oficial care va avea loc Ia 22 
ianuarie. în fiecare zi, antrenamentele 
celor doi coloși al ringului sint urmă
rite de aproape 4 000 de spectatori.

Foreman, campion olimpic la Ciudad 
de Mexico, asistat de antrenorul său 
Dick Sadler, se dovedește foarte ambi
țios, punînd în dificultate pe cei doi 
sparning-partneri : Pete Williams și 
Mike Bosewell. El a declarat ziariștilor

următoarele : „Cred că maturitatea pu- 
gilistică la care am ajuns, îmi va per
mite să atac cu succes centura mondia
lă. Nu va fi desigur deloc ușor. Am 
convingerea că in seara zilei de 22 ia
nuarie se va Încheia domnia Iui Frazier 
și că el nu va mai boxa in revanșă cu 
Clay".

La rîndul său, Frazier este convins 
că-1 va învinge mai repede declt se aș
teaptă tehnicienii pe șalangerul său. In 
cadrul unei conferințe de presă, cam
pionul lumii a declarat : „Normal, nu 
pot pierde acest meci. Mă simt mai bine 
ca orietnd. Foreman nu va putea evita 
loviturile mele".

In timpul ultimelor lor antrenamente, la Kingston, In Jamaica, Joe 
Frazer (stingă) și George Foreman au consimțit să pozeze pentru această 

fotografie publicitară Telefoto i A. P. — AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni* la handbal 
feminin s-au disputat două întîlniri. 
La Leipzig, în prima partidă, echipa 
S.C. Leipzig a întrecut cu scorul de 
16—8 (8—5) formația Vestar (Norvegia). 
Returul va avea Ioc joi, la Oslo. Spar
tak Kiev a dispus în deplasare, cu sco
rul de 13—12 (8—5), de Radnicki Bel
grad. luînd o bună opțiune pentru cali
ficarea în semifinale (returul se va dis
puta la Kiev). în turul doi (optimi de 
finală) al aceleiași competiții, la Bra
tislava, echipa Plastika Nitra (Cehoslo
vacia) a dispus de Niloc Amsterdam 
10—8 (5—5).
a
Turneul internațional de tenis de 
Auckland (Noua zeelandă) a programat

finalele probelor de simplu. La mascu
lin, după o partidă care a durat aproa
pe trei ore, neo-zeelandezul Onny Pa- 
run l-a întrecut în cinci seturi, cu 4—6, 
6—7, 6—2, 6—0, 7—6. pe francezul Pa
trick Proisy. Conform pronosticurilor, 
campioana australiană Evonne Goola- 
gong a cîștigat concursul feminin, învin- 
gînd în finală cu 6—0, 6—1 pe Marilyn 
Pry de (Noua Zeelandă).

(mijlocie mică), Rivera (pană), wells 
(grea) și alții.
■ v
La Gap 
intllniril 
chei pe _ ____ ___
Franței și Bulgariei. Hochelștif bulgari 
au obținut victoria cu scorul de 5—4 
(2—1, 2—2, 1—1). In primul joc, desfă
șurat la Lyon, scorul a fost egal : a—5.

(Franța), s-a disputat revanșa 
internaționale amicale de ho- 
gheață dintre reprezentativele

cu

la

box amator a Angliei 
York, în vederea întîl- 
va susține la Madison 
Din echipa oaspete se 
Moughton (ușoară) șl

Bedactia «l admlnUlrațla i București, atr, VașUl Goala or, 141 laleluaae > țțutrala ijd0.1)5, «ecțla cotespoudeațl 11.51.0», ioiecurbaa U și 486 ; lelea 1

Selecționata de 
a sosit la New 
nirii pe care o 
Square Garden, 
remarcă Lionel „
George Turpin (cocoș). Echipa’ SUÂ va 
avea în componență pe Eggie Jones

La Paris a avut Ioc meciul amical de 
box dintre fostul salanger la titlul eu
ropean al categoriei mijlocie mică, fran
cezul Kechichlan și boxerul spaniol 
Torres. Mai decis în ultimele reprize, 
Kechlchian a obținut victoria la puncte.

sportivul buc. 180. lipăi ui 1. F, „iuiorraația", Buvureșii 40 36»


