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o caldă și entuziastă primire, manifestindu-și dragostea și atașamentul față de partid
față de cel care, cu înaltă responsabilitate, conduce in mod strălucit destinele nat /

Ieri dimineața, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a plecat intr-o vizită de 
lucru in județele Vaslui și lași.

Secretarul general al partidului este insoțit de tovarășii Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu și Aurel Duca.

La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Peire Lupu, Gheorghe Stoica, Stefan Voitec, losif 
Banc, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Ion loniță, Ion 
Andrei.

Stănescu, Ștefan

1973 a intrat în viața țării ca 
anul hotărîtor al împlinirii unui 
măreț angajament: cincinalul îna
inte de termen, obiectiv cutezător, 
pe măsura faptelor și a marilor 
energii creatoare ale întregului po
por, mai convins ca oricînd să trans
forme fiecare zi de muncă intr-o 
zi de noi izbînzi pentru înflorirea 
continuă a României socialiste.

Cuvîntul partidului. însuflețitoa- 
rele perspective deschise de Con
gresul al X-lea și de Conferința Na
țională i-au îndemnat pe oameni să 
pășească în noul an cu dorința de 
a-și concentra forțele pentru înfăp
tuirea programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez- 

/ voltate. Iar roadele celei dinții ju
mătăți a lunii ianuarie sînt o grăi
toare expresie a avîntului întrecerii 
patriotice, o dovadă convingătoare 
a posibilităților reale pentru a în
deplini și depăși prevederile ma
ximale aie planului. La acest bilanț 
și-au adus contribuția din plin și 
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale de pe frumoasele plaiuri mol
dovene, care, în această zi de 
miercuri, 17 ianuarie, au avut bucu-

ria de a-1 avea in 
conducătorul iubit 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ca pretutindeni pe cuprinsul țării, 
și aici, muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și vîrstnici au făcut 
din intilnirea cu tovarășul Ceaușescu 
o vibrantă demonstrație de adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului, de dragoste 
și atașament față de partid, față de 
cel care cu inaltă responsabilitate, 
pentru destinele națiunii, cu neobo
sită grijă pentru condițiile de man
că și de viață ale oamenilor, se află 
permanent în mijlocul lor. A fost, 
de fapt, un dialog continuu cu me- 
talurgiști, constructori de mașini, 
muncitoare din industria confecțiilor, 
cu constructori și montori. mun
citori din industria lemnului, arhi- 
tecți ți proiectant:, activiști de 
partid și de stat, din Biriad. Vaslui. 
Pașcani. Simpla enumerare a pro
fesiilor dă imaginea diversității *-  
biectîvelor vizitate, a problemelor 
care au fost abordate și. in aceiași 
timp, reflectă adincile prefaceri din 
viața acestor locuri, unde aa fost 
create și dezvoltate unități in dus-

mijlocul lor pe 
al partidului și

I

SE DISPUTA De mi ine, la Galafi

IN „CUPA UNIRII*H

LA TENIS
în turul al II-lea al competiției 

dotate cu „Cupa Unirii" s-au dispu
tat cîteva partide notabile. Deși, fără 
nici o excepție, au terminat învingă
tori tenismenii favoriți. este de men
ționat comportarea bună a unor ti
neri jucători : Mircea Cociuban, Gh. 
Chitan, Adrian Roșianu, Alexandru 
Bă din și, alții.

Intr-un meci-maraton — care a 
durat aproape trei ore — Adrian 
Roșianu, avînd o condiție fizică mai 
bine pusă la punct, l-a învins in 
trei seturi pe Radu Bădin : 6—4, 4—6, 
7—6. Ambilor competitori le-a lipsit 
îndrăzneala de a veni la fileu și de 
a se angaja în acțiuni decisive, in
tr-un cuvînt de a utiliza drept arma 
principală atacul. De altfel — mal 
pregnant decît în alte întreceri — 
aproape toate întîlnirile de pînă a- 
cum au fost lipsite de spectaculozi- 

v tate, această notă fiindu-le dată toc
mai de absența atacului. Poate că 
antrenorii prezenți în sală ar trebui 
să rețină asemenea deficiențe în pre
gătirea elevilor lor. Nu încape în
doială că în 1973 jocul lent, in ritm 
de... tango, duce la eliminarea din 
competiție, după primul tur, a adep- 
ților unei astfel de tactici.

Liviu Vîrgolici (transferat de la 
Galați la Progresul București) a în
cercat, la începutul primului set, să 
opună oarecare rezistență lui Alexan
dru Bădin. Și chiar a reușit, dar 
numai pînă cînd adversarul său s-a 
decis să părăsească fundul terenului 
și să vină la fileu. La scorul de 4—4 
Bădin a atacat 
și-a adjudecat

aal doilea set 
din cu 6—3.

Boaghe nu 
probleme In

multe mingi și astfel 
primul set: 6—4. Și 
fost cîștigat de Bă-

a
fața Iul

avut nici un fel de 
Dumbravă de

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In

; -

PARTIDELE CU ECHIPA ELVEȚIEI

aflat

EV 
vest-

Herghelegiu, 
Moiș, Bașa.

x»

cursul zilei de azi urmează să 
ească Capitala selecționata de 
:: a țări; noastre oare va sus- 
îa sfîrșitul acestei săptămîni, 
jacur: de verificare cu repre- 

•;va Elveției. După cum am 
(at, aceste două partide vor 
loc simbătâ la Biel și dumi- 

La Lucerna. După aceste două 
tri. hocheiștii români vor e- 

li Fussen, în R.F. a Germa
in compania formației

r.. lidera clasamentului

ilei de ieri am 
federația de specialitate elveți- 

2 alcătui: un lot de 22 de ju
ri pentru partidele cu forrna- 
Romârdei. In linii generale lotul 

reeaș: componență ca și în 
lentele întilniri internaționale 
ochetșuior elvețieni (Cupa 
Ier, cele două meciuri cu Po

ftind promovați doar doi ti- 
. . tătîrit fundașul Jean Clau

de Lecher și atacantul Danilo But- 
tL Dar, iată lotul complet al jucă- 
t>r..'r elvețieni : Molina- și Jaeggi 

ri). Sgnaldo, Fiirrer, Aeschli- 
Henzen. Leuenberger, Ilof- 
Locher (fundași), Wittwer, 

Pilier, Tiirier, Neininger, Du- 
Diirst, Luethi. Dcllsperger,

tnann. 
nunn. 
Jenai, 
bnis.
Par^teizi, Mathieu, Chappot, Butii 
(atacanți).

Lotul nostru care a efectuat, ieri, 
ui; mele antrenamente pe gheața 
patinoarului „23 August” 2 a fost și 
el definitivat de antrenorii Mihai

AL DOILEA TURNEU DE SALĂ
AL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL
După o pauză de a- 

proape două luni, inter
val de timp In care ju
cătorii fruntași au desfă
șurat o bogată și mai 
ales rodnică activitate in
ternațională, principala 
competiție a handbalului 
masculin reintră in ac
tualitate, programlnd la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
cel de al doilea turneu 
de sală din cadrul ta
rului de iarnă al cam
pionatului diviziei A. A- 
cest prim .rendez-vous*  
al noului an. pe care 
cea mai 
pută 
tern 
rilor 
lăți, oraș a 
dernă sală va găzdui 
mline, sîmbătă și dumi
nică partidele etapelor 
XlII-a, a XlV-a ți 
XV-a. se anunță, di 
foarte multe motive, 
trem de interesant, 
intîi avem dreptul 
socotim turneul de 
Galați ca o întrecere de 

fap- 
dnp*  
ir.-e- 
timp 
ana

Flamaropol și Ion Tiron. Vor face 
deplasarea : Dumitraș și Netedu 
(portari), Varga, loniță, Scheau, Fă
găraș, Justinian, Gh. Florian (fun
dași), Bandaș, Gh. Huțanu, Pană, 
Axinte, Gheorghiu, 
Stefanov. Moroșan,
După cum ne-au declarat cei doi 
tehnicieni, ultimele antrenamente 
au dovedit că jucătorii români se 
află în formă, dar sarcina lor în 
aceste patru partide este destul de 
dificilă, cunoscută fiind valoarea 
atinsă în ultimii ani de reprezenta
tiva Elveției (a evoluat și in grupa 
A a C.M. !), precum și forța de 
joc, în special pe teren propriu, a 
echipelor de club vest-germane. în 
aceste condiții este, însă, cert că 
verificările vor fi utile și că va
loarea echipei și a jucătorilor va 
putea fi mai corect „examinată" în 
fața unor adversari mai pretențioși 
decît cei întîlniți pînă în prezent.

ÎN SEMIFINALA C.C.E
DE MASALA TENIS

Statisztika Budapesta -

După două reprize echilibrate brașoveanul Al. Turei (dreapta) a atacat dez
lănțuit in ultima parte a meciului cu R. Cozma ?t a realizat o meritată 

victorie la puncte.

IN GALA DE BOX DE ASEARĂ

Voi Arad 5-l
17 (prin telefon).BUDAPESTA,

în sala mică de la Sportcsarnok, 
din capitala Ungariei, a avut loc 
astă-seară (n.r. ieri) întîlnirea in
ternațională de tenis de masă, din
tre echipele feminine, Statisztika 
Budapesta și Voința Arad, contînd 
pentru semifinala „Cupei campio
nilor europeni". Formația maghiară, 
mai omogenă, și-a adjudecat vic
toria la scorul de 5—1 și s-a ca
lificat pentru finala competiției 
tinentale. Dintre jucătoarele _ 
dence mulțumitor a evoluat in 
mă partidă Magdalena Lesai, 
a învins-o. pe una dintre cele

con- 
ară- 
pri- 
care 
mai 

bune jțaletu a echipei campioane 
maghiare, pe Hentrietta Lotaller 
cu 2—0 (la seturi : 21—18 și 21—13), 
dar a fost întrecută de Iudith Ma- 
gos cu 2—1.

Iată și celelalte rezultate tehni
ce : Iudith Magos (Budapesta) — 
Eleonora Vlaicov (Arad) 2—1, Bea
trix Kisshazi — Maria Korodi 2—0, 
Lotaller — Korodi 2—0, Kisshazi 

Vlaicov 2—0.

MULTE MECIUR3
SPECTACULOASE

Notă discordantă doar partida: I. Gyorffi - I. Peter

Aseară, In sala Dinamo din Bucu
rești, a avuț Ioc inaugurarea con
fruntărilor pugilistice ale anului 
1973. Prima apariție în ring a boxe
rilor a fost de bun augur, ea cores- 
punzînd cu evoluții promițătoare _ 
din ’ parfecUThaJ'oritățli sportivilor (no- 

,tă discordantă făcînd doar partida 
Ion Gyorffi — Ion Peter, cîștigată 
de primul) care prin felul cum au 
debutat în acest an promit rezul
tate bune in sezonul ce începe, mai 
ales dacă avem în vedere că în ring 
au urcat cițiva dintre cei mai cunos- 
cuți boxeri ai țării. Publicul a dat 
și de această dată dovada atașamen
tului său pentru „nobila artă" um- 
plînd pînă la refuz sala din Ștefan 
cel Mare și apla’idînd cu căldură 
angajamentul și dîrzenia combatan
ților.

Reuniunea a fost inaugurată de cîte
va meciuri așa-zise de deschidere, 
care au fost însă de bun nivel spec
tacular, soldate cu următoarele re
zultate : D. Loloț (Din. Buc.) meci 
nul cu M. Tcodorescu (Șc. sp. Ener
gia), D, Petropavlovschi (Progresul) 
b.p. S. Anghel (Din. Buc.), D. Amza 
(Progresul) b.ab. 2 P. Schuller (Din. 
Bv.), D. Gorea (Din. Bv.) b.p. M. 
Ploieșteanu (Progresul).

A urmat o emoționantă festivitate 
în care s-a anunțat retragerea din 
activitatea competițională a unora 
dintre cei mai buni boxeri ai clubu
lui Dinamo București. Maestrul eme-

rit al sportului Ion Monea șl maeș
trii sportului Ion Olteanu, Constan, 
tin Ghiță și Gheorghe Ene au fost 
salutați și aplaudați călduros de 
conducerea clubului 
spectatori cu. ocazia 
rițil simbolice între 

întîlnirile vedetă, dintre 
de la Dinamo București și 
Brașov au fost deschise de ______
tarea greilor Ion Alexe și Gheorghe 
Cuciureanu. Cu o tehnică superioară, 
medaliatul cu argint laJ.O. a obținut 
o meritată victorie la puncte în fața 
unui adversar curajos, care a luptat 
excelent. A urmat disputa semimuș- 
telor Remus Cozma și Alexandru 
Turei care a ridicat sala în picioare 
pentru dinamismul luptei impus de 
ambii boxeri. Pentru o ultimă re« 
priză excelentă arbitrii au decis pe 
învingător : Al Turei. Epuizantă și 
disputa muștelor Ștefan Boboc — 
Ion Sulă, care nu ău putut transa 
rivalitatea din ring ' și... meci nul. 
Paul Dobrescu a obținut abandonul 
lui llie Tîrîlă în rundul 2 (cat. u- 
șoară), iar Calistrat Cuțov l-a obli
gat pe Gheorghe Agapșa să abando
neze în repriza ultimă.

In cadrul categoriei mijlocie mică 
Dumitru Mihalcea l-a întrecut la 
puncte pe tînărul și curajosul Mihai 
Imre.

(Citiți în pagt a IV-a progra
mul complet al „sferturilor"),

mlr.ă", prin 
el survine 
de succese 
în ultimul

ului i:
îl propune 
de iport
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Troian lOANiTESCU

Inrapsw
4-4 0. Gh. G1

Șahul este mult îndrăgit la Botoșani. In fiecare seară sala clubului devine 
neincăpătoare penfu iubitorii jocului pe 64 de pătrățele...

(Șc. sp. Sibia) 244 
m : Helghe Iasch tȘc.

importantă dis- 
cale

-primă 
tul că 
o sultă 
gistrate 
de handbalul nostru
culin, printre care, de
sigur, cel mai remarca
bil este titlul cucerit 1 
diție a campionatului nsond 
versitar. Tinerețea formației 
obținut această victorie ca si argu
mentul că majoritatea compcr.-:*:::- — 
ei fac parte din echipeje-surpriză ale 

campionatului (Universitatea Bucu
rești și Universitatea Claj) ne ceter- 
mină să apreciem că meciurile de 
la Galați vor fi mult mai echilibrai 
mai frumoase pe plan tehnic ș: tac
tic. Pe de altă parte, bunele rezul
tate Înscrise de curind in palmare
sul liderului clasamentului. Steaaa 
București, reprezintă o dovadă că a- 
cest puternic team, angajat în etapa 
finală a prestigioasei competiții care 
este C.C.E., va putea lupta pentru 
a-și întări poziția în clasament. în 
fruntea căruia se află, ia egalitate

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE PATINAJ

TUȘNAD, 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Campionatele națio
nale de patinaj viteză au continuat 
miercuri cu ultimele probe rezervate 
juniorilor mici și copiilor. Conform 
așteptărilor, viitorii performeri și-au 
confirmat calitățile, fiind din nou a- 
nimatorii întrecerilor.

în pofida vîntului puternic, care s-a 
stîrnit peste noapte, și a ninsorii că
zute tot timpul concursului s-au în
registrat o serie de rezultate remar
cabile. Bucureșteanca Marcela Duță 
continuă să progreseze văzînd cu o- 
chii. Ea a parcurs 300 m (cat. 11—12 
ani) în 34,0 (vechiul record 35,5) aflîn- 
du-se acum la al treilea record în 
actualul sezon. De asemenea, brașo
veanul Radu Neculicioiu a egalat, la 
aceeași probă și categorie de vîrstă, 
recordul republican; 33,3. Micuța
Ibolya Szatmari șl-a modificat pro
priul ei record la 200 m (cat. 9—10 
ani), fiind cronometrată eu 23,3 (v.r. 
27,5). Tot pe aceeași distanță și la 
aceeași categorie de concurenți Wer
ner Kornneth și Dieter Iasch au sta
bilit un nou record cu 24,5, cursa lor 
directă fiind cîștigată de primul, care 
a avut la linia de sosire un avantaj 
de o lungime de patină.

Cu un viu Interes au fost urmă
rite disputele decisive dintre junio
rii de categoria a doua. Eva Szigeti 
s-a dovedit din nou cea mai în for
mă dintre sportivele vizate să re
prezinte țara noastră la apropiatul 
concurs internațional, „Cupa priete
nia" (februarie — U.R.S.S.). La fel,

rivalitățile dintre băieți și dorința lor 
de afirmare au dat naștere la dispute 
aprige. Ladislau Focht și Laszlo La- 
zar au sosit în același timp în cursa 
de 1500 m., apoi Lazar a cîștigat Ia 
mare luptă, cursa de 3 000 m., iar 
Focht a devenit un merituos campion 
absolut la triatlonul juniorilor mici, 
în acest clasament general, Nicolae 
Terzeanovici, Ladislau Biro si Ion 
Alexe au fost departajați de sutimi 
de punct pentru locul trei. Se cuvine 
să mal subliniem comportarea patina
torilor Carmen Dragoman, Lidia Vaui, 
Magdalena Buzaș. Ilona Tompoș, Eva 
Molnar, Attila Varga, Francisc Del- 
nea, Ion Opincaru și alți tineri, care 
au avut o evoluție frumoasă și supuși 
în continuare unei atente pregătiri 
vor putea ajunge sportivi de nădejde.

Joi întră în concura juniorii mar! 
șl seniorii.

REZULTATE TEHNICE I Juniori II 
— 1000 m fete : 1, Eva Szigeti (Șc. 
sp. M. Ciuc) 1:48,7, 2. Lldia Vaszi
(S. C. M. Ciuc) 1:53,3; 3. Magdalena 
Buzaș (Șc. sp. M. Ciuc) 1:57,5; 1500 
m fete: 1. Eva Szigeti 2:59,5, 2. Mag
dalena Buzaș 3:00,5, 3. Lidia Vaszi
3:00,6. Clasament general : 1. Eva
Szigeti 165,485 p„ 2. Lidia Vaszi 
172,685 p., 3. Magdalena Buzaș 175,016 
p. 1 500 m băieți: 1. L. Focht (Dina
mo Brașov) și L. Lazar (S. C. M. Ciuc) 
2:38,0 (nu e greșeală, nu s-a dat lo
cul II), 3. I. Alexe (Șc. sp. 
5:29,8. 3 000 m băieți: 1. L. 
5:25,5, 2. L, Focht 5:28,2, 3. I. 
5:29,8. Clasament general: 1. L.

154.686 p- L L. Lazar 156J 
Terzeanovici (Constru ta 
rești) 159344 n. Campionii ultimelor 
probe de copii — cat. 13—14 ani _
1 m- - Carmen Dragoman iȘc. sp. 
Sibiu) 144.6 si Attila t arga Dinamo 
Brașov) 1:42.4; 11—12 an: — 3M m : 
Marcela Dută (Șc. sp. 2 Buc.) 3U ți 
Radu Neculicioiu ( Dinamo Brasxrv i
33.3 : 9—10 ani — 2M m : Ibolya Szat 
mari (.Mareșal Tg. Măreț) 254 șj Wer 
ner Kornneth 
7—8 an! — 100 
sp. Sibia) 144.

și de numeroșii 
ultimei
corzile

lor apa- - - 
ringului, 
sportivii 
Dinamo 

confrun-

Sibiu) 
Lazar 
Alexe 
Focht

RAPID BUCUREȘTI - 
LEEDS UNITED 
ÎN SFERTURILE 

DE FINALA
ALE CUPEI CUPELOR 

LA FOTBAL

Paul OLTEANU

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

DE LA PREZENTE DE EXCEPȚIE, LA
RASPINDIRE A EDUCAȚIEI FIZICE Șl

DUMINICA, LA PLOIEȘTI, CEL MAI IMPORTANT CONCURS

la Botoșani, într-una din 
importantele așezări urbane din 
Tara de Sus a Moldovei... Feno

menul este prezent tot mal convingă
tor In anii din urmă. Evident, nu la 
proporțiile orașelor cu tradiție In ma
terie, dar oricum cu un pronunțat 
caracter de masă, ți, pe ici pe colo, 
și de performanță. Orașul patriarhal

AL SEZONULUI LA ARME CU AER COMPRIMAT

BOTOȘANI
9

0 LARGĂ
SPORTULUI

de ieri. în care zilele treceau anodin, 
fără nici o semnificație, a înregistrat 
acum, în anii puterii socialiste, sub
stanțiale transformări, face pași 
uriași pe calea industrializării, pri
mind — în acest context — mii și 
mii de forțe proaspete, de tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri. Și 
cum tineretului îi este scump exer
cițiul fizic, sportul îi este prieten 
nedespărțit, înțelegeți desigur meta
morfoza intervenită în viața tihnită 
a orașului.

în cele ce urmează ne propunem 
să surprindem cîteva secvențe din 
ceea ce înseamnă activitate sportivă 
la Botoșani, chiar și într-un sezon 
în care rigorile temperaturilor scă
zute nu te prea îndeamnă să îmbraci 
treningul șj să încalți ghetele de bas
chet...

DE DIMINEAȚĂ Șl PÎNĂ SEARA, 
CĂTRE MIEZUL NOPȚII

Există de cițiva ani, dată în folo
sință, la Botoșani, o sală a sportu
rilor. O Imensă hală, transformată

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN 

Fotografii de S. BAKCSY

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cel mai buni trăgători din Întreaga 
țară se vor alinia dumihică, ia Plo
iești, la startul celui mai important 
concurs de sală al sezonului, .Cupa 
primăverii" la arme cu aer compri
mat. Interesul manifestat de frunta
șii tirului nostru este deosebit de 
mare pentru această a IlI-a ediție a 
competiției, întrucît ea constituie un 
ultim trial pentru definitivarea lotu
lui care va partici|>a la campionatul 
european de sală, luna viitoare în 
Austria. Majoritatea selecționabililor

s-au antrenat intens pentru întrece
rile de la Ploiești, iar o parte din
tre țintații bucurețteni au participat, 
duminica trecută, la un concurs di
vizionar al municipiului, reușind re
zultate promițătoare. Dan Iuga, de 
pildă, a concurat două zile la rînd 
și rezultatele obținute (387 — la »un 
punct de recordul național și 386 p) 
îl situează printre cei mai buni pis
tolari la ora actuală.

La întrecerile găzduite de sala 
mare a clubului Petrolul Ploiești —

care dispune de 23 ce linii de tra
gere — vor fi prezenți, printre alții, 
Edda Baia și Petre Șanaor, foști cam
pioni europeni Ia pușcă, Veronica 
Stroe, Mariana Feodot, Vasilica Ma
nea, Nicolae Rotaru, Marin Ferecatu 
și alții.

Cu acest prilej, F.R.T. va premia 
pe primii 10 trăgători 
în fruntea cărora se
Dan Iuga, medaliat cu 
de la Miinchen,

IN CARTIERUL VITAN
DOUĂ NOI PATINOARE

ai anului 1972, 
află pistolarul 
argint la J. O.

Tot mai multe patinoare naturale 
îsi deschid porțile în aceste zile. In 
cartierul Vitan, spre exemplu, au 
fost amenajate două noi patrulate
re de gheață pe terenurile de tenis 
și baschet ale stadionului Olimpia. 
Cele două patinoare vor - funcționa 
zilnic, între orele 8.30 și 18.

Tot in acest sector sînt în curs 
de amenajare patinoare naturale în 
curțile școlilor generale nr. 21, 76, 
196 și 199. De asemenea, cu spri
jinul Consiliului popular, vor fi puse 
la dispoziția tinerilor patinoarele 
naturale din str. Papazoglu și Par
cul Leontin Sălăjan,
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BAIA SPRIE : ÎNTRECERI DE FOND
Comitetul orășenesc U.T.C. din 

Baia Sprie a organizat sîmbătă și 
duminică un festival al sporturilor 
de iarnă al cărui centru de atracție 
l-au constituit întrecerile de schi 
fond. Au participat 45 de copii și 
juniori din centrele de schi din Baia 
Sprie, Baia Mare și Chiuzbaia. Iată 
și cîștigătorii : copii, fete (1 500 m) : 
Adriana Doniuța ; băieți : Ciprian 
Sstorftșan ț junioare (3 000 m) : Ga
briela Trifu ; juniori : Valentin A- 
vram (tați din Baia Sprie).

T. TOHATAN — coresp. județean
VATRA DORNEI: DESCHIDEREA 

SEZONULUI
în condiții nefavorabile (zăpadă 

puțină), pe pîrtia Parcului din Va
tra Dornei a avut loc deschiderea

sezonului de schi la pi-obe alpine și 
fond. Au participat peste 100 de 
concurenți, majoritatea reprezentând 
Școala sportivă din localitate. Iată 
cîștigătorii : SLALOM : copii, fete : 
Maria Manolache (Șc. sp. Vatra 
Dornei) ; băieți : Cornel Buta (Șc. 
sp. Vatra Dornei) ; junioare: A- 
driana Carpea (Șc. sp. Vatra Dor
nei) ; juniori : Șt. Cuharec (Șc. sp. 
Vatra Dornei) ; seniori : T. Nuțu 
(Institutul pedagogic Suceava) ; 
FOND — copii, băieți (5 km) : D. 
Cojocaru (Șc. sp. Vatra Dornei) ; 
fete: Anișoara Olaru (Șc. sp. Vatra 
Dornei) ; copii mari, băieți : VI. To- 
dascha (Șc. sp. Vatra 
fete: Dorița Olaru (Șc.
Dornei).

CULESE PRINTRE FANIOANE
Traseul celei de a doua manșe 

« slalomului din cadrul Cupei AiS.A. 
de duminică a fost marcat de că
tre maestrul sportului Cornel Tă
băraș. Deși a numărat tot atîtea 
porți șl a avut o lungime aproxi
mativ egală cu traseul primei 
manșe, concurenților le-a trebuit 
cu aproximativ o secundă mai mult 
timp ca să-l parcurgă. Ce se întâm
plase ? Antrenorul de Ia S.B.C. Si
naia „a strîns" porțile solicitînd, 
astfel, din plin, calitățile tehnice 
ale schiorilor. Dar cea mai pericu
loasă capcană a fost așezată foarte 
anroape de linia de sosire, atunci 
cînd oboseala își spunea cuvîntul, 
iar atenția scădea simțitor. Mai 
mulți sportivi au căzut astfel „vic
time" ale exigenței lui Tăbăraș a- 
bandonînd sau fiind descalificați.

★
Nuți Degeratu — una dintre spe

ranțele schiului nostru feminin — 
a fost nevoită să abandoneze, tot în 
manșa a doua și tot în apropierea 
liniei de sosire : i se desfăcuse le
gătura de la schiul stîng. încercînd 
— dar nereușind — să termine cursa 
cu un singur... picior, s-a prăbușit 
plîngînd de ciudă în zăpadă. Iudîth 
Temori, s-a apropiat de ea și și-a 
consolat astfel viitoarea rivală : 
„Nu-J nimic, mai ai încă multe con
cursuri înaintea ta ! Ești atît de 
tînără..."

tate de concurent (poate că în a- 
cest. an, va mai apăra culorile clu
bului său doar în proba de ștafetă), 
ci de antrenor. Printre elevii săi — 
o speranță : Gh. Gîmiță. Va reuși, 
oare, antrenorul Vilmoș să facă din 
elevul său, pînă mai ieri coleg, un 
demn urmaș ?

coresp.

Dornei) ;
sp. Vatra

Elena Bășa (Dinamo Brașov) 
s-a impus și în acest început 
de sezon ca un element de 

mare perspectivă.

CONCURSURI, REZULTATE

H. CHIRILUȘ

> Ax,
. . > <

„(UPl BRAȘOVIA" LA PROBE BE FOND, (0P1I
Sîmbătă și duminică s-a consumat 

la Fundata, ultimul act al -Cupei 
Brașovia" — probele de schi-fond 
copii. Au participat aproape 100 de 
copii de la Centrul Fundata-Brașo- 
via, Șc. sp. Rîșnov, Centrul Rișnov, 
Centrul Bran-Brașovia, Centrul Șir
nea, Șc. sp. Toplița, Șc. sp. Șoimii 
Sibiu. Menționăm buna organizare a- 
sigurată de Școala sportivă Brașovia 
în colaborare cu Școala generală 
Fundata (director Ion Căciulă, prof. 
Ion Olteanu).

CÎTEVA CIFRE GRĂITOARE
Marginalii la meciul Rapid — Dynamo, din cadrul C.C.E.

S-a scris mult pe marg.nea parti
dei de volei dintre campioanele Ro
mâniei și R. D. Germane, Rapid și 
Dynamo Berlin. Frumoasa victorie 
reușită de formația antrenată de Da
vila’ Plocon, se cere confirmată de 
o comportare bună și în partida re
tur, de duminică, de la Berlin. Dar 
pentru ca această comportare să de- 
yină o realitate, trebuie ca antreno
rul și elevele sale să învețe din par
tida disputată duminică în sala Giu- 
Iești, să vadă, adică, nu numai punc
tele el frumoase, ci ți acele acțiuni 
mal puțin reușite, greșelile făcute de 
o parte șl de alta a fileului.

De aceea, azi, exact la mijlocul 
„săptămînii de foc" a Rapidului, am 
considerat necesar să comentăm în 
rîndurile de față o serie de înregis
trări făcute la amintitul meci de co
laboratorul nostru IULIAN COSTI- 
NIU. Au fost luate în discuție gre
șelile celor două competitoare. Mai 
intîî, cifrele totale : în timp ce Rapid 
a greșit trei servicii, Dynamo a iro
sit șase; in ciuda predilecției pen
tru atac a echipei berlineze (jucă
toare înalte, pase trimise foarte sus), 
aceasta a greșit 36 de atacuri, față 
de numai 27 ale bucureștencelor; in 
schimb oaspetele s-au revanșat la 
tehnica primirii mingii, greșind 32 de 
preluări, față de 40 la Rapid; în 
sfirșit, echilibru total în ceea ce pri
vește numărul paselor decisive gre
șite : cîte șase de fiecare.

Să comentăm, acum, cifrele fiecă
rui set în parte. în primul, care a 
scos și el în evidență experiența 
competițională mai bogată a jucătoa
relor de la Rapid, dynamovistele, 
pierzîndu-se în momentele de tensiu
ne, au greșit trei servicii, opt atacuri 
și o pasă decisivă, ceea ce a contri
buit substanțial la cîștjgarea setului 
de către echipa noastră campioană. 
Rapid s-a prezentat mai slab la un

singur capitol, scos în evidență și de 
cifrele luate per general, acela al 
preluărilor : 15 greșite față tie numai 
șapte ale campioanei R. D. Germane.

Pe măsură ce jocul înainta și ten
siunea lui era în creștere, au crescut 
și numărul greșelilor făcute de tine
rele jucătoare de volei de la Dynamo. 
Astfel, în setul al doilea ele au — 
șit trei servicii față de numai 
Ia Rapid, au irosit 12 atacuri 
de ODt), au greșit 15 preluări 
de 13) etc. Cifrele pot constitui 
explicație a pierderii setului In ----
Iul lui, după ce au condus multă 
vreme șl au avut chiar minge de set. 
Situație asemănătoare și în setul al 
treilea, cel care a fost și ultimul : 
Dynamo a greșit 16 atacuri, în timp 
ce Rapid a acționat cu ceva mai 
multă siguranță la fileu, greșind de 
14 ori ; în schimb, formația ferovla-

gre- 
unul 
(față 
(față 
Si o 
fina-

râ a fost întrecută la preluări : a 
greșit de 12 ori, față de 10 greșeli 
la Dynamo. Ținînd seama că nici una 
dintre echipe nu a greșit vreun ser
viciu și că în ceea ce privește nu
mărul paselor decisive greșite sau 
întârziate scorul este de 2—1 în fa
voarea lui Dynamo, reiese perfectul 
echilibru care a domnit cea mai 
mare parte din timp in această ul
timă parte a jocului. Intr-adevăr, vo
leibalistele de la Rapid s-au desprins 
în eîștigătoare, ca si în setul al doi
lea, doar în prelungiri.

Acestea sînt cifrele. Ele se pretează 
la tot felul de comentarii. Oricum, 
credem că antrenorul Rapidului, stu- 
diindu-le, poate avea o imagine a 
,;predilecțiilor“ jucătoarelor sale. Se 
impune, credem, mai multă atenție a- 
cordată preluării balonului, capitolul 
la care — în ciuda aparențelor — ju
cătoarele de la Dynamo s-au prezen
tat mai bine declt Învingătoarele lor.

VÎNĂTORI COLECTIVE LA MISTREȚI,

FAZANI Și VULPI
Asociațiile Vînătorilor și pescari

lor sportivi de sector, din Capitală, 
organizează, duminică 21 ianuarie, 
vînători colective în diferite tere
nuri, astfel;

★
La cursa de biatlon, întâlnire cu 

multiplul campion național. Gyorgy 
Vilmoș, îmbrăcat în echipament 
complet de schi. Nu însă în cali-

fete II
— 1. Mimi Oncioiu (Fundata)
2. Marcela Voicu (Fundata)

REZULTATE TEHNICE :
(2 km) 
11:13,0, 
12:09,0, 3. Elena Urs (Fundata) 12:51,0; 
fete I
(Fundata)

(Șirnea) 17:01,0, 3. Rodica ComănicI 
(Șirnea) 17:17,0 ; băieți II (3 km) — 
1. Ion Stoica (Fundata) 15:22,0, 2. Gh. 
Munteanu (Șc. sp. Rîșnov) 15:54,0, .3. 
Gh. Stoian (Fundata) 16:04,0 ; băieți 
I (4 km) — 1. I. Cimpoia (Șc. sp. 
Rîșnov) 19:04,0, 2. Gh. Pelin (Funda
ta) 19:07,0, 3. Gh. Bădescu (Fundata) 
19:34,0 ; ștafetă fete (3X2 km) — 1. 
Fundata I 34:26,0 (Oncioiu, Voicu, 
Gîrbacea), 2. Fundata II 38:35,0, 3.
Bran-Brașovia 43:11,0; băieți (3X3 
km) — 1. Fundata I 44:32,0, (Stoian, 
Pelin, Bădescu), 2. Șc. 
47:57,0, 3. Șirnea 50:20,0.

DRESAJUL TREBUIE SA CORESPUNDA INTEGRAL
CERINȚELOR ACTUALE PENTRU A REINTRA ÎN CIRCUITUL VALORILOR MONDIALE

(3 km) — 1. Mimi Gîrbacea 
16:02,0, 2. Elena Ceposu

CLASAMENT FINAL :
Brașovia 15 p, 2. Centrul
3. Șc. sp. Rîșnov 81 p.

sp. Rîșnov

1. Fundata-
Șirnea 67 p,

Simbătă și duminică, in sala Floreasca

CONCURS DE VERIFICARE AL JUCĂTORILOR FRUNTAȘI
Sîmbătă și duminică, începînd de 

la orele 9 și 16,30, tenisul de masă 
îți va semna revenirea in sala 
Floreasca. Prilejul: concursul de 
verificare a jucătorilor fruntași in 
vederea participării echipelor repre
zentative la competițiile internațio
nale ale acestui sezon.

La întrecerea băieților vor lua 
parte următorii jucători : Teodor 
Gheorghe (Politehnica Buc), Șerban 
Doboș! (C.S.M. Cluj), Dorin Giur- 
giucă (C.SM. Cluj), Aurel Ovanez

(Progresul Buc), Sergiu Luehian 
(Progresul Buc), Adam Antal (Po
litehnica Buc), Ovidiu Stamatescu 
(Voința Buc), Ion Singiorgian (Co
merțul Tg. Mureș), Marin Firănescu 
(Universitatea Craiova), Alexandru 
Buzescu (Progresul Buc), Constantin 
Popovici (Constructorul Hunedoara), 
Ștefan Moraru (Progresul Buc?, 
Marin Boboci că (Politehnica Buc.) 
și Cristinel Romaneseu (Șc. Sp. Bu
zău).

Tn proba destinată fetelor 
înscrise Eleonora Vlaicov (Voința 
Arad), Carmen Crișan (Politehnica 
Buc.), Lidia Ilie (Spartac Buc.), F.i- 
gia Lupu (C.S.M. Cluj), Elena Con- 
dicaru (Spartac Buc), Maria Coro- 
di (Voința Arad), Magdalena Lesai

Arad), Mihaela Lunțeann
roir.ța Buc), Viorica Ivah (Pro-

Buc), și Camelia Fîlimon

(Voința 
(Vot'l 
greșul 
(Șa Sp. Buz.

sînt

Pentru sportul ecvestru, perioada 
de iarnă constituie un timp al acu
mulărilor, al căutărilor unor noi 
soluții pentru recuperarea cît mai 
grabnică a handicapului ce ne des
parte de țările în care această dis
ciplină a atins un înalt nivel valo
ric. Deși pînă Ia primele apariții 
ale călăreților noștri în fața publi
cului mai este destul timp, vom 
supune, totuși, discuției una din dis
ciplinele sale — și anume dresajul 
— a cărei situație este pe departe 
de a fi mulțumitoare.

Arătam și cu un alt prilej că, 
în timp ce la obstacole sau la con
cursul complet există posibilități de 
a reintra mai curînd în circuitul 
valorilor mondiale, la dresaj situa
ția este mult mai dificilă. Echitația 
noastră se află, în această privință, 
departe de ceea ce se solicită Ia 
importantele concursuri de dresaj. 
E drept, trebuie să menționăm că 
în ultima vreme s-a înregistrat o 
îmbunătățire atît în ceea ce pri
vește prezentarea cailor, cît și a că
lăreților. Referindu-ne la cai, tre
buie să spunem că impulsiâ și ca
dențele în executarea lucrului din 
progresie au fo6t mai atletice (ten
dință ce se manifestă la ora actuală 
in dresajul mondial). Iar In ceea 
ce-i privește pe «portâvi se poate 
aprecia că ei și-au mai îmbunătă
ți: poziția in șa o dată cu finețea

VIAȚA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚARII
(Urmare din pag. 1)

dintr-un vechi manej, dar care pre
zintă toate atu-urile unei construcții 
moderne, cu o largă funcționalitate. 
Aici se pot practica jocuri sportive 
(volei, baschet ți handbal), discipli
ne din familia atleticii grele — lupte, 
box, și judo — si cu puțină bună
voință — și atletism.

Ne-am bucurat că în zilele pre
zenței noastre la Botoșani, am găsit 
tineri și tinere practicînd toate aceste 
ramuri sportive. Există acolo o rigu
roasă planificare, astfel ca echipele 
sau grupele de tineri care vin la 
sală să nu se incomodeze. O planifi
care strictă, așadar, cu activități care 
încep dimineața și se încheie seara 
tîrziu, aproape de miezul nopții. Ti
nerii vin, lucrează sub îndrumarea 
unor antrenori sau profesori și apoi 
părăsesc sala, lăsînd altora șî altora 
bucuria de a se pregăti în condiții 
civilizate și într-o atmosferă antre
nantă, îmbietoare.

Să ne oprim puțin asupra grupei 
de fete a prof. Mariiusia Avădanei, 
antrenoare de volei Ia Școala spor, 
tivă din localitate.

— Este grupa avansatelor, tine să 
ne atenționeze antrenoarea. Fiindcă 
mai am două, de începătoare...

— Voleibaliste avansate, asta în- 
semnîr.d...

— ...17 fete care activează în divi
zia școlară și de junioare.

— Cu ce bilanț pînă acum ?
— Două victorii și tot atîtea in

fringer!.
— Se putea mai bine ?
— Da, firește, dacă exigențele șco

lii, ale învățăturii ar fi fost ignora
te. Am ținut, însă, să am . eleve 
fruntașe nu numai în sport ci și Ia 
carte; altfel nu poți forma persona
litatea unui tînăr. Oricum, în al doi
lea trimestru de școală,_ raportul din
tre victorii și înfrîngeri va fi altul...

Antrenoarea ne prezintă cîteva 
dintre elevele sale, pe Niculma A- 
murăriței, pe Stela Lucan, pe Elena 
Mîcu. Gabarit convingător — peste 
1,70 m — bună detentă, excelentă 
mobilitate. Voleiul feminin botoșe- 
nean pare, deci, angajat cu hotărîre 
In aria- performanței.

ACOLO UNDE MUNCA Șl 
PASIUNEA NU CUNOSC LIMITE

Dintre toți antrenorii Întâlniți în 
Botoșani, Petru Ghețău ne-a lăsat cea 
mai frumoasă impresie. _ Tehnician 
cunoscut cu ani în urmă, pe cînd 
era luptător la Rădăuți, l-am revă
zut acum conducînd destinele secției 
de voinici de la Avîntul. Pregătește 
îa „clasice" tineri cu care munici
piul și județul Botoșani tinde să fie 
cunoscut în întreaga țară.

Petru Ghețău a debutat Ia „Avîn- 
tul" în 1969. ca Instructor voluntar, 
acum este antrenor calificat. A dat 
la iveală. în acest scurt interval, 5 
campioni naționali de juniori, a a- 
vu't de flecare dată cîte doi, trei în 
primii 10 pe țară. Acum a trimis la 
8ot, trei băieți de nădejde, pe Au
rel Bălan la seniori și pe Amortoaie 
Simuț si Victor Plotic la juniori. 
Alți doi foști elevi ai săi activează 
în echipe divizionare — Aiacoboaie 
la Rapid București, iar Derescanu Ia 
Farul Constanța. Să recunoaștem i 
după numai trei ani de activitate, 
pornind de la zero absolut. este 
...mult.

— Care este secretul muncii an
trenorului Gheță’.i ?

întrebarea 1-0 adresăm prof. 
Gbenrghe Paraschiv, președintele 
CJF. F.S. Botoșani, nelipsit de la an
trenamentele înotătorilor.

— Secretul ? Este pasionat și mun-

eește bine. Mă bucur că l-am adus 
de la Rădăuți. Pe atunci era luptător 
de categoria I, a avut mari merite 
în promovarea echipei din orașul 
său în „A", m-am gîndit că, cine 
știe, poate că și la Botoșani. Ghețău, 
ou seriozitatea sa, eu dragostea pen
tru muncă, ar putea să facă ceva. Și 
a făcut...

Prof. Paraschiv, un vechi activist 
sportiv, a intuit bine. Are toate mo
tivele să se bucure pentru o aseme
nea achiziție inspirată. Luptătorii de 
la Avlntul Botoșani se pregătesc pen
tru calificarea în divizia A, moment 
pe care antrenorul îl vede posibil 
chiar

să reali-
an.
de școli

384
în acest an...

DE TINERI IN CĂUTAREA 
AFIRMĂRII

Atît numără, deocamdată, e-384. ______ _ ______
fectivul Școlii sportive din Botoșani. 
23 de grupe de băieți și fete caro 
practică atletismul, voleiul și bas
chetul. handbalul, gimnastica si lup
tele. Voleiul și baschetul sînt repre
zentate în divizia școlară și de ju
niori. Voleibaliștii pe locul 2, volei
balistele (fetele prof. Avădanei, des
pre care am amintit mai înainte) 
locul 4, baschetbaliștii pe locul

— Ca viitori studenți, cei mai 
mulți la Iași, să împrospăteze cu ele
mente de valoare echipele Universi
tății, Politehnicii, Agronomiei și Me
dicinii.

— De cînd vă propuneți 
zați un asemenea obiectiv ?

— Chiar din vara acestui 
Oo, dacă toți directorii 

sportive ar gîndi la fel !...
CEI 4600 DE LA „TEXTILA”...
Cea mai mare asociație sportivă 

din Botoșani este fără nici un du
biu, Textila. Numără aproape 4 600 
de membri. Faptul că beneficiază de 
un președinte inimos și receptiv la 
nevoile 
Dominte, 
ră de ce 
balul (o 
C, altele 
secții si 
gimnastica 
etc.

Dorim să stăruim mai mult asupra 
atletismului, care dispune la „Texti
la" de un antrenor cu mari posibili
tăți ca Adochiței. Are merite deo
sebite în descoperirea multor talente, 
peste nivelul municipiului și al jude
țului, sportivi de lot, cum sînt frații

sportului, ca ing. Mircea 
explică într-o bună măsu- 
aici a prins nu numai fot- 
echipă activează în divizia 
ființează pe lingă diferite 

sectoare), ci și atletismul, 
de angrenare, turismul

Ghețău,Sub supravegherea atentă ji permanentă a antrenorului Petru 
luptătorii pregătesc

Alte elemente de referință; local 2 
la zonă (băieți) cu echipa de mini- 
baschet, locul 6 pe echipe la Crosul 
republican de juniori mici de La 
Oradea, început promițător (afirmare 
pe plan județean) la lupte și gim
nastică.

Directorul Școlii sportive. prof. 
Vasile Tcaciuc (totodată antrenorul 
voleibaliștilor), deși moldovean get, 
beget, nu pare prea vorbăreț. Ne 
deapănă In răstimpuri istoricul șco
lii. independentă sub aspect finan
ciar, doar din toamnă, stăruie 
sebi asupra unor neajunsuri, 
cadre didactice nu prea au 
rostul unei astfel de instituții 
au dat totul pentru afirmarea ei), 
condițiile de pregătire abia acum în
cep să se situeze la nivelul cerințe
lor.

— Ce trebuie să așteptăm de Ia 
elevii școlii dv. ?

— Ca cei mai buni dintre ei să 
treacă în diferite eșaloane superioa
re, Ia volei și basci"*  «o «rimul 
rînd.

r- Adică 7

indeo-
Unele 

înțeles 
(si nu

victoriile viitoare
Florin și Dorin Meiinte, Dan 
sau Marcela Gheorghiu. Nu 
antrenorul Adochiței a fost 
„cel mai bun tehnician sportiv din 
județul Botoșani pe anul 1972“.

Despre modul cum lucrează antre
norul de atletism, ne-a vorbit... ta. 
tăi fraților Meiinte : „Jlli-a făcut de la 
început o bună impresie acest antre
nor, care n-a înțeles niciodată să 
facă rabat învățăturii. Ori de cile 
ori copiii mei n-au dat atenlie pre
gătirii lecțiilor, ei au fost trecuți pe 
banca rezervelor. Poate, pentru un 
asemenea gest, unii părinți s-gr fi 
supărat. Eu. dimpotrivă, am apreciat 
că antrenorul nu face decît să ne 
ajute pe noi părinții pentru a forma 
și educa tineri în spiritul muncii 
serioase și perseverente și Ia sport, 
dar și. la carte".

Sigur, la „Textila" se poate face 
mult mai mult pentru sport, pentru 
angrenarea tuturor salariaților și sa
lariatelor în practicarea exereițlilor 
fizice, a activităților de drumeție, 
larg accesibile oricui. Sugerăm o a- 
semenea activitate, aflîndn-se în ve-

Mizgliu 
degeaba 
declarat

cinătatea 
frumoasă 
la Rediu.
LA LICEUL „LAURIAN”, UN OM 

CARE SFINȚEȘTE LOCUL
Revenim in perirpetrul scolii, aco- 

Io unde se află mii de tineri și ti
nere gata să îmbrățișeze sportul. îi 
ajută să realizeze această dorință 
mulți dintre dascălii lor. Unul dintre 
ei este prof. Florentin Vikeanu. di
rectorul Liceului ..August Trebonij 
laurian". Ca să Înțelegeți ce a fă
cut acest om pentru sport este sufi
cient să amintim că la „Laurian" a 
fost și este găzduita școala sportivă, 
că elevii liceului participă la toate 
competițiile organizate pe municipiu 
si județ, că gimnastica de Înviorare 
în cămine si în clase este o reaFța
țe. că inventarul sportiv al asociației 
a crescut de la an Ia an. Firește, 
am mai întâlnit si in alte așezări din 
țară exemple asemănătoare de di
rectori, dar pentru județul Botoșani, 
ni s-a sous, „cazul VTiceann' 
deocamdată singurul.,

„CUM VA PLACE ?
Aflat In plină pregătire a unei 

portante consfătuiri eu factcr: 
răspundere în viața municipiului, 
varășul Constantin Iurea, primarul 
Botoșsniului, a găsit timp si pentru 
a afla impresiile reporterilor „Spor
tului" dlntr-un oraș pînă mai ieri 
străin aproape de orice activitate re
creativă organizată.

— „Cum vă place azi Botoșanii:)?*  
Ce să răsnunzi primului gosoodar 

al municipiului, după ce ai văzut ri
dicată o Sală a sporturilor, două ba
zine de înot (unul de dimensiuni o- 
iimpice), un stadion compiri 
najat. modernizat, 
funcționalitate, cu 
najări snortive — 
jocuri din incinta 
cu tribune pentru 
la „Voința" (sala 
imagine o aveți in fotografie), din 
cadrul școlilor generale, ale liceelor 
și școlilor profesionale ?...

Primarul Bo’oșaniului nu este însă 
mulțumit. Ar dori să se facă si mai 
mult pentru sport, pentru mii
le de tineri și tinere care muncesc 
sau tnvată în această frumoasă așe
zare a Moldovei.

„Nu mă gîndesc, neapărat, la ma
rea performanță, dar aș dori să văd. 
mai ales vara, toate construcțiile 
sportive ale orașului forfotind de eo. 
pîi și tineri care să se bucure din 
plin de tot ce s-a făcut pentru ei. 
Sigur, pofta vine mîncînii : cînd 
ești cît mai mult angrenat in sport, 
miine le poți gindi și la perfor. 
manț3...“

In final, tovarășul Iurea ne-a pre
zentat „proiectul Rediu", adică al 
amenajării pădurii din apropierea 
Botoșaniului, unde în anii viitori, lo
cuitorii reședinței de județ vor avea- 
la dispoziție un veritabil... Snagov. 
Zone verzi, de pădure. d»r si lac arti
ficial, teatru în ?«r liber etc., etc.

★
Eecturînd aceste rînduri vă puteți 

forma, desigur, o imagine a ceea ce 
oferă astăzi pentru snort municipiul 
Botoșani. Oameni zeloși și compe- 
tenți, pornind de la primatul așeză
rii, fac totul pentru a schimba si 
mai net înfățișarea banală, de iert, 
a orașului. ancorîndu-1 și pe plan 
■■nnrfiv la cerinței» unei urbe mo
derne, ct: o vizibilă tentă indus
trială. socialists. Există toate temeiu
rile să vedem în anii viitor! un Bo
toșani în căre sportul de masă și de 
performantă. în amhe’e cazuri la co. 
te dintre cele măi ridicate să repre
zinte o realitate.

orașului, la nici 2 km., o 
zonă de agrement, cea de 
Poate că._

reame- 
cu o polivalentă 
alte si alte ame- 

terenurile de 
Sălii sporturilor, 

nocturnă, cele de 
clubului a cărei

și discreția în aplicarea ajutoarelor.
O problemă care ni se pare im

portantă este însă aceea a număru
lui praeticanților dresajului. Nu ple
dăm pentru cantitate de dragul can
tității, dar nici a-i număra... pe 
degete pe specialiștii în dresaj 
(Iosif Molnar, Nicolae Mihalcea, 
Dumitru Velicu, Adolf FrBhlich, 
Vlad Postelnicu, Eugen Cotan, An- 
ghel Donescu) nu credem că repre
zintă un fapt mulțumitor. Existența 
unei mase mai largi d® practîcânți 
poate asignra o permanentă schim
bare între generații, pentru a nu 
se ivi, Ia un moment dat, un de
calaj între „tineri" și „vîrstnicl", 
îngrijorător fenomen ce se mani
festă acum în dresajul românesc.

La marile concursuri se cere par- 
ticipanților să execute progresii de 
categorii superioare. La noi, la a- 
ceste categorii se prezintă la cam
pionat doar trei călăreți: N. Mi
halcea, I. Molnar, V. Postelnicu ! 
Comentariile sînt de prisos. Să mai 
adăugăm la această complicată... 
statistică încă un fapt : unii cal au 
inc-nut si ei să dea vădit» semne 
de îmbătrinire. Ori, calul este, am 
spune, elementul decisiv al reușitei.

Pledăm, *$adar,  pentru atragerea 
tinerelului. Există. în această direc
ție o preocupare din partea antre- 

Tor, dar — după părerea noas
tră — insuficientă. E drept, dresa
jul este o disciplină mai puțin spec
taculoasă pentru cei neavizați, care 
solicită o muncă intensă, rezulta
tele obținîndu-se după mulți ani, 
dar aceste „impedimente" nu tre
buie să constituie bariere de ne
trecut pentru antrenori în activita
tea de recrutare a noi practicanți. 
Nu trebuie neglijat, de asemenea, 
nici elementul feminin, capabil de

performanțe deosebite. Actualele 
speranțe, Daniela Molnar, Sorin So- 
veja, Sorin Bădulescu, trebuie în
drumate cu multă atenție pentru a 
le asigura o creștere valorică, ca
pabilă să-i facă să ajungă foarte 
buni dresori. „Este imperios nece
sar — ne spunea cu prilejul unei 
discuții antrenorul N. Marcoci — 
așa cum ne preocupăm a selecta 
cai cu calități pentru dresaj, să do
vedim aceeași preocupare și pen
tru alegerea tipului somatic al că
lărețului (conformație, simț ecves
tru etc.)".

Dresajul nostru se află într-un 
punct extrem de critic, peste care 
trebuie să treacă cu succes. Pentru 
aceasta, antrenorii, împreună cu 
sportivii cu o bogată experiență in
ternațională și competițională, să-și 
propună fiecare să lucreze și să 
promoveze cai de perspectivă, deoa
rece un călăreț nu se poate afirma 
dacă nu dispune și de un cal bine 
pus la punct. Toate secțiile să fie 
obligate să prezinte în campionat 
specialiști în dresaj, deoarece în 
prezent doar la Steaua, Petrolul, 
C.S.M. Sibiu și Dinamo se vădește 
preocupare în acest sens. De ase
menea, se impune găsirea materia
lului cabalin necesar. La aceasta se 
adaugă necesitatea unei mai bune 
legături și conlucrare între federa
ție, cluburi și direcțiile din minis
terul de resort.

Evident, nu am epuizat toate căile 
care ar putea duce la ieșirea din 
impas. Specialiștii, însă, au datoria 
să depună o activitate mai intensă, 
într-un ritm mai alert, pentru a 
găsi toate mijloacele necesare ri
dicării dresajului românesc pe o 
treaptă calitativ superioară.

Emanuel FANTÂNEANU

Asociația din sectorul I organ!-» 
zează vînători colective la fazani și 
vulpi în pădurile Comana (peNeaj- 
lov), Roata, Tunari și Cartojani.

Asociația din sectorul trei orga
nizează vînători colective la fazani 
în pădurile Mihai Bravu și Bă- 
Ieanca și o vînătoare la vulpi, în 
pădurea Între-Olturi.

Asociația din sectorul V organi
zează o vînătoare colectivă la mis
treți în pădurea Căbăl și vînători 
colective la vulpi în pădurile Dra- 
goș Vodă și Marsilieni.

înscrierile pe listele de participare 
și alte amănunte — la sediile aso
ciațiilor.

ANUNȚ
Consfătuirea antrenorilor din 

București, organizată de Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport în ziua de ?S ia
nuarie 1973, ora 8.30, la Clubul 
Sindicatului I.S.B., din str. Ber
zei, va avea ca obiect dezbaterea 
problemelor legate de metodele 
și mijloacele detectării precoce a 
talentului pentru practicarea 
sportului de performanță. Sînt 
invitați să participe toți antreno
rii și profesorii unităților din Ca
pitală ce se ocupă cu pregătirea 
unor sportivi în vederea stabilirii 
unor rezultate înalte.

DIN PARTEA CLUBULUI

C.F.R. TIMIȘOARA

Clubul C.F.R. Timișoara organizează 
în cadrul manifestărilor prilejuite de a- 
niversarea a 49 ani de la înființarea sa 
o expoziție cu trofeele cîștîgate de spor
tivii săi in cele patru decenii. Pentru 
ca exnoziția să reflecte cît mai preg
nant drumul parcurs face apel la foștii 
și actuali sportivi ai clubului de a îm
prumuta trofeele cîști«ate de e, pentru 
a fi expuse. De asemenea, roagă pe toți 

cel care dețin documente sau informa
ții referitoare la activitatea clubului*  
încă de la înființare, să le pună la dis
poziția clubului — bulevardul V. PK- 
van nr. 1 — pînă Ia data de I martî*  
1973. Informații suplimentara la telefon 
24559.

LOTERIA ÎN OBIECTE
în întreaga țară continuă vînza- 

rea biletelor la LOTERIA ÎN O- 
BIECTE. atractivă formă de Joc or
ganizată de către Administrația de 
Stat Loto — Pronosport.

Tragerea va avea loc la 11 fe-

bruarie 1973 și va consta din 17 
extrageri separate.

Biletele pot fi procurate de la 
unitățile proprii Loto — Pronosport, 
unitățile Comerțului de Stat și cele 
ale Cooperației de Consum,

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 3 

DIN 17 IANUARIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.201.661 lei.

EXTRAGEREA I: 9 11 1 40 
18 39.

EXTRAGEREA a TI-a : 12 44 42 
21 3L

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 12 IANUARIE 1973

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 3 
variante 10% a 47.944 lei ; a 2-a : 
3,85 a 19.895 lei ; a 3-a : 11,75 a 
6.519 lei; a 4-a: 24,30 a 3.152 lei; 
a 5-a : 92,70 a 826 lei •_ a 6-a :
195,05 a 393 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. 
A: 1,30 a 100.000 lei ; B : 4 va
riante 25% a 14.285 lei și 3 va
riante 10% a 5.714 lei ; C : 22,55 a 
3.294 lei ; D : 12,45 a 5.966 lei ; E : 
19,15 a 3.879 lei ; F : 30,70 a 2.420 
lei; Z : 1087,35 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 22.744 
lei.

Premiul de 100.000 lei i-a reve
nit lui VITAN GHEORGHE din 
Vințul de jos, județul Alba care 
cîștigă un autoturism la alegere 
și diferența în numerar.
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LA VILA 
„URSULEȚUL"

s,

CU GIULESTENil, ÎNAINTE SI DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI
PREDEAL, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Zi de „sorți'*  
la Frankfurt, în competițiile euro
pene inter-cluburi, deci și în Cupa 
Cupelor, întrecere în care Rapidul 
a ajuns, cum se știe, în sferturile 
de finală.

• La cel mai mare obiectiv 
industrial construit în acest cin
cinal la Giurgiu — Textila Du
năreană — s-a constituit o nouă 
asociație sportivă: Textila Du
năreană. Aceasta va avea secții 
de : atletism, volei, handbal, bas
chet. tenis de cîmp și de masă, 
orientare turistică, popice, futbal J 
feminin și masculin.

Traian BARBALATA, coresp.

în vila lor, „Ursulețul", foarte 
aproape de drumul ce duce spre 
Cioplea, o vilă încadrată de brazi 
pudrați din belșug cu fulgi de ză
padă, feroviarii bucureșteni au a- 
mînat — pentru prima oară de la 
sosirea lor aici — ora bine me
ritată de somn, după antrenamen
tul tare, de dimineață.

Cui îi arde de somn ! Din clipă 
în clipă, după buletinul de știri, 
radioul Ie va face cunoscut adver
sarul pe care-1 vor întîlni în cele 
două manșe, la 7 și 21 martie. 
Este însă atît de liniște in ca
meră, îneît fiecare dintre cei 20 

I

da jucători șl-ar putea auzi bătă
ile, din ce în ce mal precipitate, 
ale inimii.

Emil Dumitriu caută să-și ascun
dă nerăbdarea, printr-o poziție a- 
parent lejeră, lăsîndu-se cufundat 
in fotoliul de pluș ; Năsturescu, 
dimpotrivă, abia de ocupă o pal
mă de loc și, așa aplecat spre ge
nunchi, parcă tinde să ia un start 
pe extremă...

Dar gata, zarurile au fost arun
cate. Pentru meciul Rapidului a 
fost rostit Leeds United și, puțini 
dintre cei ce alcătuiesc lotul fero
viarilor, antrenori, jucători, medic, 
maseur, mal recepționează exact— 
următoarea partidă.

Se așteptau ? Nu se așteptau ?
Nu-t nevoie să purcedem ta în

trebări. Boc sparge primul tăcerea: 
„V-am spus eu ? Ne-» căaat ad
versarei cei mai puternic. In .Cw»

U.E.F.A.* 1 a fost Tottenham, scum, 
echipa Iui Jackie Charlton*...  Și a- 
poi, întorcfndu-se către noi : „La 
Leeds voi juca pentru a șaptea 
oară împotriva unei formații en
gleze. Tottenham ne-a surprins cu 
un gol, înscris în primele secunde 
ale meciului, după care ne-a mă
cinat cum a vrut. De astă dată 
vom opune o rezistență sporită. 
Leeds, ca mai toate formațiile in
sulare, te pisează cu centrări înal
te in careu, manieri de joc pen
tru care ea. Grigoraș și Răducanu 
ne vom pregăti in mod special". 
Emil Dumitriu este maj lapidar : 
-.Ieeds are. desigur, șanse mai mari. 
Dar apărarea noastră, punctul for- 

Lceds, această excelentă ambasa
doare a fotbalului englez. Crede 
apoi că „experiența Tottenham” va 
prinde bine echipei, de la Rădu- 
canu, la jucătorul cu nr. 11. Goal- 
kcpeer-ul Rapidului îl aude și... 
..Scrieți acolo, vă rog, antrenorul 
lui Tottenham a declarat, după me
ciul de Ia Londra, că dacă m-ar 
avea în poartă Ia el ar prefera să 
mă împuște, tl voi face pe manage
rul lui Leeds să declare eă, cu mine 
in poarta formației sale, ar fi un 
om fericit". Năsturescu rîde Cu pof
tă și, la vila „Ursulețul”, în came
ra nr. 16, atmosfera se mai des
tinde.

G. NICOLAESCU

te al echipei este capabilă de en 
scw strins ia prima partidă". Ceva 
mai greu ne este cu Baril Marian, 
itit de zgîrrit ia vorbi. Ne măr
turisește, totuși, că n-a dorit pe

IMPORTANT E, SA VREI MAI MUT...
Poate că pentru unii o discuție 

despre etică, acum, cînd toate echi
pele străbat zeci de kilometri de 
pante, fârțînd latura acumulărilor 
fizice atît de utile, o discuție des
pre necesitatea educației apare 
inoportună. Ar fi, însă, greșit să 
limităm sensurile (și semnificațiile) 
eticii sportive, șl să găsim verbu
lui a educa o corespondență doar 
dincolo de duritatea zilelor de pre
gătire, în timpul competiției ca 
atare, cînd nervii cedează mai ușor. 
Pentru că, prin însăși valoarea pe 
care cu toții — antrenori și jucă
tori — o acordă acestei perioade 
a acumulărilor, latura morală — 
care nu se reduce numai Ia sanc
țiuni pentru diferite abateri mai 
mici sau grave — îți reclamă ne
cesitatea. Vom fi chiar categorici 
și vom spune că dimensiunea mo
rală reprezintă o bază pentru pre
gătirea fizică, tactică și tehnică și 
că fără aceasta atîtea eforturi pot 
fi compromise, iar cei care neso
cotesc acest adevăr vor plăti tri
but mai devreme sau mai tîrziu.

Spuneam că sensurile eticii spor
tive nu pot fi reduse numai la 
sancțiuni și la educație elementară. 
Ducînd ideea mai departe am pu

tea afirma că moralitatea angajea
ză personalitatea fiecărui fotbalist, 
mai ales în aceste zile cînd se 
făuresc „rezervele da oxigen" 
pentru bătălia finală care va sta
bili ierarhii și va evalua eforturile 
de un campionat. Și, probabil, că 
fiecare din cei ce s-au dedicat aces
tei pasiuni dure numite fotbal, știe 
că de pregătirea de iarnă depinde 
foarte mult evoluția din întregul 
an cu cele două sezoane ale sale 
și atîtea obiective internaționale. 
Un motiv în plus ca DATORIA 
MORALĂ să fie înțeleasă ca o dă
ruire de sine în timpul acesta, al 
acumulărilor capitale. Dar, de cele 
mai multe ori, deși jucătorii au 
demonstrat temeinice cunoștințe 
despre rolul pregătirilor, simplele 
judecăți de vaioare aflate n-au 
fost suficiente pentru atingerea a- 
celor parametri superiori, ideal 
pentru fiecare. Și aceasta, pentru 
că îndeplinirea obligațiilor de fot
balist presupune, dincolo de cunoș
tințe și talent și SENTIMENTUL 
DATORIEI, acea participare afec
tivă dusă pînă la cele mai ridicate 
cote, acea reacție sufletească în care 
se combină voința, pasiunea și în
țelepciunea, adeziunea liberă la cele 

mai grele exerciții și la „orele de 
studiu" din afara programului co
lectiv. Sigur, din acest punct de 
vedere, am putea oferi multe e- 
xemple, în ambele sensuri, în sfera 
fotbaliștilor de elită și a celor de 
pluton, de la noi și de aiurea. Im
portant este, credem, ca fiecare să 
asimileze prin filtrul propriei per
sonalități sensurile multiple și ne
cesare ale CONȘTIINȚEI DATO
RIEI. Există un registru al uni
versului uman, al universului ju
cătorului nostru de fotbal, în care 
nici antrenorii, nici conducătorii de 
club, nici tehnicienii versați nu pot 
interveni prea mult. Acolo, în acel 
for interior, autoeducarea voinței 
reprezintă cel mai activ element 
și cel mai necesar. Iar acest proces 
nu poate începe, desigur, doar cu 
prima etapă de campionat. Ci cu 
mult înainte, poate chiar în pri-' 
mele zile ale vieții de fotbalist.' 
Aceasta ar fi o soluție ideală. Dar 
se pot produce schimbări de ati
tudine și din mers, poate chiar în 
aceste zile de pregătiri, cînd se pun 
primele cărămizi la edificii pe care 
fiecare le vrea cj.t mai trainice și 
cit mai frumoase.

Mircea M. IONESCU

PE TEMELE JOCULUI 12. A.S.A. Tg. MUREȘ, VICTIMA PROPRIILOR SUCCESE?
SPECIALIZARE Șl MULTILATERALITATE

Se vehiculează foarte mult azi 
— și de la o vreme cu mare insis
tență, chiar — ideea jucătorului 
complex. a jucătorului multilateral 
sau, cum i se mai spune adeseori, 
universal. Noțiunea în sine, ca ți 
concretizarea conținutului ei, este 
legată de evoluția, in general, a 
fotbalului și în mod deosebit, de 
apariția și aplicarea, în diferite va
riante. a sistemului cu patru fun
dași.

Cu alte cuvinte spus, trecerea de 
la marcajul strict al W.M.-ului. ia 
o formă de marcaj în zonă, a per
mis jucătorilor o mai mare liber
tate de mișcare în cîmpul tactic, 
ieșirea din tiparul posturilor fixe 
și, odată cu aceasta, extinderea ra
zelor de acțiune. Tonul l-au dat 
fundașii laterali, cu repetatele lor 
lansări pe aripi pînă în zona de 
finalizare. Au urmat. Ia rind, ex
tremele cu tendința spre un joc 
mai retras și participare tot mai 
frecventă la situațiile de apărare; 
apoi, mijlocașii, prezenți (Ln ce Ia 
ce mai mult în spațiul de dettte 
a golului ; înaintașii centrali, con
vertiți în virfuri fără restricții de 
circulație sau în coordonatori la 
mijlocul terenului și. In stîrși-. 
ultimii, fundașii centrali, cu specta
culoasele lor intercalări ofensive.

PRINTRE ECHIPELE DE D
ȘTIINȚA BACĂU E GRĂBITĂ—

Pentru a face față eu succes re
turului, și pentru a ieși din zona 
periculoasă în care se află țirJnd 
cont că în primele jocuri student i 
au partide destul de grele de sus
ținut, atît acasă cît si !n depla
sare, Știința Bacău și-a început 
din timp pregătirile. După efectua
rea controlului medical — în 
ie de 9, 10 si 11 ianuarie — s-a 
trecut Ia antrenamente zilnice. În
cep! nd de la 7 februarie. Știința 
vt susține si cîteva partide arr.:- 
cîde cu Petrolul Moinești. Textil» 
Buhuși, Gloria Buzău. C.F.R. Paș
cani etc. Pregătirile sint condusa 
de antrenorul Cornel Costinescu, 
avîndu-1 drept consilier tehnic oe 
Petre Steinbach. Din vechiul Iot 
nu a plecat nimeni, în schimb, doi 
cFntre jucătorii săi de bază, Stă- 
nescu și Cemat, s-au refăcut după 
accidente și și-au reluat și ei pre
să Urile. Iată lotul : Miniosu, Lun
git, Bile (portari), Constantin, Tă- 
năsache, Ciocoiu, Zaharia, Țani 
(fundași). Iletrea, Nemeș, Stănes- 
cu. Cernat (mijlocași). Pruteanu. 
Codreanu, Grosaru, Stroe, Săvule», 
Sichitiu și Neagu (înaintași).

Hie IANCU — coresp. județean.

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI
DIN... IALOMIȚA

Ziarul Tribuna Iaiomițeî a orga
nizat o anchetă în județul Ialomița 
pentru desemnarea celor mai buni 
fotbaliști în cursul anului 1972. 
După trierea a peste 700 de răspun
suri pe primele trei locuri s-au cla
sat următorii fotbaliști : Ion Nîco- 
lae (Azotul Slobozia), Gheorghe A- 
lexandru (Celuloza Călărași) și Du
mitru Pană (Celuloza Călărași) — 
toți activînd în Divizia C.

Festivitatea premierii a avut loc 
la Casa de cultură a tineretului în 
fața a peste 400 de iubitori ai spor
tului. Surpriza cea mai plăcută pen
tru cîștigători a fost aceea că di
plomele și premiile le-au fost în- 
mînate de jucătorii bucureșteni : 
Răducanu, Dumitrache, Iordănescu 
și Boc. Bineînțeles, după înmînarea 
premiilor, au urmat discuții pe tema 
fotbalului cu internaționalii bucu
reșteni. oaspeți ai Sloboziei și jude
țului Ialomița.

I. MATEI, coresp.

uoeu sa ei a m a luat
STARHA

XI jreai»r<, eoawat atrie 
oai. jucătorii de ia PtaMetao T>

tub tndr_marea cretoră 
nesra £ X. Godeaaa. Ta

Față de kxul foiorit ta 
cam pion» tu*u\  ta orecătr: w. 
te $i Bangău. pn*cum  V je 
Rimnearrdu și Roșu, 
clubului studențesc.

Antrenor:-! și jucători; sint 
Stienți de difieuitât^e reto 
motiv pentru care acordă o deo
sebită atenție antrenamentelor pe 
care le vor efectua.

r. ARCAN — coresp

AU DESCOPERIT O PEȘTERA

De mai muiți ani echipaje'. -Zori 
noi“ din expediția Cutezătorii * 
Casei pionierilor din Reșița, condus 
de instructorul Iosif Vațuîic. stră
bate în lung și-n lat județul Caraș-

Severin. îndrăznețul grup — cu- 
prinzînd 10 băieți și fete — a cu- 
treerat și cercetat pînă acum munții 
Semenicului, Cheile Palas, munții 
Retezat, munții Orăștiei. Acești buni 
amici ai naturii, ai turismului spor
tiv, au fost premiați adeseori pen
tru reușitele lor pe plan turistic, 
gospodăresc (ei își gătesc singuri în 
excursie), artistic (sînt buni inter
pret și chiar autori de cinteee tu
ristice).

Cea mai recentă ispravă a lui Tnn 
Suhaida, Ana Munteanu, Dănuț 
Mintia și a colegilor lor : intrînd 
în posesia unor documente ce ates
tau existența unei „găuri" pe malul

«=: « preteoCta resliză-

Dae» ae pcaw trir-aa» ac sa a « 
rai Fri-S. Ca a ciad drumul da 
ăa sper a ~ nr i a stnriă ia tEuversa- 
-s= s-ar fetatea g-a—ar» ea aw- 
~rir oae. .actaă obețata-

AZ1. LOTUL NAPONAL
Sf REUNEȘTE LA BUCUREȘTI

derape.. a fwt «anvaca: ocol lot

Vsteaua >»iar rea si Robert Cooboc 
tcc tas astfel primal contact eu ce! 
(fia rtmtal cărora vor fi selecționați 
ce: M . aeă'xri care ver face depla
sarea fes apropiatul turneu din Fran
ța și Speria. Totodată va fi comuni
cat »; prcțTamul acțiunilor de pregă
tire precor xate pentru această pri
măvară.

Nerei, echipajul a pornit la drum 
și după patru z-.ie de temeinice cer
cetări a descoperit o peșteră pe care 
a numit-o «Cutezătorii'. Temera
rii pionieri ți-au propus pentru vii
tor nn popas in Cheile Nerei pentru 
a cutreera pliurils străbătute de le

gendarul haiduc Adam Neamțu. în 
fotografia realizată de Iosif Vațu- 
lic, trei membri al echipajului în 
peștera descoperită de ei.

Doru Dinu GLAVAN, 
coresp. județean

TENISUL DE CÎMP ÎNDRĂGIT Șl 
ÎN JUDEȚUL COVASNA

în mai multe școli din județul Co- 
vasna tenisul de cîmp are nume
roși prieteni. Un exemplu recent : 
la Școala din Zăbrătău (director 
prof. Silvestru Neagoe) elevii prac
tică „sportul alb" pe un teren bitu- 
minat. De fapt, aici mai există un

Mindri și încrezători în destinele 
echipei Iot favorite erau suporterii 

la finele campionatului 
I."':—lfT2! Formația antrenată de
Tibertu Bone, realizîr.d 35 p., se cla- 
sâse atuad pe un nesperat loc 4, 

F. C. Argeș (41 p.), U.T.A. (37 p.) 
si Cluj (37 p.) șl înaintea unor 
farm ații-vedetă ale fothalului nostru.

SMBtaț a cffetffat dsHul o Neagu, der A.S.A a
*---»dn.lv4 eu 3—0. In imagine mat

pierdut partida susținută astă toamnă, 
pot Ji distinși : Czako, Unchiaț, Ispir

pe stadionul Republicii, 
și Pop
Foto: S. BAKCSY

j-taor; .tei mol ieri ano- 
tuk: (taper. Bfivn.. N«ei. Hajnal, 
Fasrs-^v. "oust. toțU c-jaslderați ca 

iNagho, or repro- 
A. pe arsa scesă a fotbalului 

vue și simpla necu- 
Otz. V1.-0A, Szd’lAsyț, ve- 

-♦tv pe prpter. al fotbalului 
«•sir*.  ue a e-hire lor
■■ toc t> jTa*a  BateasM*  fctercîu- 
fefsri st t-e-'-uJ âe p^țin pe ITngă 

i' e v s —
a (tare de oulțumire 

rea^. z. rmuă. ta ara» unui sezon 
bac. Atât ataș ră r«r=t!»*eăe  echisei 
se ea bune la-
rariacrase d» tas snai ssafti dîatre

Taate ța aa tac Ii dădeau, decț kd

dUfi a a. 1'.—t *(taS  : avut an
sema bun. tram arzsesd aa rara- 
pîaaat să mai crea. Lsrnea ee-a !sat 
ia riaar șa ea va tmu ca mai naftă
apatie ca piei kvm- Cred insă m 
echijd si in etaaaf ei“ _Fbe-

eă. deși In hoî mareaestiFsr a s se 
aajnțra ssodxfictei cina ta umsâ 
doar un s.mrzr jucitr- a pte.ax. ex
trema L’rraei I. îar Or-jți- a tnst

ment:

teren de volei ș: este in curs de a- 
rr.er.ajare unul de handbal, de ase
menea, bituminai.

Merite deosebite in amenajarea 
terenurilor de sport amintite le au 
profesorul de educație fizică Vasfle 
Darie ți maistrul Ilie Gurițoiu de 
La I.C.T. Brașov, care au muncit 
voluntar la bituminizarea terenu
lui.

Gh. BIGOTA, coresp.

ORIENTARE TURISTICĂ PRIN... 
CORESPONDENȚA

Consiliul județean Arad al Orga
nizației Pionierilor a organizat — 
în premieră pe țară — un concurs 
de orientare turistică prin... cores
pondență La care au participat opt 
județe (fiecare cu cîte o echipă de 
băieți și una de fete). Concursul a 
constat în calcularea unui itinerar, 
pe baza poziției unor posturi de 
control imaginare, pe o schiță tri
misă fiecărui județ participant, îm
preună cu instrucțiuni suplimentare 
într-un plic sigilat. După primirea 
plicurilor — ținînHu-se seama de 
criteriile de concurs — s-a stabilit 
următorul clasament pe județe: 
1. Bihor, 2. Timiș, 3. Caraș-Seve- 
rin, i. Mureș, 5. Maramureș, 6. Alba, 
7. Sibiu. Aradul, ca județ organiza
tor, a participat în afară de con
curs.

Prof. Victor BULZU

CURS DE INSTRUCTORI Șl 
ARBITRI. DE SCHI

La sediul C.J.E.F.S. Tg. Mureș s-a 
încheiat un curs teoretic pentru in
structori și arbitri de schi. Au par
ticipat 25 de cursanți din Reghin, 
Lunca Bradului, So va ta, Răstolița, 
Gurghiu, Solovăstru și Tg. Mureș, 
în cadrul acestui curs a fost expli
cată organizarea concursurilor de 

turul 1971/72
locul 9 15 5 « 4 15—15 18 p.

turul 1972/73
locul 12 15 6 1 8 21—26 13 p.
S-ar putea spune că cele trei puncte 

în minus nu contează prea mult ; dar 
cu ele în plus, A.S.A. s-ar fi aflat 
pe locul 8 !

Care să fi fost motivele ce eu 
făcut ca echipa care a adus în pri
mele rfnduri ale fotbalului nostru ju
cători talentați și de bună valoare 
ca Boloni, Hajnal, Ispir, Fazekas ș.a., 
să cunoască o asemenea cădere ? — 
pentru că aceasta este realitatea con-

• Jucători folosiți : 13. Pe posturi: 2 portari, 7 fundași, 4 mijlocași și 
t atacanți.

s înlocuiri efectuate : 11 (da 5 ori cite una, de 3 ori cîte două) : 4 In 
apăi are, 2 in linia de mijloc, 5 In atac.

• in pri.-r.eie două etape nu a survenit nici o modificare.
• Formația de bază : Nagel (10) — SzOUSsy (13), Ispir (14), Unchiaș (10), 

rzaKo i:5> — Boloni (12), Varodi (13), Hajnal (15) — Fazekaș (12), Naghi
Memo (15). Au mai jucat : Kiss (3), Toth (7), Lucacl XI (5), Solyorii 

fț). Orza Srekel-, (!). Kolier (1), Sultănoiu (1).
• N-mal SsoHOsy, CzaKo, Naghi și Hajnal au reușit să evolueze 1350 

de minute.
• Cei mai puțin a fost folosit Szekeli (10 minute).
• G .-r. marcate : 21 (17 acasă, 4 în deplasare). Un apărător a înscris 

un goi. 2 imtlocați (7). 4 atacanți (13).
» C ?•_—,:-e 2« Ci acasă, 17 In deplasare).
• Re-, stele cm tur 1—l cu Steaua (d), 4—2 cu Sp. studențesc (a), 

•—î e« Fkrul ta). 4—1 eu _U" Cluj (a). 2—3 eu Univ. Craiova (a), 1—3 cu 
CJ R- ta), 4—3 ea F.c. Argeș (a>, 0—2 eu C.S.M. Reșița (d), 1—0 cu Dinamo 
<■» 4—1 ea S.C. Bacta ta). 0—0 cu U.T.A. (d), 1—0 cu Steagul roșu (a), 0—3 
rs Eap.i (d). 1—4 eu Jiu’, (a). 1—2 cu Petrolul (d).

seostriă ta H.heierea eeîor 15 «ape. 
S-ar putea da vina exclusiv pe 

taorri --k a scăzut randamentul apă
rării. Șl. rimeni. privind cele dnuâ 
șiruri de cifre statistice de mai sus, 
a-ar putea nega această realitate : in

gcbtri f»țâ de tosnma feri 1JH : 26 
față de IX Să fie noma! modificările 
dfci linia de fia»d punctul de ple-

î ~k» -j ă A. S- Armau a pri-
mit aa r.umâr dublu d?

Mircea TUDORAN

schi — probe alpine ți nordice ; a 
fost prelucrat regulamentul de schi; 
s-au predat noțiuni elementare de 
alimentație ți echipare a schiorului 
ș.a. Instruirea practică a noilor in
structori și arbitri se face în cursul 
lunii ianuarie.

loan PĂUȘ, coresp. județean 

care al acestei crescute penetrabi- 
lități ? Făcînd o retrospectivă, con
statăm : dereglarea din prima etapă 
(2—4 cu Steaua la București) dato
rită în bună măsură lipsei lui Ispir, 
suspendat; nereușita încercare de ti
tularizare a lui Kiss, care nu-și regă
sește suflul de la Bacău; plimbarea 
kii Szollosy din linia de fund în cea 

mediană și înapoi ; titularizarea în
cununată de succes a lui Unchiaș 
dispariția lui Toth. Doar Czako și-a 
păstrat același loc din min. 1 pînă 
în min. 1 350, fiind cu adevărat a- 
părătorul cel mal constant al mure
șenilor în tc-amna lui 1972. Toate a

ceste modificări și-au adus... aportul 
în lipsa de omogenitate a comparti
mentului și eficacitatea lui defensivă.

Ca stil de joc In atac, A.S.A. se 
apropie de fotbalul numit fără pos
turi. Și, Intr-adevăr, privind tabloul 
celor folosiți de Tiberiu Bone în li
nia de mijloc și în cea ofensivă, cu 
ușurință se poate vedea întrepătrun
derea celor două compartimente. Dacă 
Mureșan a rămas tot timpul pe pos

AU PRIMIT DOAR UN GOL I

Campionatul județean de fotbal 
juniori — seria Sibiu, a fost mar
cat de frumoasa comportare a e- 
chipei de fotbal Independența Si
biu (antrenor Nicolae Ciupudeanu) 
care a reușit să termine turul cam
pionatului fără a cunoaște înfrîn- 
gerea. Palmaresul acestei formații 
(în foto) este de invidiat și aproape 
de necrezut: 11 11 0 0 61:1 22 p.

Apariția acestei echipe nu este 
deloc întîmplătoare. în urmă cu trei 
ani, pe lingă asociația sportivă In
dependența a luat ființă un centru 
de copii și juniori, fii ai salariați- 
lor uzinei care locuiau într-un car
tier — „Terezian" — situat în apro
pierea stadionului. Este de men
ționat că în prezent activitatea a- 
sociației se desfășoară cu 110 tineri 

tul de „oui" în coasta apărărilor ad
verse, iar Bbloni s-a fixat mal mult 
eu sarcini defensive (față de cam
pionatul trecut n-a marcat nici un 
gol), în schimb, cei din jurul lor au 
fost în permanente mutații : Naghi, 
atacant central, este de fapt Coordo
natorul echipei, jucînd la mijlocul 
terenului, dar făcînd și incursiuni în 
atac, în funcție de fază ; Varodi și 
Hajnal, fotbaliștii plurivalenți, sînt 
„aripi false", avînd o mare rază de 
acțiune, mergînd de la o poartă la 
cealaltă (în finalul stagiunii, Varodi, 
făcînd cuplu cu Boloni, s-a afirmat 
ca mijlocaș) ; Fazekas, cu viteza ce 
i se atribuie, trebuia să fie „să
geata" echipei, principalul comple
ment al lui Mureșan în linia de atac. 
Dar el nu a marcat decît un gol, a- 
dică tot atît cît a realizat și fun
dașul Czako ! Privind încă o dată 
cifrele prezentate la începutul aces
tor rînduri. se poate trage concluzia 
că jocul ofensiv al formației militare 
de pe Mureș a fost în progres ca 
eficacitate : 'SI de goluri marcate față 
de 15 în campionatul precedent. Asta, 
deși numărul de puncte reușite în 
final de A.S.A. a fost mai mic, de
fecțiunile semnalate în jocul apărării 
fiind, deci, determinante In ocuparea 
unui loc în ultima parte a clasa
mentului.

Dar definitorii în ocuparea locului 
12 s-au dovedit a fi alte cauze care 
nu țin da tșhnica jucătorilor (exce
lentă, la cei mal mulți) sau de tac
tica echipei. Printre ele, pe de o 
parte, măsurile de precauție luate jn 
plus de celelalte partenere de între
cere, pentru care A.S.A., după ediția 
1971—1972 a Diviziei A, a devenit o 
formație incomodă, dar și autoîncrc- 
derea manifestată de jucători în for
țele și posibilitățile lor datorită bu
nelor rezultate înregistrate anterior 
sau a promovării unora . dintre ei în 
loturile reprezentative. Toate la un 
loc au făcut ca îh cadrul efectivu
lui să nu mai existe aceeași disci
plină și dorință de afirmare din tre
cut. Alături de supraevaluarea for
țelor, să adăugăm insuficientul spirit 
de colaborare ieșit în- evidență în 
timpul unor jocuri, iar ca un corolar 
ai supraevaluării posibilităților, lipsa 
de pregătire a unora dintre ei. Pe bună 
dreptate s-a .spus că procesul de an
trenament trebuie îmbunătățit prin
tr-o mai bună individualizare, prin- 
tr-un plus de exigență, printr-o mat 
pronunțată veghe la disciplina l;i 
timpul desfășurării lui, printr-o con
tinuitate de intensitate corespunză
toare în perioadele de întrerupere 
a campionatului. Cred însă că în. e- 
voluția 'mai puțin convingătoare a 
fotbaliștilor de la A. S. Armata, 
un rol l-a avut și lipsa de atenție 
acordată, cu un an în urmă, mijloa
celor de recuperare. într-adevăr, la 
timpul potrivit s-a subliniat în presă 
că la stadionul din Tg. Mureș nu 
există saună, cameră de oxigenare 
etc., pentru ca jucătorii să poată-.re
cupera cît mai eficient forțele în ve
derea antrenamentelor si meciurilor 
următoare.

...„Cred în echipă și în elanul ei !“, 
spunea Bone. Să-i dăm crezare antre
norului din Tg. Mureș, cel care a 
adus pe A.S.A. din Divizia B în A, 
clasind-o anul trecut pe locul 4? Ur
mătoarele 15 etape vor confirma — 
sau infirma — spusele sale.

fotbaliști : 30 juniori, 30 copii în 
grupa mijlocie și 50 în grupa mică.

Text și foto : Ilie IONESCU, 
coresp. județean

CLUBUL SPORTîV ȘCOLAR 
ÎMPLINEȘTE 15 ANI

în luna aprilie a acestui an, Clu
bul sportiv școlar din București îm
plinește 15 ani de la înființare. Pen
tru sărbătorirea acestui eveniment, 
clubul a inițiat organizarea unor 
întreceri sportive. Prima dintre a- 
cestea a fost un concurs de cros 
desfășurat în tabăra de la Mnlnaș 
Băi. Cîștigătorii, pe vîrste, au f : 
Florina Teodorereu și Andrei Lin- 
teanu (12 ani), Mihaela Atan >siu 
și Viorel Ungureanu (14—15 ani), 
Eugenia Munteanu și Nicolae Albu 
(17—18 ani), Liliana Sima și Lucian 
Cercel (13—20 ani).

M. FLORESCU



IN AȘTEPTAREA MECIULUI DIN C.C.E. LA HANDBAL FEMININ CU F.I.F. COPENHAGA

FINALĂ ALE CUPEI CUPELORSFERTURILE DE

lor din urnă.

EUROPENI
Miinchen

CUPA CUPELOR

CUPA U.E.F.A.

în preliminariile C.M

GRECIA. SPANIA 2-3 (0-1]
Universitatea

Trnava — Derby County 
Kiev — Rear Madrid

Schalke
Hibernian Edinburg — Hajduk Split . 
Leeds United _  Rapid București
Spartak Moscova — A.C. Milan

Ajax Amsterdam — Bayern 
Juventus Torino — Ujpest Dosza 
Spartak ~ 
Dinamo

1 F.C. Kaiserslautern — Borussia Monchengladbach 
O.F.K. Beograd — F.C. Twente Enschede 
Tottenham Hotspur — Vitoria Setubal 
F. C. Liverpool — Dynamo Dresda

Meciurile vor avea loc la 7 martie (turul) și 21 martie (returul). 
Primele echipe ieșite din urnă sînt gazde in meciurile tur.

stabilit nu- 
care la 7 

meci pe te- 
jocul retur 
martie, la

04 — Sparta Fraga

Iată jocurile din cadrul sferturilor de finală ale celor trei competiții 
europene interciuburi, în ordinea ieșirii * *• -

CUPA CAMPIONILOR

RAPID INTILNEȘTE ECHIPA ENGLEZĂ LEEDS UNITED
• Ieri, la Frankfurt pe Main, au fost stabilite meciurile din „sfer
turi" în cele trei competiții europene interciuburi • Ajax — 
Bayern, capul de afiș in C.C.E.

Timișoara. Fază din meciul Timi-
Foto : E. HOFER

Șutează la poartă Terezia Popa 
șoara — Rapid, disputat la Pitești

căpitanul echipei 
în cadrul turneului de sală.

loții de echi- 
bitorii fotba- 

_ tragerea la 
din sferturile de 
europene a avut 
ia Frankfurt pe

Handbalul feminin internațional 
este dominat — la ora actuală — 
de desfășurarea fazelor preliminare 
finalei Cupei campionilor europeni, 
în aceste zile, cele mai bune 8 
formații de club din Europa dau 
un puternic asalt pentru a pătrun
de în semifinale. După cum se știe, 
tragerea la sorți a stabilit următoa
rele perechi :

I. L. Vestar (Norvegia) — S. C. 
Leipzig (R. D. Germană) ;

Radniciki Beograd (Iugoslavia) ■— 
Spartak Kiev (U.R.S.S.) ;

Plastika Nltra (Cehoslovacia) — 
Niloc Amsterdam (Olanda) ;

Universitatea 
nia) — 
marca).

Mai... 
și-au și 
mînd ca 
această fază a întrecerii — ’ și cam
pioanele României și Danemarcei, 
în primele întîlnîri, rezultatele au 
fost normale. S. C. Leipzig a învins 
Pe Vestar cu 16—8 și este — te
oretic — calificată, iar Spartak Kiev 
a dispus, în deplasare, de Radniciki

pp 
să 
în

Copenhaga, 
la Pitești, 
de lector 
s-au îna-

F.I.F.
Timișoara 
Copenhaga

celelalte

(Româ-
(Dane-

formațiigrăbite,
disputat prima rundă, ur- 
simbătă să debuteze — în

CAMPIONATUL

cu 13—12. Firește, în meciul de a- 
casă campioana Uniunii Sovietice și 
deținătoarea Cupei campionilor eu
ropeni nu va avea probleme. Plas
tika Nitra a învins greu (10—8) 
Niloc și rămîne ca meciul retur 
decidă echipa care va evolua 
semifinalele C.C.E.

Universitatea Timișoara se pregă
tește intens pentru partida de sîm
bătă seara cu F.I.F.
Luni, după turneul de 
handbalistele antrenate 
univ. Constantin Lache
poiat la Timișoara. După o scurtă 
odihnă, ele și-au reluat pregătirea. 
Mai întîi, pe cea teoretică. Marți la 
amiază, antrenorul și elevele au a- 
vut o discuție, dezbătînd jocul din 
turneul de sală, precum și pregăti
rea meciului cu campioana Da
nemarcei. Miercuri au fost reluate 
antrenamentele la sală. Echipa se 
va pregăti și astăzi în sala Olim
pia, iar vineri va fi, din nou, o zi 
de antrenament... teoretic. Partida 
este programată, așa după cum se 
știe, sîmbătă la ora 19,39. Arbitri: 
Spasov și Varbanov (Bulgaria).

•
 Conducerea clubului F.I.F. Co
penhaga a anunțat că echipa sa va 
sosi vineri seara la Budapesta, cu 
avionul, urmînd să-și continue că
lătoria cu autocarul pînă la Timi-

șoara. 
are în 
osebit 
chipei 
prind 
handbalistă cu vastă experiență, de
osebit de............... ..
intuiție a 
portărița 
haga s-a 
liminînd
Sosnowica Gliwice, 
21—13.

Cele două formații — Universita
tea Timișoara și F.I.F. Copenhaga 
— s-au mai întîlnit în Cupa cam
pionilor europeni în ediția I960— 
1967 a întrecerii. Atunci. în primul 
meci, disputat 
tea Timișoara 
a terminat la 
partida retur, 
haga.

în a patra sa evoluție în presti
gioasa competiție continentală. Uni
versitatea Timișoara țintește mai 
sus decît un loc în primele 8 for
mații ale Europei. Este și motivul 
pentru care pregătește cu deosebită 
seriozitate replica ce o va da cam
pioanei Danemarcei.

Redutabila formație daneză 
componența sa jucătoare de- 
de valoroase, titulare ale e- 
naționale. Dintre ele se des- 
Anne Marie Nielsen — o

inteligentă și cu o mare 
jocului — și Anette Dahl, 
formației. F.I.F. Copen- 
calificat în semifinale e- 
pe campioana Poloniei, 

cu 13—10 și

la Cluj, 
a învins 
egalitate 
disputată

Universita- 
cu 8—2 și 
(10—10) în 
la Copen-

Hristache NAUM

MASCULIN SELECȚIONATA DE BASCHET A MOSCOVEI

DE HANDBAL A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA VARȘOVIA

(Urmare din pag. 1) Selecționata București (87-86 cu „Polonia" Varșovia) pe locul 5

tradictorii : Steaua — Universitatea 
Cluj (în turneul precedent studenții 
clujeni au învins cu 23—22, la capă
tul unui meci extrem de frumos, pe 
Dinamo București!) și Dinamo Bucu
rești — Universitatea București, am
bele formații fiind angajate direct în 
lupta pentru primele locuri. Cu mult 
interes sînt așteptate și partidele pe 
care le va susține Minaur Baia Mare, 
revelația campionatului. Handbaliștii 
de la Minaur au de înfruntat în pri
ma zi pe Dinamo București și în 
ultima zi (duminică) pe Steaua. Or, 
se știe că în primul tur al acestei 
întreceri, jucînd pe teren propriu, 
Minaur Baia Mare a învins pe rînd. 
atît pe Dinamo cit și pe Steaua. Iși 
vor lua, acum, aceste două echipe 
fruntașe revanșa ? Sau Minaur Baia 
Mare va dovedi că locul ocupat fiii) 
este pe deplin meritat ? Iată doar două 
din întrebările la care turneul de Ia 
Galați va da răspunsuri. Si sînt de aș
teptat răspunsuri pe 
lului modern, adică 
combinativ și, mai

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — Cea de-a 
14-a ediție a turneului internațional 
masculin de baschet ,,Cupa eliberării 
Varșoviei" s-a încheiat cu victoria re
prezentativei orașului Moscova, care, în 
finală, a dispus cu scorul de 81—76 
(35—34) de echipa orașului Praga. Pe 
locul trei s-a clasat formația Legia Var
șovia, urmata de selecționatele orașelor 
Sofia, București. echipele „Polonia" 
Varșovia, AZS Varșovia șl formația o- 
rașului Budapesta.

în ultimul meci disputat. 
Ilștii -----"
nia", 
37—86 
scris 
Titus 
pe teren a fost românul Oczeleac, care

baschetba- 
români au intilnit echipa „Polo- 
pe care au învins-o cu scorul ' 
(46—36). Coșul victoriei a fost 
în ultimele ‘ '. ; _ _
Tătaru. Cel mai bun jucător

de 
în- 

secunde de joc de
de

a înscris
Savu 

puncte).
în celelalte două partide disputate, 

s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Legia Varșovia — Sofia 99—86 (49—46) : 
AZS Varșovia — Budapesta 74—73 
(35—34).

în clasamentul coșgeterilor, baschet
balistul român Oczeleac s-a clasat pe 
locul doi cu 111 puncte înscrise, după 
polonezul Kalinowski (AZS). care a 
marcat peste 130 de puncte.

Comisia de organizare a competiției 
a desemnat drept cel mai bun jucător 
al turneului pe cehoslovacul Bobrovskl 
și a acordat „Cupa fair-play" selecțio
natei orașului Budapesta.

35 de puncte. S-au evidențiat 
(19 puncte) șl Dumitru (16

temeiul handba- 
rapid, în. forță, 

ales, curățat de
„zgura" durităților..,

1. Steaua 12 10 1 1 200—143 21
2. Univ. Buc. 12 9 3 0 178—145 21
3. Minaur 12 7 1 4 170—142 15
4. Dinamo Buc. 12 6 2 4 161—145 14
5. Univ. Cluj 12 5 2 5 179—176 12
6. Independența 12 5 1 6 175—182 H
7. Poli. Timiș. 12 5 0 7 166—160 10
R. Trotușui 12 3 1 8 131—162 7
9. Dinamo Bv. 12 1 3 8 152—195 5

10. Voința Buc. 12 2 0 10 153—225 4

„CUPA UNIRII 
LA TENIS
(Urmare din pag. I)

care a dispus în două seturi : 6—3, 
6—1.

Un meci care se anunța plăcut de 
Urmărit, a trebuit să fie întrerupt 
din cauza accidentării unuia dintre 
jucători. La 3—1 pentru Călin Io- 
nescu în primul set. Adrian Viziru 
venit în viteză la fileu și-a prins 
laba piciorului sub o bancă și a fă
cut o entorsă. A reluat jocul, <L. 
după primul schimb de mingi a tre
buit să abandoneze. Aflăm că pi
ciorul i-a fost pus în gips.

Viorel Sotiriu a avut ca adversar, 
în turul II, pe Gh. Chitan. Acesta 
s-a străduit să se alinieze jocului lui 
Sotiriu ceea ce a reușit doar puțin 
timp. Superior la toate capitolele, dar 
mai ales foarte bine antrenat în a- 
cest sezon, Sotiriu s-a impus în două 
seturi : 6—2. 6—0.

în celelalte meciuri Almăjan l-a 
întrecut cu 6—3, 6—1 pe R. Popescu, 
iar Mircea Cociuban a cîțtigat cu 
6—0, 7—5 la Kistea.

în timp ce Întrecerea masculină se 
află în turul al Iîl-lea, fetele își 
dispută abia turul întîi, astfel că joi 
și vineri ele se vor afla mal mult 
timp pe suprafața de joc.

Iată programul : Sotiriu — Mircea 
Cociuban, V. Marcu — Tăbăraș, Iu- 
dith Dibar-Gohn — învingătoarei 
în partida Vera Dudaș — Mariana 
Hadglu, Mariana Simlonescu — Dana 
Ploesteanu, Elena Trifu — Elena Po
pescu, Ecaterina Roșianu — învin
gătoarea în meciul^ Teodorescu — 
Turea. După amiază vor avea loc 
partidele: Boaghe — Alex. Bădin, 
Sântei — învingătorul în întllnlrea 
Tomescu — Mitrache. Ovici — Călin 
lonescu, Valeria Ralaj — Florica 
Butoi.

în fiecare zi meciurile încep la ora 
8 și la ora 15.

Așteptată cu muri em< 
pele inleresate si de iul 
lu lui de pe continent. 1 
sorți a meciurilor 
finală ale cupelor 
loc ieri, la prinz 
Ma!n.

Operația s-a efectuat ta noua clă
dire a sediului Comitetului de or
ganizare a campionatului mondial de 
fotbal — ediția 1974, in prezenta lui 
Sandor Bares Cr.garia). oreședinte 
ad-interim al U.E.F.A. și Hans Ban- 
gerter (Elveția), secretarul general 
al U.E.F.A-, a delegaților echipelor 
râmase în competiție si a unor nu
meroși ziariști din R-F. a Germaniei 
și din alte țări europene.

După cuvintu! introductiv rostit 
de Sandor Bares, a urmat alocuțiunea 
secretarului general ai forului euro
pean, H. Bangerter. care a comunicat 
unele date privind desfășurarea me
ciurilor din sferturile de finală, 
prezentînd totodată pe acela care va 
scoate din urnă bilețele cu numele 
echipelor uartjcipante ta cele trei 
întreceri. El nu a fost altul decît 
cunoscutul internațional vest-german 
Jargen Grabowski, in a cărui mină 
a stat., șansa sau ghinionul forma
țiilor rămase în întreceri.

Firește, din punctul nostru de ve
dere in centrul atenției s-au si
tuat meciurile din Cu-a cupelor. în 
care va juca Rapid București. Me
ciul feroviarilor bueureșteni în com-

pania renumitei echipe engleze Le
eds United a fost fixat la a treia 
tragere din urnă a perechilor in 
competiția cîștigâtoarelor de cupe, (du
pă cum se vede și în programul ală
turat). Mai întîi a fost 
mele formației engleze, 
martie va susține primul 
ren propriu, urmînd ca 
să fie programat la 21 
București.

Trecînd în revistă cele 12 partide 
în cele trei competiții, vom consem
na din capul locului că toate meciu
rile sînt foarte echilibrate si vor 
stirni fără îndoială un mare interes 
în rîndul iubitorilor de fotbal.

In Cupa campionilor europeni, 
caoul de afiș îl constituie fără îndo
ială întîlnirea dintre Ajax Amster
dam și Bayern Miinchen, cotate la 
ora actuală ca cele mai bune for
mații de pe continent. Este de fapt 
o revanșă a celor două partide ami
cale susținute în urmă cu cîteva 
luni si în care Ajax a terminat în
vingătoare. Nu mai puțin echilibrat 
se anunță și meciul dintre Dinamo 
Kiev și Real Madrid, care se întîl- 
nesc pentru prima oară de-a lungul 
bogatei lor activități.

în Cupa cupelor, atenția generală 
va fi îndreptată desigur către parti
da dintre Spartak Moscova și A. C, 
Milan, de asemenea pentru prima 
oară programată în istoria acestei 
competiții.

în fine, în Cupa U.E.F.A. sînt de 
reținut două meciuri. F. C. Liverpool 
a devenit din nou adversara unei 
echipe din R.D. Germană, de data 
aceasta, Dynamo Dresda. neînvinsă 
în campionatul țării. Notăm apoi 
reeditarea unei confruntări dintre 
două formații vest-germane, în ca
zul de față. F. C. Kaiserslautern — 
Borussia Monchengladbach, după ce 
în „optimi", Borussia eliminase tot o 
echipă din această țară, pe F. C. 
Kdln.

La Atena. în preliminariile Campiona
tului mondial de fotbal 1974, s-au întîl
nit selecționatele Greciei și Spaniei. Aii 
învins fotbaliștii spanioli cu 3—2 (1—0). 
In grupa a VII-a europeană a prelimi
nariilor, Iugoslavia și Spania totalizează 
acum cite 3 puncte, fiind urmate de 
Grecia — 0 puncte.

ASTAZL LA CERVINIA AU LOC 
ULTIMELE ANTRENAMENTE OFICIALE

ÎNAINTEA C.E. DE BOB
CERVINIA, 17 (prin telefon). 32 

de echipaje, reprezentind nouă na
țiuni precum și două echipaje din 
Japonia — care s-au prezentat la 
Cervinia, participă la antrenamente 
și probabil că vor lua startul și la 
campionate dar, în afară de con
curs — au început de duminică, 
antrenamentele oficiale, cronome
trate. Aici este zăpadă suficientă, 
iar pîrtia a devenit excelentă, mai 
ales după modificările aduse celui 
de al doilea și al treilea labirint, 
precum și virajului Bianca. Con
firmarea acestei afirmații 
vut-o la antrenamente, care 
desfășurat in 
diții, pînă în 
du-se nici o 
absolut toate 
3, Anglia — 
— 4, Italia — 6, Franța

am a- 
s-au 

cele mai bune con- 
prezent neînregistrin- 
răMumare. De altfel, 
echipajele (Austria — 
2. R. F. a Germaniei 

X 
dia — 3, Spania — X Elveția 
România — 2, Japonia — 3), 
declarat mulțumite de pirtie

în urma rezultatelor obținute 
la antrenamente, întrecerile actua
lei ediții a Campionatului 
pean de bob se anunță 
de înverșunate. Pe lingă 
cunoscuți, s-au prezentat 
dată la Cervinia si o seamă 
tineri deosebit de taientați. Ne re
ferim la Heibel (R.F.G.) fi Roy 
(Franța), doi piloți de curaj șt cu 
multă siguranță în manevrarea f.se- 
lelor. Prezența acestora, ca șt a al
tor tinere speranțe, este cu atit 
mai bine venită, cu cit de la ac
tualele campionate lipsesc ei leva 
celebrități. Nu s-au prezentat ei-

Sue-
— 5, 
s-au

Euro- 
deosebit 
boberii 

de as*ă

Turneul de șah de la Orense

Șl VICTOR CIOCÂLTEA PRINTRE FRUNTAȘI

vețianul Candrian, austriacul Gru
ber și italianul de Zordo (campion 
mondial), ultimul accidentat la 
campionatul de bob, al Italiei, re
cent încheiat.

La ultima zi de antrenament, 
doar șapte echipaje au reușit să co
boare sub 1:14 min. : D’Andrea 
(Italia) 1:13,31, Roy (Franța) 1:13,46, 
Zîmmerer (R.F.G.) 1:13,56, Vicario 
(Italia) 1:13,72, Heibel (R.F.G.) 
1:13,92, Alvera (Italia) 1:13,96 și 
Panțuru (România) 1:13,98.

De data aceasta, boberii români 
au o misiune grea. Sînt handica
pați de lipsa antrenamentelor pe 
piftiile de gheață,’ dar, în sfîrșit, 
cele două echipaje din România, 
Panțuru — Țancov și Panaitescu 
— Focșăneano, vor încerca să se 
comporte cît mai onorabil.

Joi au loc ultimele antrenamen
te, iar vineri este zi de pauză, 
urmînd ca sîmbătă și duminică 
să se desfășoare cele patru manșe 
ale campionatului european.

MECI INTERNAȚIONAL 
DE SCRIMĂ LA TG. MUREȘ

TG. MVBES (prin telefon). în locali
tate a amt loc meciul internațional de 
aesiml «fizrtte echipele clubului sportiv Atee —și o ccmbinatâ a unor cluburi 
ipotCta dta B. P. Ungară. Meciul s-a 
I*-'dat  la e$al:tate : trăgători- din Tg. M'^rey ft-au apropriat victoriile la flo
reta plrr-au (11—5) §1 spadă (14—2), în 
t —p ee aeiperii le-au cîștigat pe cele 
de CGceti femei (?—7) șl sabie (12—4).

C. ALBII» oorespondent

O nouă anchetă inter
națională, 
compania i 

leviziune l 
semnat-o 
sovietică 
drept cea 
sportivă a anului 1972. 
lat-o, prezentîndu-și tro
feul, o originală statu
etă avînd ca temă 
inspirație o cameră 

luat vederi.

organizată de 
engleză de te- 

a de- 
pe gimnasta 
Olga Korbu*  

( mai bună

REVENIREA UNUI „VETERAN

tal, el a decedat. Prilej pentru :» 
presa sportivă să atragă din nou a- 
tenția asupra procentului enorm ai 
mortalității, oferit de acest spe—. 
Numai în cursul anului trecut, 2? 
de jucători au sucombat ca urmare a 
loviturilor primite în timpul meciu
rilor de fotbal american.

In cadrul unei anchete televizate, 
prof. Charles Blith, de la Universi
tatea North-Carolina, i-a făcut res
ponsabili de această gravă stare a 
lucrurilor pe managerii și antreacr.1 
echipelor, foarte atenți la partea fi
nanciară a activității ce o ’ dirijează, 
dar neglijînd aproape total asistența 
medicală. Faptul că, în ultimele ■.uri. 
s-au înregistrat numai >a antrena
mente 14 cazuri de traumatisme ;u 
urmări tragice cărora le-au căzut 
jertfe tineri jucători (majoritatea 
studenți) trebuie să constituie un sem
nal de alarmă.

„A incotoșmăna pe jucători co on 
echipament, așa zis protector, greoi 
și ridicol, — făcindu-i să semene cu 
marțienii — nu folosește la nimic, a 
spus profesorul american. Să ne re- 
viziuim concepțiile despre sport, care 
trebuie să 
nicidecum 
morții".

PROFET"
Cu o seară 

țîonală a Itali 
pcL. un smpefia: 
teri, dai 
.neutri*  
va Turciei, 
teievizi'j 
rind microfon u 
tore, căpitanul 
Torino, lidera 
cuțul apărător 
ra*.  a repetat 
teievizrune deci 
nul Anaiui Ni 
a', age-ție: ce presă A.D.N. : „Repre
zentativa Italiei va confirma in 1973 
valoarea sa. marea sa clasă. Prelimi
nariile campionatului mondial ii 
ri cel mai nimerit phkf..

Nu «-ar zice că Salvatore are 
cație de... profet. A coua zi, a 
un penibil 0—0.

înainte ca echipa na- 
n, să realizeze la Na- 

pentru supor- 
si pentru opinia publică 

— scor aib cu reprezentaț
ia preliminariile C. M., 

mea penisulară a programat 
reportaj despre fotbal, ofe- 

11 Iui Sandro Salva- 
echipei Juventus din 

campionatului. Cunos- 
torinez, de mai multe 
al „Squadrei Azzur- 

în fața camerelor de 
iarația făcută In aju- 
ou unui corespondent

ofe-

vo
lost

dar
pi-

Performerul
‘ nai de tenis
„veteranul" Mal Anderson (în vîrstă 
de 37 de ani), care a terminat învin
gător în două probe. în finala 
simplu bărbați, Mal Anderson a 
ținut o surprinzătoare victorie 
6—3, 6—4, 6—4, în fața celebrului 
compatriot Ken Rosewall, marele 
vorit al competiției. Reamintim 
în semifinale, Mal Anderson îl eli
minase pe John Newcombe, o altă 
celebritate a tenisului australian. 
Cel de-al doilea succes al lui Ander
son a fust realizat în proba de du
blu masculin, unde, jucînd alături de 
Rosewall, a cîștigat cu 6—1, 6—4 fina
la susținută împotriva perechii Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Newcombe (Aus
tralia).

Un dublu succes care certifică va
loarea încă proaspătă a acestui „ve
teran" al tenisului.

turneului internațio- 
de la Sydney a fost

de 
ob- 
cu 

său 
fa
că,

SIMPLU Șl ORIGINAL
fi calificată invenția 
sovietici Cekrîghin,

Astfel poate 
electroniștilor 
Schwartz și Persin. E vorba de o 
tabelă de marcaj transportabilă, me
nită a fi utilizată în săli mici și pu- 
tînd fi mînuită cu multă ușurință. 
Pe acest tabel luminos se pot repro-

MADRID, 17 (Agerpres). — Cu trei 
runde înaintea încheierii turneului in
ternațional de șah de la Orense (Spa
nia), marele maestru român Florin 
Gheorghiu continuă să fie lider al cla
samentului cu 7 p. și este urmat de 
Pîdevski (Bulgaria) — 5V0 p. “ 
(România) și Parma (Iugoslavia) — 

Cobo (Cuba) — 41/7 p, “ 
— 4 (1) p, Pomar 
Medina (Spania) 
~ 21/7 (O P.

Ciocâltea
5 p,

Benko (S.U.A.) 
(Spania) — 3*/,  p.

3 p. Mednis (S.U.A.) 
Janosevici (Iugoslavia),

Durao (Portugalia) — 21/, p și Castro 
(Filipine) 2 p.

în runda a 8-a, Gheorghiu (cu piesele 
albe) l-a învins in 23 de mutări pe Me
dina. Pîdevski a cîșt.igat la Janosevici 
șl Durao la Castro. Ciocâltea a remizat 
cu Cobo (în 17 mutări), rezultat înre
gistrat și în partida Parma — Pomar. 
Partida dintre Ciocâltea și Mednis, 
întreruptă în runda anterioară, s-a în
cheiat după 76 de mutări cu victoria 
maestrului român.

sg**;

Trei dintre fruntașii slalomului uriaș de la Adelboden, desfășurat în pre
ziua întrecerilor feminine de la Grindelwald. Vedem (de la stingă la dreap
ta) pe norvegianul Erik Haker, italianul Gustavo Thoeni — cîștigătorul 

probei — și austriacul Hansi Hinterseer.

DIN NOU ANNEMARIE PROELL...
ZURICH, 17 (Agerpres). — Proba 

feminină de coborîre din cadrul con
cursului internațional de schi dispu
tat la Grindelwald (Elveția) a fost 
cîștigată de austriaca Annemarie 
Proell cu timpul de 2:27,92. Ea a fost 
urmată în clasament de compatrioa
tele sale Wiltrud Drexel — 2:28,50 șl 
Brigite Tosching — 2:32,25.

în urma acestei victorii, a 5-a 
în acest sezon, în clasamentul indi
vidual al „Cupei Mondiale", Annema
rie Proell se află pe primul loc cu 
150 puncte, fiind urmată de compa 
trioatele sale Monika Kaserer — 56 p 
și Irene Lukasser — 55 p. Pe echipe : 
1. Austria 665 p ; 2. Elveția 299 p 
3. Italia 223 p ; 4. Franța 218 p
5. R.F.G. 146 p etc.

S-AU încheiat întrecerile de box

duce, pe cale destul de rapidă, for
mații, scoruri și alte diferite detalii 
privind o partidă oarecare.

Aparatul constă dintr-o ramă de 
dimensiuni variabile, în care este cu
prinsă o rețea și un geam mat. în 
spate se află o sursă luminoasă, un 
bec puternic alimentat de la o re
țea obișnuită. Asamblîndu-se cartele 
perforate, de dimensiuni reduse, a- 
cestea figurează pe ecranul mat cifre 
și litere, cu ajutorul unui simplu 
epidiascop. Imaginile care apar pe 
ecranul tabelei de marcaj nu se deo
sebesc prin nimic In claritate de 
cele ale unei tabele electronice, nu
mai că instalarea unei asemenea a- 
paraturi nu necesită decît o cheltuia
lă extrem de redusă. Precum și 
abil mlnuitor de cartele perforate 
litere șl cifre. ,

STATISTICA TRAGICA

ȘAH

un 
cu

Noi fapte vin să ilustreze duritatea 
excesivă a fotbalului american. După 
cum se știe, acest sport este practi
cat numai in S.U.A., fiind o combi
nație hibridă între rugby, fotbal și... 
catch. De curînd, Ia meciul „leilor*  
din Detroit contra „urșilor*  din Chi
cago (după denumirea echipelor), a 
rămas leșinat pe teren Chuck Hu
ghes, unul din cei mai populari ju
cători ai Americii. în drum spre spi-

fie o bucurie a vieții 
o arenă a violenței și

IN SECOLUL DOI

fi
a

RECORD IN MIȘCARE

Jocul de 
mai vechi, 
kistan care 
g; re:, noastre. Acestea erau m 
tablă cu pătrățele. în cadra 
foarte asemănător șahului. Orientalis
tul englez H. Murray. în cartea sa Js- 
toria șahului-, datează a na Ut ia aces-:: 
joc abia In secolul V al erei noastre 
teză infirmată acum de noile descoperiri.

Piesele de șah descoperite de cerce- 
tătoril din Uzbekistan in toamna anu
lui trecut, cu ocazia săpăturilor efec
tuate In orașul Daiverzin-Tepa (Uzbekistan), ne valea rfului Surhandarla «e 
aflau sub un strat de 2 m de pămlnt. 
In casa aparținînd probabil unu. locui- 
tor. Elefantul șl Taurul Zebu, două din aceste figurine au un postament drep
tunghiular. Elefantul, care se pare ei 
a deținut rolul reginei, are o înălțime 
de 24 mm. Iar Taurul Zebu, figură ne- 
mailntllnită plnă acum, a Jucat rolul 
tumulul, avtr.d o înălțime de 18 mm.

Datarea celor două figurine a fost 
stabilită prin vechimea statului Cuș 
(din care făcea parte acest oraș), care 
se întindea și pe actualul teritoriu al 
Indiei, Pakistanului, Afganistanului și 
Tadjikistanului. în ajutorul stabilirii e- 
xacte a perioadei respective, au venit 
și vasele de ceramică și monezile des
coperite cu această ocazie, care aveau 
gravate pe ele chipul regelui Huviș’a 
din secolul doi al erei noastre.

șah a devenit cu 
afirmă arheologii 
au scos la iveai, 

ine de fildeș din secolul 
noastre.

cu pătrățele, 
asemănător

trei secole 
din Uzbe- 

i cîteva fi- 
doi al e- 

utate pe □ d unui joc

Cu docâ luni înainte de primele 
star*lin.  a si fost înregistrat un »re— 
r*>rd*  al viitoarelor camoionate euro- 
oene de atletism în salâ, programa
te Ia IO—11 martie, la Rotterdam. 
Este vorba, bineînțeles, de un record 
de participare, pînă acum fiir.d anun
țați 340 de atleți și atlete din 20 de 
țâri. Această cifră depășește net pe 
cea înregistrata Ia precedenta ediție 
a campionatelor, care au avut Ioc in 
1971 la Sofia. De notat că recordul 

cu siguranță ameliorat in sâp- 
le care urmează, deoarece țări 

așa cum 2_1 
Polonia și Un- 
să-și confirme

fs

cu pondere atletică. 
Franța, Anglia, Italia, 
garia. mai urmează 
participarea.

<1 ]

sînt

IN TON CU MODA
urmă, tlnâra tenit-

Chris Evert, una
Cu o hinl tn 

mană americani ____ ____ ,__
din revelațiile ultimului sezon Inter
național, declara reprezentanților 
prese! că nu va semna n!ci un con
tract cu noua grupare profesionistă 
condusă de Cladys Heldman, In care 
stat incluse majoritatea stelelor teni
sului feminin. -Rezistența*  a durat 
puțin, căci o ultimă știre ne anunță 
că blonda Chris a semnat totuși 
contractul...

Sîmbătă trecută, ea a și participat 
la o reuniune de avanpremieră, pre- 
zentînd cîteva noi modele de rochii 
și bluze pentru tenis, în cadrul unui 
festival al modei care a avut loc la 
hotelul Waldorf-Astoria din New 
York.

DIN CADRUL JOCURILOR SPORTIVE AFRICANE
• 0 declarație a directorului UNESCO, Rene Maheu
LAGOS, 17 (Agerpres). — Finalele 

turneului de box au deținut capul 
de afiș în cea de-a 9-a zi de în
treceri ale „Jocurilor sportive afri
cane" de la Lagos. Pugiliștii nigerieni 
cu trei medalii de aur și cei din 
Kenya și Uganda, cu cite două titluri, 
au dominat reuniunea finală, care a 
prilejuit dispute de înalt nivel teh
nic, evidențiind încă o dată marile 
calități ale tinerilor sportivi africani, 
care s-au remarcat în această ramură 
sportivă și la ultimele ediții ale J.O.

în ordinea celor 11 categorii, me
daliile de aur au fost cucerite de 
următorii competitori : Odvori (U- 
ganda) ; Fericka (Zambia) ; 
(Uganda) ; Odore (Kenya) ; 
(Sudan); Nwakpa (Nigeria); 
sayo (Guineea) ; 
Dula (Kenya): 
Ayinle (Nigeria).

In competiția de fotbal s-a dispu
tat partida pentru locurile 3—4 între 
reprezentativele Republicii Arabe E- 
gipt și Ghanei. Fotbaliștii egipteni au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0).

Turneul masculin de tenis s-a în
cheiat cu victoria jucătorului egip
tean Aly Daou-di. în finală, acesta a 
dispus cu 6—3, 6—2, 6—2 de nigeria
nul Thompson Onibokun.

Omolo 
Awad 

. _ . Bela-
Hamani (Algeria) ; 

Iktori (Nigeria) și,

Directorul UNESCO. Rene Maheu, 
care asistă la „Jocurile sportive a- 
fricane", a acordat un interviu co
respondentului ziarului „Le Figaro", 
în care declară printre altele : „In 
urma contactelor pe care le-am avut 
cu reprezentanți ai Comitetului In
ternațional Olimpic, și în special cu 
președintele Killanin, am constatat că 
există posibilitatea unei colaborări 
mai strînse între C.I.O. și organele 
UNESCO. Personal cred că este în 
interesul mișcării olimpice să nu 
neglijeze latura educativă la nivelul 
individului și al maselor. Sportul ca 
spectacol ar trebui să fie dublat de 
o acțiune mai largă pe planul mo
ral incepînd încă din vremea cînd 
viitorul sportiv se află pe băncile 
școlii. Aceste idei au fost dealtfel sus
ținute de însăși fondatorul Olimpia
delor moderne, Pierre de Coubertin. 
El iubea sportul îndeosebi pentru va
lorile morale și estetice pe care aces
ta le putea dezvolta în rîndul ti
neretului. în ceea ce ne privește. 
UNESCO nu se interesează de sportul 
de marc competiție și nu întreține 
relații cu federațiile sportive, dar a- 
cest organism ar putea completa în 
modul cel mai fericit activitatea spor
tivă prin acțiuni culturale și educa
tive — a încheiat R. Maheu.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Crystal Palace din Londra s-a desfă
șurat tntlinlrea internațională amicală de badminton dintre selecționatele Rp. 
Chineze șl Angliei. La capătul Unor dis
pute spectaculoase, sportivii chinezi au terminat învingători cu scorul de 5—2. 
în cel mat așteptat meci, campionul chinez Hou Ciacian l-a învins eu 15—7, “ . — -------- ... --------  ----- s Dae_

14 februarie pe fostul campion mondial CassiUs Clay, Intr-un meci de 10 re
prize programat pe ringul din Las Vegas.

15—4 pe cunoscutul jucător englez 
rek Talbot.
■
Pugillstul englez Joe Bugner șl-» 
trat titlul de campion european la__
goria grea, tnvinglnd la puncte, după 13 
reprize, pe campionul Olandei, Rudi 
Lubbers. întllnlrea a avut loc la ..Royal 
Albert Hali- din Londra. în ciuda unui 
handicap de 10 kg — Bugner a etntărit 
99.340 kg, iar Cuppers 89,300 kg — bo
xerul olandez, neînvins în 21 de me
ciuri susținute la profesioniști, a opus 
dtrză rezistență campionului. Acesta 
și-a adjudecat victoria datorită faptului 
că a terminat mai puternic, acumulînd 
puncte în ultimele trei reprize. Dună 
cum se știe, Joe Bugner (in vîrstă de 
22 de ani), urmează să-1 întilnească la

păs- 
cate-

!n prima rundă a turneului Internațio
nal de șah de la Wîjk Aan Zee (Olanda) 
au fost consemnata elncl remize în 
partidele Hort (Cehoslovacia) — Vasiu- 
kov (U.R.S.S.), Llubojevlcl (iugoslavia)
— Langeweeg (Olanda), Hartoch (Olanda) — Najdorf (Argentina), Zutdema 
(Olanda) — Donner (Olanda) și Szabo 
(Ungaria) — Ribli (Ungaria). S-au întrerupt celelalte trei partide: Andersson 
(Suedia) — Ree (Olanda) Pianinei (Iu
goslavia) — Tal (U.R.S.S.) și Balașov (U.R.S.S.) — Enklaar (Olanda).
M
La Rostov pe Don au continuat cam
pionatele unionale de patinaj artistic. In 
proba de dans titlul a revenit celebrului 
cuplu Ludmila Pahomova—Alexandr 
Gorșkov, campioni mondiali și europeni, 
care au totalizat 408.9 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Tatiana Votiuk
— Viaceslav Jlgalin 391,1 puncte șl Irina 
Moiseva—Andrei Minenkoe 375,0 puncte.
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