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ORGANIZAȚIEI
lntr-6 atmosferă de puternică e- 

fervescență politică, sub semnul 
hotărîrii de a înfăptui obiectivele 
însuflețitoare stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Naționa
lă ale. Partidului, în prezența tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, s-au 
desfășurat ieri, 19 ianuarie, lucră
rile Conferinței Organizației jude
țene de partid Iași.

Pentru delegații și invitații la 
conferință, pentru toți comuniștii 
și pentru Întreaga populație a ju
dețului a constituit un puternic 
prilej de bucurie, de satisfacție fap
tul că, după fructuoasa vizită de 
lucru întreprinsă cu o zi înainte 
în unități economice și cultura
lo ieșene, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a onorat prin parti
ciparea sa lucrările Conferinței ju
dețene de partid.

încă din zorii dimineții, mii de 
ieșeni — aflind că tovarășul Nicolae 
Ccaușescu va participa la lucră
rile conferinței — au ieșit de-a 
lungul străzilor pentru a-i aduce 
din nou salutul, omagiul lor.

Intrarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid, în sala Teatrului Națio
nal din Iași, unde s-au desfășurat 
lucrările conferinței, a fost saluta
tă de către cei 524 de delegați, de 
invitații prezenți cu vii și îndelun
ga to aplauze. Minute în șir s-a •- 
raționat pentru partid, pentru cei 
ce militează neobosit, cu o exem
plară dăruire revoluționară, pentru 
traducerea în viață a programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. S-a aclamat înde
lung „Ceaușescu-P.C.R.'’, „Ceaușescu 
șî poporul", dindu-se astfel glas 
sentimentului unanim al întregului 
popor, de dragoste, prețuire și sti
mă față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru.

VIZITAREA SĂLII SPORTURILOR DIN IAȘI■>

în drum șpre sala Teatrului Na
țional? unde au avut loc lucrările 
Conferinței Organizației județene 
de partid — Iași, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut un scurt popas 
pentru a vizita moderna sală a

JUDEȚENE DE* PARTID IAȘI
9

In prezidiul conferinței au mai 
luat loc tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C- al P-C.R-. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.IL. precum 
sî membri ai Comitetului județean 
de partid și alți activiști de partid 
Si de stat din județ, delegați ai 
organizațiilor de partid din între
prinderi. unități agricole și insti
tuții.

In sală, ca invitați, se aflau, de 
asemenea, prezenți membri ai C.C. 
ai P.C.K., ai guvernului, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
organizații de masă si obștești, ca
dre de conducere, oameni ai mun
cii din fabrici ți uzine, de pe pin 
tiere. de pe ogoare, din școli, din 
institute de învățământ. stiinui ți 
ce 11 ură.

Ordinea de zi a Conferinței jude
țene de partid Iași a cuprins:

1. Darea dc seamă asupra acti
vități'' Comitetului jndetein de par
tid lăți in perioada decembrie IM* 
— ianuarie 1973.

2. Raportul CimiUei județene de 
revizie.

3. Alegerea Comitetului județean 
de partid «i a Comiiiti ie revizie.

Cu un rin ți deosebit interes au 
ascultat participaațiî la r—fu iuti 
cu vin tarea rostită in încheierea 
dezbaterilor de totarăsal NICOLAE 
CEAUȘESCU. Puternice ovațu ți 
îndelungi aplauze an iubii wilt in 
repetate rinduri ainpia expunere a 
secretarului general al partidutaL

★

Marea piață din fața Teatrului 
Național trăiește o atmosferă insu- 
flețitoare. specifică ev enimenteior 
de seamă. 48 M* de ieșeni s-an 
adunat aici, animați de aceeași do
rință sinceră, fierbinte, de a saluta 
din npu pe tovarășul Nicolae 

sporturilor, construită recent in zona 
Palatului Culturii.

Secretarul general al partidului 
a fost informat asupra principalelor 
caracteristici ale construcției. S-a 
arătat că sala a fost realizată după 

Ceausescu, oaspete iubit al orașu
lui și județului lor. Sînt tineri și 
vârstnici. bărbați și femei, oameni 
care lucrează in întreprinderile și 
instituțiile municipiului, aducin- 
dn-și eu dăruire și pasiune, alături 
d<- in trecui popor, contribuția la 
înfăptuirea politicii partidului, la 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul românesc. Ei au venit cu 
steaguri roșii și tricolore, cu flori. 
Pe mari pancarte sint înscrise 
■rări care exprimă sugestiv sim
țămintele de profundă dragoste pe 
care locuitorii lașului le nutresc 
partidului și secretarului său gene
rat patriei socialiste.

în momentul ieșirii din sală a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, mulțimea aplaudă cu 
înflăcărare, ovaționează îndelung, 
în piață răsună, scandate de mii 
de glasuri, cuvintele atit de dragi 
tuturor „Ceaușescu — P.C.R.", 
Ceaușescu—P.C.R.". Secretarului 

generai al partidului ii sint adre
sate din inimă urări de sănătate și 
țiaț.5 îndelungată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură manifestărilor 
entuziaste ale ieșenilor. In aclama
țiile celor prezenți, secretarul gene
ral al partidului străbate, pe jos, 
imensa piață și citeva artere ale 
orașului, inundate si ele in aceste 
clipe sărbătorești de foarte multă 
lume.

Această emoționantă demonstra
ție de simpatie și prețuire făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe 
întreaga durată a vizitei in orașul 
si județul Lași a ilustrat încă o da
tă. ia mod vibrant, hotărirea locui- 
terilor de pe aceste meleaguri de 
a transpune neabătut in viață in
dicațiile secretarului general al 
partidului, de a-ți pune întreaga e- 
nercie ți putere de muncă in slujba 
iafăptuirii politicii partidului. a 
progresului neîntrerupt al patriei pe 
calea tocii lirmulai.

proiecte originale, că soluțiile adop
tare zu permis o largă industriali
zare a lucrărilor. Tribunele, cu o 
capacitate de 2 5M de locuri sint 
rabatabile, fapt care creează posi
bilitatea dublării suprafeței sălii.
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Astăzi, in sferturile de finală ale C.C.E. la handbal feminin

UNIVERSITATEA TIMISOARA -
J

F. I. F. COPENHAGA
Partida se desfășoară in sala Olimpia din Timișoara

incepind de la ora 19,30

Două echipe fruntașe ale handba
lului feminin european — Universi
tatea Timișoara (campioana României) 
și F.I.F. Copenhaga (campioana Da
nemarcei), se confruntă astăzi in par
tida tur a sferturilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni.

Fără discuție, prima șansă o are 
Universitatea Timișoara. Pledează 
pentru aceasta faptul că — deși cu 
mulți ani în tirmă —' timlșorencele 
le-au mai eliminat din C.C.E. pe 
handbalistele daneze (8—2 și 10—10), 
avind — deci — de partea lor un 
ascendent moral, precum și atuurile 
actuale : un lot omogen, în evidentă 
ascensiune valorică, o pregătire bună 
la toate capitolele, jucătoare nume
roase cu forță de șut, un sistem de
fensiv solid care, cu mai multă aten
ție, poate bloca sau anihila ofensiva 
adversă. F.I.F. Copenhaga contează, 
in principal, pe inteligența și expe
riența Anne Măriei Nielsen și pe ta
lentul remarcabil al portăriței Anet- 
te Dahl. Șî mar contează, desigur, pe z 
partida retur, programată la 3 fe
bruarie, la Copenhaga...

Universitatea Timișoara, ținînd sea
ma de experiența tristă a anului 1971 
(deși la egalitate de victorii și goluri, 
a pierdut întîlnirea cu H. G. Copen
haga pentru că a marcat mai puține 
goluri- in deplasare), de sfaturile pri- 
mite și dorind cu ardoare să ajungă 
in semifinalele si finala C.C.E., s-a 
nregâtit cu deosebită seriozitate. 
M;er.u-i si joi a făcut antrenamente 
•tari". Jo‘, de pildă, a jucat cu se
lecționata de juniori a Liceului nr. 
4 Exersind mai mult apărarea, e- 
chipa a fest1 ‘Ai-Susă UrtM? -Ufr*6 conti
nuu de către băieții de la Liceul nr. 
4 Ir. prima repriză, lucrurile n-au 
mers tocmai „pe roate". In a doua, 
Insă, așa cum ne declara lector univ. 
Constantin Lache, fetele au arătat că

au învățat bine lecția. Ele n-au pri
mit decît trei goluri, cu toate că a- 
tacul advers s-a străduit din răspu
teri să înscrie. O singură problemă : 
Ioianda Rigo, bolnavă de gripă, va 
fi probabil indisponibilă pentru a- 
ceastă întîlnire. In schimb, a dat de
plină satisfacție • Gorița Gavrilov, ast
fel că la nevoie o va suplini pe Rigo.

Echipa daneză a sosit aseară la Bu
dapesta cu avionul și și-a continuat 
călătoria — în cursul nopții "—cu 
autocarul. La ora cînd citiți aceste 
rînduri, handbalistele daneze se află
— sperăm — la hotelul Central din 
Timișoara. Cei doi arbitri — bulgarii 
Spas Spassov și Alexander Varbanov
— sînt de vineri seara la Timișoara.

Partida suscită un interes deose
bit. La casele de bilete ale sălii O- 
limpia este de cîteva zile coadă. Tri
bunele au o capacitate de aproxima
tiv 3 000 de locuri și este aproape si
gur că vor deveni neîncăpătoare.

Hristache NAUM

O pasă primită la timp de 
la Elena Onofraș și Hilda 
Hrivnak s-a înălțat peste a- 
părătoare, încercind să în
scrie un nou punct pentru 

Universitatea Timișoara.
Foto i Edmund HdFER

Sîmbătă 20 ianuarie 1973
Miirwi Ti

TURNEUL DE HANDBAL DE LA GALAȚI

Finala campionatelor de patinaj viteză

R EZUL TA TE
TUȘNAD, 19 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Aici, timpul a con
tinuat să fie favorabil, finaliștii 
campionatelor naționale de patinaj 
viteză beneficiind astfel de o ghea
ță corespunzătoare și în cea de a 
doua reuniune, rezervată juniorilor 
mari și seniorilor. în consecință, 
majoritatea concurenților au obți
nut rezultate satisfăcătoare, iar fa- 
voriții au furnizat dispute specta
culoase.

După' ce ă căzut în prima probă 
(500 m), campionul absolut al țării, 
bucureșteanul Victor Sotirescu a 
fost urmărit în continuare de ghi
nion. Sorții au stabilit ca el să 
deschidă cursa de 5 000 m. Resim- 
țindu-se după căzătura suferită, So
tirescu a alergat totuși intr-un tem
po rapid, obligîndu-i și pe sportivii 
care l-au urmat să se întrebuin
țeze la maximum. Principalii lui 
adversari au reușit însă să-și do
zeze mai bine efortul și, alergînd 
după graficul Iui Sotirescu, au iz
butit să-1 întreacă pe campion în 
final, .avind un finiș mal puternic. 
Victoria în preba de 5 000 m a re
venit clujeanului Gheorghe Pop, un 
sportiv care și-a confirmat calită-

VALOROASE
țile de fondist, anunțîndu-se un re
marcabil alergător de cursă lungă. 
O notă bună și pentru colegul său 
de club, Eugen Imecs. în primul 
său an de seniorat, Imecs s-a nu
mărat printre animatorii probei (lo
cul 4), depășind o seamă de spor
tivi experimentați.

După două insuccese, Victor So- 
tirescu a ținut și a reușit să de
monstreze că rămîne totuși un vi- 
tezist valoros, cîștigînd clar proba 
olimpică de 1500 m, cu 2:23,9, cel 
mai bun timp realizat vreodată în 
țara noastră. Dinamovislul brașo— 
vran Vasile Coroș se îndreaptă cu 
pași siguri spre titlul absolut, ob- 
ținînd și în această cursă un re
zultat bun, iar veteranul Dan Lă- 
zărescu a avut din nou o compor
tare notabilă și ca atare a urcat 
pe podiumul laureaților.

în disputele senioarelor, maestra 
sportului 
nuat seria 
pioană la

Maria Tașnadj a conti- 
victoriilor devenind cam- 
toate probele desfășurate

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

MIINE, LA PLOIEȘTI

ViaTitulari an: ăe zile a ec
dintre javoriteu. tun

in sala Floreasca

ov este 
oreasca.

una
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he verificare ți 
de federația noastră

se-

ULTIMUL CONCURS DE VERIFICARE SI SELECȚIE> a

%

se își vor dispu- 
^ători și 10 jucă- 
r.ți deci membrii 
: și senioare (cu 

Alexandru, pentru 
recomandat o pe- 

■e fără competiții), 
■ (vor absenta Ma- 
..ko Gyor.gyosi, re
al. Ia:ă lista com- 

Eleonora 
Lidia Ilie,

1 .-tu Coodicaru. Maria 
tin lena Lesai. Mihaeia 
inc» Moldotan, Camelia 
eorghe, Dobori, Giurgiu- 
uchian. Antal. Strmates- 
in, Ftrăncscu, Buzescu, 
rara, Bobocică, Roma-

H

A ÎNVINS PE '1IN\U! BAIA MADE
GALAȚI, 19- (pilii* telefon-, de la 

trimisul nostru). Spre deosebire de 
primul tur, partidele de handbal 
masculin care au loc l^Galați au 
fost ceva mai liniștj|J®i aceasta 
primă zi a turneuli^^M sală din 
c . lrul diviziei A^^^^fcntru că 

formă mai bună pre
cedent, detașîndu-se vJ^Bc, cît și 
pentru că echipele din ^Bloua ju
mătate a clasamentului an renun
țat, se pare, la ideea de a mai ob
ține puncte în afara confruntărilor 
directe dintre ele. De remarcat câ 
Dinamo București a învins pe Mi- 
naur Baia Mare, trecînd pe locul 
al treilea al clasamentului.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 12—12 
(fi—7). Angajate în lupta pentru 
evitarea ultimelor locuri, cele două 
formații s-au străduit — făcînd în 
unele perioade eforturi disperate — 
să obțină victoria. Disputa dintre 
ele nu a oferit, însă, un spectacol 
prea agreabil, din cauza nivelului 
tehnic și tactic scăzut, ceea ce expli
că în bună măsură numeroasele 
ratări și greșeli elementare (pase 
în afara terenului de joc, la ad
versar, pași etc.). Nu e mai puțin

adevărat că și apariția ătiSpării, 
cauzată de evoluția strînsă a sco
rului, a fost motivul ce â făcut'ca 
meciul să se situeze, în general, 
sub limita valorică medie a cam
pionatului. Din acest punct de ve
dere, rezultatul este... echitabil.

La început au condus studenții, 
dar din min. 18 bucureștenii au 
preluat conducerea (4—3) și s-au 
impus, datorită mai ales jocului 
ceva mai calm, și atacurilor pre
lungite pînă la momentul favora
bil de șut. în min. 49 (12—9) bucu
reștenii se distanțaseră' Vizibil, dar 
n-au mai avut resursele fizice ne
cesare pentru a menține acest re
zultat pînă în final. O notă aparte 
se cuvine a fi acordată portaru
lui Anca (Voința) care a apărat 
trei aruncări de la 7 m.

Principalii realizatori : Cristian 
(4), Sauer (3) și Gunesch (3) pen
tru Politehnica, respectiv Buruc 
(6) și Dumitru (3).

Au condus R. Iamandi (Buzău) 
șl Gh. Ivănoiu (Galați).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
TROTUȘUL 23—15 (11—8). Cu ex
cepția primelor 10 minute cînd au 
și condus (1—0, 2—1, 3—2), hand-

baliștii de la Trotușul n-au putut 
să reziste vervei manifestate de 
studenții buciireșteni, care au cîști- 
gat fără emoții, chiar dacă uneori 
antrenorul Trofin a trimis în te
ren mai mult rezervele decît titu
larii. Principalii realizatori : Voina 
(5), Costna (5) și Roșu (5) pentru 
Universitatea, respectiv Badea (4) 
și Paraschiv (3).

Au arbitrat C. Căpățînă și T. Ene 
(ambii din Buzău).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
25—17 (14—9). La fel ca în întîl
nirea precedentă, dinamoviștii au 
putut să se mențină la nivelul ad
versarilor doar în primul sfert de 
oră (min. 13: 7—7), după care e- 
chipa campioană, deși lipsită de 
doi dintre jucătorii titulari (Birta- 
lan și Popescu — suspendați), s-a 
detașat cu ușurință realizînd o vic
torie lejeră. De remarcat verva de 
șut a lui Kicsid și forma celor doi 
portari ai învingătorilor (Orban și 
Dincă). Cele mai multe puncte au 
înscris: Kicsid (10) și Gruia (7)

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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1 SPORTUL A DEVENIT
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•ura «;stem 
n cinci se- 
, va Ir.cepe 0 PREOCUPARE COTIDIANĂ,

Medaliata cu argint și bronz la ultimele două ediții ale C.E, de pistol 
cu aer comprimat, Anișoara Matei figurează printre protagoniste

Sala de sport a clubului Petrolul 
din Ploiești va găzdui, duminică, o 
competiție de tir de o deosebită im
portanță. întrecerile dotate cu „Cupa 
primăverii" vor reuni la cele 25 de 
linii de tragere pe cei mai buni spe
cialiști la probele de pușcă și pistol 
cu aer comprimat. Concursul, orga
nizat de forul de specialitate, are o 
semnificație aparte dacă ne gîndim 
că el va constitui ultima și cea mai 
însemnată verificare și selecție pen
tru țintașii români înaintea campio
natelor europene, programate la mij-

locul lunii februarie, la Linz, tn 
Austria.

După cum se știe, la edițiile an
terioare ale campionatelor Europei de 
sală sportivii români au cucerit șapte 
medalii : 1971 : aur prin Edda Baia 
la pușcă, argint prin Anișoara Ma
tei la pistol, bronz : echipele repre
zentative, fete-pușcă și băieți-pistol, 
iar în 1972: aur prin Dan Iuga la 
pistol și bronz : prin Anișoara Matei 
șl formația feminină. Vom aminti 
totodată și de performanța lui Petre 
Șandor, campion continental la puș
că (1969 — în aer liber).

aptitudini evidente și pen.ru acest 
gen de arme, cu aer compr:mat_ De 
altfel, toți aceștr laureați ca ți alti 
țintași relevați în ultimul timp 

prezenți mâine pe standurile 
Ploiești. Se înțelege prin ura 
aceste întreceri se vor situs 
nivel ridicat, vor da loc la o lup- 
interesantă pentru cistigarea po

zițiilor fruntașe și. bineînțeles, pen
tru obținerea dreptului ce a yoncura 
la apropiatele'campionate ale Europei. 

Printre cei vizați se numără, pe 
lingă Dan Iuga. Anișoara Matei. Pe
tre Șandor, Edda Baia și Ștefan Ca
ban, Ilie Codreanu. Eugen Satala, 
Marcel Roșea, Lucian Giuțcă. Iuliu 
Pieptea, Ion Coraeliu. Ana Buțn. Ve
ronica Stroie, Mariana Feodot, Va
sili ca Manea, Marina Tomesca etc.

Competiția se —____ ___ _
ora 8.30 la 18.30) Ia opt probe : 
cu aer comprimat și pistol 
comprimat, cite 40 focuri, la 
senioare, juniori ți junioare, 
rea coneurenților și ord.nea 
pe standuri vor fi stabilite simbătă, 
cu ocazia ședinței tehnice de la Plo
iești.

Se vor Întocmi clasamente indivi
duale la fiecare probă si un clasa
ment general pe secții (prin acumu
larea de puncte din clasamentele in
dividuale). Vor fi premiați de către 
FJLT. și primii 10 trăgători români 
ai anului 1972.

Dat fiind Însemnătatea întrecerilor 
acestui concurs aflat la cea de a 
treia ediție, sperăm că vom avea 
prilejul să consemnăm rezultate va
loroase, evoluții la nivelul reputației 
de care se bucură trăgătorii noștri 
la armele cu aer comprimat.

va desfășura (ce la 
armă 

eu aer 
seniori. 
Valida
ta trărll

fi
f;

cu un. de- 
irtiv 
prir

u as’fi 
'a că

>i cit și 
ma oară 
-emenea 

de se- 
impet-ția 

catego- 
■1 de a- 
evoluți- 

>stni ce
i de un

DAR PERFORMANTELE MAI AU DE AȘTEPTATBBB

Cei peste 47 000 de locuitori ai ora
șului Turnu Măgurele s-au mindrit 
dintotdeauna cu urbea lor natală. 
S-au mindrit, Intîi, cu personalitățile 
muzicaie remarcabile, originare de 
pe aceste meleaguri — Hariclea 
Dârele. Ivanovic! (autorul nemurito- 
ruliii vals „Valurile Dunării”) 
Gherase Dendrino, s-au mindrit 
apoi cu giganticul Combinat chimic

sau

de îngrășăminte, prin a cărui con
strucție Tr. Măgurele a devenit unul 
dintre cele mai puternice centre ale 
industriei chimice din ț&ra noastră 
De altfel, acest obiectiv polarizează 
preocupările unei mari părți a lo
cuitorilor orașului, care parcurg zil
nic șoseaua spre Dunăre, la capătul 
căreia se ridică, impresionante, con
strucțiile și instalațiile Combinatului.

Oiniștii de la Chimia Tr. Măgurele se antrenează intens și in aceste zile pe stadionul din marginea orașului. 
Ei vor să ciștige viitoarea ediție a „Cupei UGSFU.

Oraș bătrîn și totuși tîrăr, Turnu 
Măgurele și-a păstrat poezia dece. 
niilor trecute, cu parcul său și fan
fara pensionarilor, adăugîndu-i, însă, 
farmecul noilor cartiere de locuințe, 
al blocurilor turn, al construcțiilor 
moderne, intr-un cuvînt al înnoirilor 
caracteristice fiecărui oraș din 
România socialistă.

în acest context, sportul cucerește 
și el tot mai mult teren, angrenînd 
astăzi nu numai elevii numeroaselor 
școli ale orașului, dar și o mare 
parte dintre salariațil întreprinderilor 
și instituțiilor din localitate.

LA COMBINATUL CHIMIC 
SPORTUL NU MAI E O 

PROBLEMA DE... LABORATOR I

La numărul mare de salariați pe 
care îi are Combinatul de îngră- 
șăminte chimice (La ponderea pe ca- 
re tineretul o are în acest număr), 
sportul nu putea fi — șî nici nu este' 
— o latură neglijată sau o problemă 
nouă, în stadiu de... laborator I Mul
titudinea de discipline sportive prac
ticate de salariații combinatului. în 
cadrul campionatelor organizate de

Dimilrie CALLIMACHI 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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CU ANTRENORUL I. BERINDEi, PE TEME DE SEZON

TUR DE ORIZONT ÎN SCHIUL NOSTRU ALPIN
aflăm în fața unui bogat pro- 
competițion-al Ia probele al- 
atît pe plan intern cît și ex- 
Credem că a efectua un tur

— Pe cititori i-ar interesa și 
cîteva date despre schiorii care s-au 
pregătit și concurează acum, în 
străinătate.

Ne 
gram 
pine, 
tern, 
de orizont asupra activității de pe
pîrtiile de schi, făcut cu ajutorul 
antrenorului federal Ion Berindei, 
est? un lucru util și interesează pe 
multi din iubitorii disciplinelor ză
pezii.

— Cum aprecîațî stadiul actual de 
pregătire a alpinilor ?

și decembrie, 
Brcnci, Gheor- 
Burchi șl Ion 
un stagiu de 
din Austria șl

— Penuria de zăpadă a impietat 
Htît asupra activității turistice cît 
șl a schiului de performanță. 
Pregătirea a fost afectata și sîntem 
îngrijorați că antrenamentele s-au 
putut desfășura doar pe pîrtiile din 
masivul Postăvarul (unde sportivii 
au beneficiat de un mijloc mecanic) 
și de pe valea Peleșului din Sinaia. 
Astfel că a fost exersat doar slalo
mul special, posibil pe suprafețe re
duse de zăpadă. în aceste condiții, 
Colegiul central de antrenori a fost 
nevoit să hotărască susținerea li
nei pregătiri centralizate a tuturor 
secțiilor de performanță din Bra
șov și de pe Valea Prahovei. Nu
mărul mare de manșe, Intensitatea 
antrenamentelor cît și zăpadă în
ghețată au determinat o creștere ca
litativ valorică a evoluțiilor de la 
slalom. Sîntem la această oră în 
măsură să remarcăm cîteva ele
mente tinere care s-au și afirmat, 
Alex. Manta, N. Barbu, N. Ghîm- 
bășan,
I. Cavași, 
C. Boncu, 
niori. Toți 
de a fi selecționați în loturile na
ționale. Li Se adaugă și junioarele 
Cristina Vcrhazi, Nuți Degeratu, 
Eva Mezei, poate Nela Simion și 
Senioara Daniela Munteanu.

V. Crețoi dintre seniori, 
Fl. Barbu, S. Nandor, 

C. Neguțeseu dintre ju- 
aceștia sînt susceptibili

«

POLO
Arbitrul international Cornel Mâr- 

eulescu, care a arbitrat partida de
cisivă U.R.S.S. — Ungaria din ca
drul ultimului turneu olimpic de 
polo, a fost invitat în S.U.A. El va

E T .f

— Din noiembrie 
Dan Cristea, Virgil 
ghe Vulpe, Marian 
Cavași au efectuat 
pregătire pe pistele 
au participat la cîteva concursuri 
în cadrul cărora s-au acordat punc
taje F.I.S. Pînă acum, Dan Cristea 
a avut evoluții satisfăcătoare, în- 
dreptățindu-ne speranțele investite. 
El a realizat cîteva clasări bune (un 
loc 2, un loC 4 și Utl loc 5) în com
panii selecte, ale unor adversari 
bine cotați pe plan continental, la 
concursurile din Austria, 
nostru schior acumulează 
puncte prețioase necesare pentru 
marile competiții. „Cupa Europei" 
și „Cupa Mondială" la care parti
ciparea este permisă cu un mini
mum de 30 de puncte F.I.S. Cît 
despre Brenci și Vulpe, aceștia nu 
și-au Confirmat, încă, valoarea, pe 
plan internațional deși au certe po
sibilități de a obține rezultate mult 
mai bune.

Campionatul balcanic de la Poiana 
Brașov, programat pentru 24—25 
februarie. Schiorii noștri fruntași 
vor participa și la alte concursuri 
ale căror principale sco-puri sînt â- 
cumularea de puncte F.I.S. și per
fecționarea tehnicii specifice pînă la 
nivelul competitiv al concursurilor 
internaționale actuale.

— Cum se prezintă în această pe
rioadă pîrtiile și terenurile schia- 
bile?

Primul 
astfel

— Prin trecerea tuturor pistelor 
de schi din Poiana Brașov, Predeal, 
Sinaia sub tutela directă a B.T.T.C., 
s-au creat condiții avantajoase pen
tru amenajarea și îngrijirea lor. A- 
ceastă întreprindere are la dispo
ziție un personal minimal care poate 
asigura condițiile unei bune folosiri 
a spațiilor pe care se practică atît 
schiul de 
ristic, de

performanță, cît și cel tu- 
plăcere.

recupera schiorii noștri— Pot 
handicapul din pregătire, de care 
aminteați mai înainte ?

— Ce ne puteți spune despre ac
tivitatea viitoare a celor mai buni 
Schiori ai noștri ?

— Colegiul central de antrenori a 
hotărî t ca, în componența loturilor 
reprezentative, să încadreze, în cel 
mai scurt timp, 2—3 juniori, firește 
dintre cei care vor confirma. în ve
derile noast e intră Barbu, Cavași, 
Szabo, care, încă la acest 6fîrșit 
Se2on, pot ocupa locuri fruntașe 
ierarhia schiului nostru și, o dată 
această pot realiza titularizarea
echipa națională. Un prim obiectiv al 
următoarelor săptămini îl constituie

— Desigur ! Cu două condiții : o 
cantitate... sporită de zăpadă și un 
sistem de antrenamente variate 
intensitate, durată și structură,

ca 
la 

toate nivelele valorice și de vînștă.

Radu TIMOFTE

de 
în 
cu 
în

SCRIM.

ARBITRUL C. MÂRCULESCU 
INVITAT ÎN S.U.A.

conduce trei jocuri amicale la Des 
Moines (statul Iowa) între formația 
S.U.A., medaliată cu bronz la J.O., 
și selecționata Uniunii Sovietice, ac
tuala campioană oiimpică.

Nuți Degeratu (Liceul experimental Predeal), șefă de promoție a generației 
tinere, pe traseu.

Foto 5 Theo MACARSCHI

CAMPIONII JUNIORILOR MICI DIN CAPITALĂ

Un reuțit concurs de floretă organizat de asociația sportivă C.P.M.B.

scrimeri. 
minimuș- 
Capitalâ. 
rfnd, de 

București

începutul acestui an se anuață 
deosebit de fructuos în întreceri re
zervate celor mai tineri 
Două dintre concursurile 
cbetarilor au avut loc in

Este vorba, în primul 
campionatul municipiului
pentru juniori mici (trăgători pînă 
la 16 ani). întrecerile, care au reu
nit 40 de sportivi și sportive din 
toate cluburile și asociațiile spor
tive, s-au impus atenției prin multă 
dîrzenie — în două probe cîștigă- 
torii au fost desemnați după asal
turi de baraj — și, în general, prin-

tr-o bună pregătire a concurenți- 
lor. Cu alte cuvinte, antrenorii își 
respectă planul de pregătire, mani- 
festind exigența cuvenită.

Proba de floretă băieți a revenit 
Iul Eugen Roșn de la C.P.M.B., cu 
4 victorii, dor după un baraj în 
compania lui Cristian Obăccscu 
(Ș.S. 1). Pe locul 3 — Ovidiu Ștefan 
(C.P.M.B.) cu 3 victorii.

în proba de floretă fete. Violeta 
Preduț (Steaua) s-a dovedit a fi cea 
mai eficace : 4 victorii. Au urmat-o 
Sorina Chiriac (C.P.M.B.) și Roxana

Cochirleanu (Steaua) cu cite 3 Vic
torii.

La spadă, Nicolae Constantin 
(Progresul) a acumulat 4 victorii, 
care i-au asigurat locul I. L-au ur
mat Ovidiu Ștefan (C.P.M.B.) și Eu
gen Roșu (C.P.M.B.), ambii CU cîte 
3 victorii.

în fine, la sabie, Emilian Nuțu 
(I.E.F.S.) a urcat destul de greu pe 
prima treaptă a podiumului, după 
un baraj cu Ion Cliiculiță (Progre
sul). Cei doi protagoniști ai probei 
au întrunit, înainte de baraj, cîte 
9 victorii. Pe locul 3 s-a clasat 
Mihai Dumitrescu (Viitorul) cu 7 v.

★

TURNEUL DE LA VARȘOVIA A FOST FOARTE UTIL ECHIPEI STEAUA

De vorbă cu antrenorul VASILE POPESCU
Deși nu s-a clasat decît pe locul 5 

(din opt participante), se 
spune că selecționata masculină de 
baschet a Bucureștiului a avut o 
comportare mulțumitoare la a 14-a 
ediție a „Cupei Eliberării Varșo
viei", deoarece a cîștigat trei me
ciuri (81—64 cu șelecționata Praga, 
86—80 Cu A.Z.S. Varșovia, 87—86 în 
ăl doilea joc cu „Polonia" Varșovia), 
iar cele două eșecuri (66—68 cu 
seiecționata Moscova $1 82—87, după 
prelungiri, cu „Polonia" Varșovia) 
au fost înregistrate după întreceri 
foarte echilibrate. Mai importantă, 
însă, decît rezultatele propriu-zise, 
fi fost verificarea baschetbaliștilor

poate

denat în mod vădit de adversar, 
Tarău, izbutește, totuși, să arunce 

la coș.

ce au alcătuit selecționata Capita
lei, de fapt echipa Steaua care săp- 
t amina viitoare (miercuri, în sala 

_ FloreasCa, la ora 20) va debuta în 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor", întîlnind redutabila forma
ție iugoslavă Jugoplastika Split. în 
legătură cu evoluția jucătorilor de 
ia Steaua, am solicitat amănunte 
antrenorului Vasile Popescu :

— Vă rugăm, mai întîi, să faceți 
o caracterizare a dsîășurării yoffi- 
petiției.

— A fost un turneu foarte echi
librat. în care existau nu mai pu
țin de cinci favorite: selecționa
tele orașelor Moscova, Fraga, Bucu
rești, Sofia și Lcgia Varșovia. E- 
chipa noastră putea obține o per
formanța mai bună (chiar locul 2), 
dar a privit cu ușurință întilnirea 
cu „Polonia" Varșovia (prima) pe 
care a pierdut-o. Insuccesul a in
fluențat în mod hotărîtor configu
rația finală a clasamentului grupei. 
Doresc să precizez că meciurile 
au avut ioc în sala Gwardia, în 
fața a peste 4.500 de spectatori, a- 
prigi Susținători ai team-urilor po
loneze.

în ce măsură s-a dovedit Utilă 
participarea la această întrecere, 
prin prisma, bineînțeles, a viitoa
relor partide pentru „Cupa cupe
lor" ?

■— Disputele au fost de un mare 
folos, în primul tind pentru că 
mî-au dat posibilitate să 
formația de bază, adică : 
mitra, Tarău, 
Pîrșu, ultimii

Oczelak și 
în funcție

definitivez 
Savu, Du- 
Bacîu sau 
de adver-

SFERTURILE DE
SIMMENTHAL MILANO

Susținînd partida retur cu Real 
Madrid, în cadrul grupei A a sfer
turilor de finală ale C.C.E., basc net- 
baliștii de la Simmenthal au învins, 
la Milano, cu Scorul de 92—72 (42— 
28), după o întrecere spectaculoasă, 
cu final pasionant. Prin acest suc
ces, obținut la o diferență de 20 de 
puncte, Simmenthal a cîștigat du
blul meci cu Real Madrid, deoa
rece în tur, la Madrid, pierduse cu 
18 puncte (76—94). Astfel, Sim
menthal a totalizat scorul de 168—

și despre
avea de măr

despre Steaua
sării direcți ce-i vor 
cat. Foarte necesar s-a dovedit și 
V. Gheorghe (de altfel, pe locul I 
în clasamentul realizatorilor arun
cărilor libere : 10 din 10), iar Po- 
leanu și Ioneci au căpătat mai multă 
încredere în posibilitățile lor.

— Cum au funcționat sistemele 
defensive șl ofensive șî ce credeți 
că ar mai trebui corectat la a- 
ceste caoitole ?

— Sînt foarte fnulțumît de apă
rarea aplicată : om la om — agre
siv cu întrebuințarea presingului în 
jumătatea adversă de teren. Și ata
cul a fost bun, in special în partida 
cu selecționata Praga. Ne-am bazat 
pe phf;
au 
chy 

de v' i ( 
riieilor 
Mai a 
tru Iboj . .
pentru sporirea cursivității în cir
culația acțiunilor poziționale.

— Sînteți mulțumit de comporta
rea disciplinară a jucătorilor ?

— Toți au avut o atitudine res
pectuoasă față de arbitri, ceea ce 
este foarte important pentru viitoa
rele partide în care sper să fim scu
tiți de neplăcerile unni fault ieh- 
nic sau ale unei eliminări. Din pă
cate, se mai iscă neînțelegeri între 
unii componenți ai formației, cu ur
mări negative asupra concentării în 
acțiunile de joc.

— Cum priviți întrecerea 
Jugoplastika 2

ezelak și Tarău) care 
ai mult de sub coș, 

care punctează, de 
distanță. Deosebit 

Savu prin aruncă- 
emidistanfă și distanță, 
să se lucreze, însă, pen- 

ătățirea contraatacurilor și

în /

CU

FINALA ALE C.C.E
REAL MADRID 168-166

166, cel mai strips înregistrat pînă 
acum în cupele europene la baschet, 

în C.C:E. pentru formațiile femi
nine, au fost înregistrate următoa
rele rezultate: Sparta Praga — 
Vozdovac Belgrad 93—27 (52—15) — 
în tur 70—60, scor total 163—87 
pentru Sparta ; U. C. Clermont Fer
rand — S. C. Pernik 61—34 (33—20)
— în tur 59—73, scor total 120—107 
pentru Clermont Ferrand, T.T.T. 
Riga — L.K.S. Lodz 87—56 (39—27)
— în tur 92—48, scor total 179—104 
pentru T.T.T. Riga.

LA SEMNALELE ZIARULUI
• „La Progresul București, 

una scrie în program, alta găsim 
in sală", a fost' titlul unui arti
col în care se critica faptul că 
această importantă bază Spor
tiva este folosită nerațional, a- 
cum, pe timp de iărftâ. Condu
cerea clubului Progresul, recep
tivă ca totdeauna la crlticile și 
sugestiile din ziar, ne-a răs
puns, mulțumind pentru cele re
latate. La Progresul s-a întocmit 
acum un 
program de 
nu numai a 
a celor de 
gram ce se 
neață, de la 
tîrziu. Articolul respectiv a tost 
prelucrat cu toți tehnicienii și 
s-au luat măsuri ca fiecare an
trenor, instructor sau activist al 
clubului să răspundă de buna 
folosire a „terenurilor acoperite" 
și de respectarea întocmai a pro
gramului.

• După apariția unui reportaj 
în coloanele Ziarului nostru, în 
care s* arăta pericolul consti
tuit de viiturile apelor, rîuiui 
Moldova asupra frumosului sta
dion din comuna Frasin (jud. 
Suceava), organul județean spor
tiv a făcut demersuri pentru 
luarea unor măsuri de prevenire

nou și mai judicios 
folosire a sălilor șî 
celei de jocuri. Ci și 
antrenament, pro- 
întinde de dimi- 

ora 6.30, pînă seara

a distrugerilor. Astfel, conduce
rea Combinatului minier Gura 
Humorului, care are unități în 
raza comunei Frasin, a solicitat 
Oficiului de îmbunătățiri fun
ciara Suceava o documentație 
pentru executarea unui dig, care 
să apere depozitele combinatului 
de revărsarea Moldovei și care, 
concomitent, va feri și terenul 
pe care ss află stadionul. S-a 
prevăzut ca digul protector să 
fia ridicat în anul 1973. Tinerii 
din Frasin, mari amatori de 
sport (amintim, doar in treacăt. 
Că olniștii de aici sînt cunos- 
cuți în întreaga țară, și că, an 
de an, ei se află printre prota
goniștii finalelor campionatului 
național) s-au angajat să lu
creze voluntar la acest dig, care 
le va aduce și lor mari foloase.
• Comisia municipală de atle

tism a organizat recent în sala 
de la Complexul „23 August" 
din Capitală un concurs care, din 
lipsă de concurenți, a constituit 
o nereușită. Unele probe anun
țate în program nici nu s-au 
ținut din lipsă de concurenți. iar 
altele, câ de pildă, 
jitiă, triplusalt etc. 
cîte 3 participanți. 
dactorul nostru de 
criticat felul cum

cele de pră- 
au avut doar 
Evident, re- 

specialitate a 
au răspuns

cluburile bucureștene la această 
întrecere.

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport 
a răspuns 
„Sportul”, 
nizătearea 
municipală 
prin acest 
treze cluburilor și asociațiilor că 
vacanța de iarnă a elevilor hu 
este o perioadă „moartă" pentru 
activitatea competițlonâiâ — așa 
cum o consideră unele dintre 
ele — dar comițînd ufiele greșeli 
organizatorice, ca de pildă, o in
suficientă mobilizare, înscrierea 
în program a unor probe difi
cile etc. motive pentru care con
cursul nu a avut succesul dorit.

„Critica adusă organizatorilor 
este întemeiată — se spune în 
adresa primită de Ia C.M.E.F.S. 
— în viitor se va lucra cu mai 
mult simț de răspundere, mobili
zarea va fi mai eficientă”. Spe
răm că cei criticați — în special 
cluburile bucureștene — au tras 
concluziile ce se impuneau și a- 
propiatele concursuri de sală, ce 
se vor desfășura tot sub auspi
ciile comisiei municipale de atle
tism, vor fi la înălțime, din 
toate punctele de vedere. (T.R.).

la Critica apărută în 
arătîndu-ne că orga- 
competiției, Comisia 
de atletism, a vrut 
concurs să demens-

CE OFERĂ IN 1973
EDITURA STADION
CITITORILOR SAI?

răspunde GHEORGHE DEREVENCU, redactor șef al editurii
Așa cum a reieșit din preceden

tele noastre anchete, precum și din 
numărul mare de scrisori primit la 
redacție, sectorul cărți sportive se 
bucură de un deosebit interes din 
partea unui larg public, pornind de 
la specialiști și terminînd cu citi
torii nesportivi, dornici, în schimb, 
să cunoască cît mai bine dezvol
tarea sportului în țara noastră.

Pentru a afla care sînt intențiile 
Editurii ..Stadion" pentru acest an, 
ne-am adresat tov. Gheorghe Dore- 
vencu, redactor șef al instituției a- 
mintite, care a răspuns cu multă 
amabilitate la întrebările noastre.

de a vă referi la 
vor Vedea lumina 

1973, V-am ruga să 
care sînt direcțiile 
planului editorial ?

— înainte 
lucrările ce 
tiparului în 
ne precizați 
tematice ale _

— Din sarcinile înscrise în docu
mentele de partid și de stat pri
vind dezvoltarea mișcării de edu
cație fizică și sport, se desprinde 
ca obiectiv principal pentru editu
ra noastră publicarea unor lucrări 
de tehnică și metodică pe ramuri 
de sport și de specialitate cu ca
racter general — acestea din urmă 
fiind dedicate, în principal, științe
lor ajutătoare — avînd în vedere 
aportul lor hotărîtor la desfășura
rea activității de instruire și edu
cație a tineretului sportiv. O altă 
grupă tematică este constituită din 
lucrările de popularizare, reporta
je și cele de beletristică, menită să 
facă cunoscut sub toate aspectele 
fenomenul sportiv, pentru atrage
rea unui număr tot mai mare de 
oameni, indiferent de vîrstă, 
practicarea exercițiului fizic.

Split!'> OH!» • ?
— Am asistat la- meciul Jugoplas

tika Juventud Badalona desfășu
rat la Split și mi-am putut forma 
o părere clară asupra reprezentan
tei Iugoslaviei în „Cupa cupelor", 
Este o echipă puternică, în care 
Solman și R. Tvrdici excelează prin 
precizia aruncărilor de la semidis- 
tanță și distanță, precum și prin 
impetuozitatea pătrunderilor. Ata
cul se bazează pe acțiuni indivi
duale sau pe participarea a cel 
mult doi-trei jucători, iar în apă
rare este aplicat sistemul om Ia om. 
destul de agresiv. Întîlnirile . cu 
Jugoplastika vor fi dificile, <Jar.>e- 
chipa Steaua Ie i^itimpină cu în
credere.

Jugoplastika

D. STANCULESCU

Mariana Șimionescu
..iiio •> *

O partidă da mare atractivitate, 
în care jucătoarele, amîndouă cam
pioane naționale — una de senioa
re și alta de junioare — au de- 
mostrat. de la prima și pînă la 
ultima minge schimbată, că locu
rile fruntașe ce le ocupă în ierar
hia tenisului nostru feminin, sînt 
întru totul meritate. Astfel se poa
te rezuma, în puține cuvinte, în- 
tîlnirea dintre Iudițh Dibar-Gohn 
și Mariana Șimionescu, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Unirii".

Pe durata celor trei seturi dis
putate am asistat la un pasionant 
duel, ambele jucătoare inițiind 
dese atacuri, reușind să-și acumu
leze puncte nu din greșelile adver
sarei ci luptînd cu tenacitate pen
tru ele. Gohn și-a intrat în ritm 
mai tîrziu de eît era de așteptat 
Incercind să stăvilească iureșul lui 
Șimionescu, prin mingi trimise în
deosebi pe liniă de fund a tere
nului advers. Siffiionescu a sesizat 
intenția forțînd ți- mai mult nota 
ofensivă a jocului său. Astfel a 
reușit să Ciștige primul set cu 6—2. 
în cel de al doilea, inițiativa a a- 
parținut lui Gohn, care a cîștigat 
primul ghem pe serviciul adversa
rei, Și-a cîștigat, apoi, serviciul $1 
și-a sporit avantajul la două ghe
muri. în continuare, ceâ care a- 
tacă din nou și reușește să punc
teze decisiv este Șimionescu. Acum 
Gohn conduce ruimai cu 2—1, apoi 
realizează 3—1, pentru ca următo
rul ghem să și-i adjudece Simio- 
nescu : 3—2. Este rîndul lui Simio- 
nescu la serviciu. Ea cîștigă și re
duce din diferență, obține încă un

tn organizarea asociației sportive 
a Consiliului popular al municipiu
lui București (C.P.M.B.) a avut loc 
o întrecere la floretă cu participa
rea sportivilor neclasificati i (pînă,. la 
16 ahi). La start, aproapp. 30 de 
miniscrimeri.

Iată primii clasați :
Floretă băieți (12—14 ani) : Mo- 

drogeanu (C.S.S.) 4 v.d.b.; 2. Go
goașă (C.S.S.) 4 v.d.b. ; 3. Vîlcu
(Steaua) 3 v. Floretă mixt (pînă la 
12 ani) : 1. Nicolau (Steaua), Măr
gineam! (Ș. S. 1) și Luize Krateyl 
(I.E.F.S.), toți Cu cîte 6 victorii. Flo
retă fete (12—16 ani): 1. Maria Di- 
culescu (Progresul) 5 v., 2. Maria 
Popa (C.S.S.) 3 v., 3. Florentina Ne
grea (Steaua) 3 v.

Organizătorii ' "au; decernat fru
moase premii celor mai merituoși 
scrimeri și, de asemenea, floretlstei 
Luize Krateyl, mezina concursului : 
10 ani, elevă în clasa a IV-a a Șco
lii generale nr. 124. (T. S.).

la
____ în 

sfirșlt, un alt domeniu tematic îl 
formează literatura de turism, care 
pune la îndemîna asociațiilor și 
cluburilor sportive, a tuturor celor 
ce îndrăgesc drumeția îndrumare 
practice pentru organizarea ex
cursiilor și orientarea pe teren.

— Am înțeles, din cele afir
mate mai înainte, că lucrările 
de specialitate adresate antre
norilor, profesorilor de educație 
fizică, studenților de Ia insti
tutele de profil vor ocupa un 
loc de seamă în preocupările 
dumneavoastră. V-am ruga să 
ne oferiți cîteva amănunte su
plimentare.

— Cartea de specialitate, consti
tuind preocuparea noastră de bază, 
beneficiază și în anul 1973 de nu
mărul cel mai mare de titluri — 
peste 40 —, dintre cate se eviden
țiază manualele pentru atletism, 
baschet, box, gimnastică, handbal, 
înot. De asemenea, sporturile cu 
un larg caracter aplicativ vor fi re
prezentate prin lucrări elaborate 
de cadre cu recunoscută competen
ță. Dintre acestea aș aminti : „în 
ajutorul cercurilor de aeromodc- 
lism“, „Navomodclisni", „Enciclope
dia radioamatorului", „Tehnica zbo
rului fără motor". „Conducerea 
sportivă a automobilului" și al
tele. Pe linia științelor ajutătoare, 
în afara manualelor de fiziologie, 
anatomie și bîomeCanică, Vor. apa
re volume consacrate problemelor 
educației în sport și ale psihologiei 
sportului. Referitor la acest ultim 
domeniu aș menționa „Probleme de

psihologie în sport", rod al colabo
rării editurilor din mai multe țări 
socialiste.

— în ce măsură reportajele și 
monografiile vor răspunde do
rinței de cunoaștere a fenome
nului sportiv, manifestată din 
ce în ce mai mult Ia un număr 
tot mai mare de cititori ?

— Sperăm că lucrări ca „Olim
piadele albe" — o interesantă is
torie a Jocurilor Olimpice de iarnă
— și „Olimpiada de la Miinchen"
— un reușit reportaj al ultimei e- 
diții a Jocurilor —, Volumele dedica
te celor ce $i-au închinat Viața e- 
ducației fizice și sportului, ca și e- 
diția a II-a a cărții „Sport și legen
dă", la care se adaugă diverse vo
lume de povestiri și nuvele spor
tive, să răspundă interesului tot 
mai mare al cititorilor pentru acest 
gen de literatură.

— Ce ați prevăzut pentru tu
riști ?

— Pentru amatorii de drumeție 
figurează în plan „Ghidul marca
jelor turistice", „Cabane, campin
guri, popasuri", o monografie tu
ristică a Munților Retezat, precum 
și o hartă turistică a României, 
destinată în special automobiliști- 
lor.

— O problemă importantă o 
constituie, firește, tirajul. Ce 
măsuri s-au luat pentru a sa
tisface cererile numeroșilor so- 
lieitanți ?

— Trebuie să arăt că, într-ade- 
văr, anul trecut nu la toate titlu
rile am reușit să stabilim, împreu
nă cu rețeaua de difuzare a cărții, 
tiraje care să satisfacă cererea me
reu crescîndă de carte sportivă. A- 
vem, însă, convingerea că, în acest 
an, la definitivarea tirajelor cu re
prezentanții centrelor de librării din 
întreaga, țară, vom înlătura acest 
neajuns, fixînd pentru fiecare lu
crare numărul de exemplare cores
punzător necesităților.

— în sfîrșit, o ultimă între
bare. Ce ne va oferi editura 
în acest trimestru ?

— în primele 3 luni ale anului 
vor găsi în librării, printre alte

lucrări, „Gimnastica" — manual e- 
laborat de un colectiv de specia
liști, lucrare complexă destinată an
trenorilor, sportivilor, profesorilor 
de educație fizică, precum și stu
denților de la I.E.F.S. și ai insti
tutelor pedagogice —, „Schiul pen
tru toți" — care înmănunchează 
indicații și sfaturi privind învăța
rea și practicarea schiului —, „Vo
lei" — lucrare consacrată pregătirii 
echipelor școlare —, „Compoziția 
șahistă în România" — amplă tre
cere în revistă a acestei pasionante 
ramuri a șahului —, „Culturism la 
domiciliu" — lucrare de foarte lar
gă adresabilitate ■— șî „Anuarul fot
balului românesc" pe anii 1969— 
1971.

Remarcăm, de asemenea, volume
le „Rolul educației fizice în for
marea omului", „Educația fizică în 
grădinițele de copii", „Olimpiadele 
albe" și, în sfîrșit, mult așteptatul 
ghid al străzilor municipiului Bucu
rești, într-o ediție nouă, actualizată.

Se

Emttnual FANTÂNEANU

IIWITH

a dat

Sotiriu a jucat

break și 4—4. Ambele 
continuă jocul perma-

niSAR-GOHN A OBȚINUT O FRUMOASA VICTORIE 

o replica onorabilă campioanei țării

ghem pe 
jucătoare 
nent ofensiv, dar Gohn este mai 
incisivă și cîștigă setul cu 6—4. Al 
treilea set a marcat răsturnări 
spectaculoase, pentru ca spre sfîr
șit Să se aplice regula ,.tie break- 
ului“. în ultimul ghem Șimionescu 
avea, la un moment dat. 4—1 dar, 
neputîndu-se concentra suficient și 
răspunzînd din ce în ce mai greu, 
pe de altă parte, atacurilor lui Gohn, 
a trebuit să cedeze : 6—7. Rezul
tat final Gohn —. .Șimionescu : 
2—6. 6—4, 7—6. Nefiind. capabilă 
să-și stăpînească supărarea pen
tru pierderea meciului, Mariana 
Șimionescu s-a „răzbunat", arun- 
cînd racheta spre băncile specta
torilor veniți s-o aplaude ! I Re
gretabil gest!!

Iudith Dibar-Gohn este, deci, 
prima semifinalistă cunoscută a con
cursului dotat cu „Cupă Unirii". Al
te rezultate din „sferturi": Mariana 
Șimionescu — Dana Ploeșteanu 
6—2, 6-—1. Manana Nunvveiller — 
Adina Caimacan 6—I. 6—0, Virgi
nia Ruzici — Gabriela Dinu 6—1, 
6—2, Valeria B31aj — Florica Bu-

toi 6—3, 6—4, Florența Mihai 
Anca Floreșteanu 6—2, 6—4.

Se cunoaște și unul dintre sefrii- 
finaliștii întrecerii masculine. în- 
tr-un meci care a oferit un reușit 
spectacol, datorită ritmului alert 
în care s-a desfășurat — amîndoi 
jucătorii vrînd să demonstreze că 
sînt bine pregătiți în preajma ple
cării la o serie de turnee în străi
nătate — Toma Ovici l-a întrecut 
cu 6—3, 6—2 pe Viorel Sotiriu. 
Ovici nu a făcut risipa de fante
zie și de lovituri de finețe pe care 
i le cunoaștem.
crispat și nervos în unele momente 
— dar toate acestea, cum spuneam, 
nu au impietat asupra întrecerii.

în alte două partide ale sfertu
rilor de finală, Ovici l-a întrecut 
cu 6—2, 6—3 pe Călin Ionescu,
Sântei a dispus cu 6—3, 6—3 de 
Mitrache, Boaghe a cîștigat cu 
6—2, 6—1 la Alex. Bădin, iar Rusu 
și-a adjudecat o Victorie mai pu
țin scontată, dar nu și puțin meri
torie pentru el, cu 3—6, 6—1, 6—4 
la Constantin Popovici.

. . - /
Ion GAVRILESCU

Florența Mihai, de ia clubul Dina
mo București semifinal istă. in 

„Cupa Unirii»

ES Bi

CAMPIONATELE MUNICIPALE 
PENTRU SENIORI 

Șl JUNIORI II

Comisia municipală de atletism 
București va organiza sîmbătă, de 
la ora 16.30 și duminică, de la ora 
9,30, în sala de atletism din parcul 
„23 August", campionatele munici*

pale pentru seniori și juniori de ca
tegoria a îl-a. Se scontează că vor 
fi prezenți la start toți fruntașii a- 
cestor categorii de vîrstă.

CIȘTIGATORII EXCURSIILOR LA PARIS 
SPECIALĂ LOTO A REVELIONULUI DIN

Categoria O (9 excursii la Paris) : 1. 
Gherghin A. Marin _ com. Leorueni 
' J 2 Someșan Petru — corn.
_____ _ .'eebe Jud. Bistrița Nfisăud; S. 

coin. Slculeni jud.
— petrlla 
Gheorghe 
Ban Aron 
Bîrlad; 8. 

Mihaela-

jud. Argeș; 
ROdna veci 
Kopăcsi Francisc 
Harghita; 4. Mustdcea Ioan 
jud. Hunedoara; 5. Munteanu
— com. Hdria jud. Neamț; 6.
— Sibiu; 7. Lovin Viorel — 
Mîrza loan și 9. Munteanu 
Roxana din București,

e Cișliguriie tragerii speciale prono- 
expreș a NOULUI AN din 3 ianuarie 
1973 : Extragerea i : categoria 2); 3 
Variante 25% a 21.221 iei fiecare și 5 
variante 10% a 8.488 lei fiecare ; catego
ria S) :14a 7.579 iei; 4): 119,5 a 880 lei; 5): 
182 a 583 lei; 6) : 6759,1 a 40 Iei. Report 
ia categoria 1 = 1.292.269 lei. Extrage
rea a II-a : categoria B : 17,85 variante 
a 6.657 iei flecare; C : 71,40 a 1.664 lei: 
D : 3.3B8 a 60 lei. Report la categoria 
A 270.665 lei. Ambele extrageri : ca
tegoria E : 205,7 variante a 200 iei; F : 
4.224,75 a 40 lei. Cîștiguri suplimentare : 
categoria G î 5,45 variante (autoturisme 
FIAT 850 a 45.800 lei); H : 46,90 variante 
(excursii praga — Katlowy Vary a 2-500 
101); I: 155,75 a 1.000 lei; 3: 416.40 a 
100 lei. Cîștiguri speciale : categoria M:

2,20 Variante (autoturisme DACIA 1200 
a 70.000 lei): N : 5,20 variante (autotu
risme Fiat 850 a 45.890 lei) O : 2.10 va
riante (excursii In Iugoslavia și italia 
a 10.000 lei); P : 26.30 variante (excursii 
Praga — Karlowy Vary a 2.500 Tei); H: 
51.85 a 1.000 lei; S : 133.00 a 500 lei; T : 
235,80 a 100 lei; U: 5.120.25 a 40 iei-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 19 IANUARIE 1973

i'OND GENERAL DE PREMII i
l 173 250 lei din care 22.744 lei report

EXTRAGEREA
3 76 6 50

EXTRAGEREA
56 75 89

I : 13 82 28 23 70

a II-a : 64 32 37 49

Plâtâ premiilor 
gere se va face 
de la 27 ianuarie pînă 
1973; în țară de Ia 31 ianuarie pînă
la 5 martie 1973 inclusiv.

de Iă 
astfel:

această tra
in Capitală 

la 5 martie

DE LA TRAGEREA
1 IANUARIE 1973

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 2 DIN 10 IA

NUARIE 1973

Extragerea I: Categoria 
riante (10%) a 100.000 lei; 
variantă (25%) a 23.128 lei 
riante (10%) a cîte 9.251 lei ; cat. 3 : 
16,05 a 4.899 lei; cat. 4 48 a 1.638 lei; 
eat. 5 : 158,60 a 496 ’ ' 
1.889,80 a 40 lei.

Report categoria T :

1 : 2 va- 
cat. 2: 1 
și 6 va-

iei ; cat 6 :
1.170.903 lei

Extragerea a II-a :
S.15 variante a 17.324
22,60 a 4.714 lei ; cat. u .
60 lei ; cat. E : 129,10 a 200 lei ; 
F : 2.814,50 a 40 lei.

Report categoria A :

Categoria B i 
lei ; cat. C : 
D : 1.642,65 a 

’ ; cat.
377.208 lei.
1 au revenitPremiile de categoria 

participanților PETRESCU NICOLAE 
din București și GIUGLEA VALEN
TIN din Brăila care cîștigă la alegere 
un autoturism și diferența în nume
rar sau suma integrală.

SÎMBĂTĂ
ATLETISM. Sala complexului 

sportiv „23 August", ora 16, cam
pionatul municipal de seniori și 
juniori cat. a II-a.

SCRIMA. Sala Floreasca II, ora 
16, campionatul de calificare al 
Capitalei, pentru trăgătorii tio 
categoriile a III-a, a IV-a și ne
clasificați. Pe program figurează 
în exclusivitate * " —........’
fete.

TENIS. Sala 
Plevpei 114), de 
„Cupa Unirii".

TENIS DE MASĂ. Sala Floreas
ca, de 
ceri în 
rificare

probe de floretă

Steaua (Calea 
la orele 8 și 16,

la orele 9 și 16.30, între- 
cadrul concursului de ve- 
a jucătorilor fruntași.

DUMINICĂ
ATLETISM. Sala complexului 

sportiv „23 August", ora 9. cam
pionatul municipal de seniori și 
juniori cat. a II-a.

FOTBAL. Sala Dinamo, de la 
ora 10, două meciuri în cadrul 
etapei a treia a competiției fe
minine de minifbtbal; de Ia ora 
12, meciul de minifotbal dintre 
foștii jucători ai echipelor Dina
mo și Steaua.

SCRIMĂ- Sala Floreasca ora 
9, campionatul de calificare al 
Capitalei, pentru trăgătorii de 
categoriile a IIT-a, a IV-a și ne
clasificați. Pe program figurea
ză, în exclusivitate, probe de 
spadă.

TENiS. Sala steaua, de ia ora 
14. „Cupa Unirii“.

TENIS DE MASA. Sala Uoreas- 
ca, de la orele 9 și 16.30, întf’S- 
ceri în cadrul concursului de ve
rificare a jucătorilor fruntași.
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Dinamo in avanpremiera returului.• U.T.A.

U.T.A. ÎNCEPE UN NOU... CICLU
© Antrenamente de intensitate sporitâ • Alexandru Dan

AMBIJII, TENACITATE IN
OBLEMENCO ET COMP. VIZEAZĂ 0 PREZENTĂ

oblemenco

ANTRENAMENTELE DIVIZIONARELOR ■

antrenorului E.

Cernătanu 
de aceste

ȘTEARGÂ 
NEFAVORABILĂ

P. ARCAN, coresp. județean 

LA CHIMIA RM. V1LCEA

CHIMIA FĂGĂRAȘ VREA SA 

IMPRESIA
DIN TOAMNA

IN „CUPA UEFA

trenor secund ® Kun și Popovici risca să urce în „tribună" I

BĂILE HERCULANE, (prin tele
fon de Ia trimisul nostru). Ninge 
liniștit pe Cerna. Ninge frumos de 
trei zile. Dar cît zbucium Sportiv 
în acest decor de pastel! Cît zbu
cium în această splendidă stațiune, 
unde nu mai puțin de patru echipe, 
Universitatea Craiova, F. C. Argeș. 
„Poli" și C.F.R. Timișoara, au ve
nit să-și încarce bateriile pentru în
treg anul '. în aceste zile cu sprin
turi și crosuri, cu zeci de trenin
guri multicolore răsfirate pe pan
tele de la poalele munților Cerrtei 
și Mehedinți, Băile Herculane pare 
un oraș al fotbaliștilor...

...Pe platoul de la „Șapte izvoare" 
descoperim, joi, pe Universitatea 
Craiova. Este una din zilele dure 
cu cros în pantă. Programul e bine
cunoscut. O zi, serii de alergări de 
zece ori 500 m ; o zi, 5 km cros. 
Și în fiecare zi, exerciții la sală 
pentru forță. Echipa a început să 
simtă duritatea muntelui duminică, 
imediat după sosire. Constantin 
Cernăianu, antrenorul prim al stu
denților, n-a venit de la București 
unde e reținut de serioase proble
me personale. Constantin Cernăianu 
a lăsat echipa, cu plan de pregă
tire. în grija secundului Bău Con
stantin Oțet — omul cu care „U“ 
Craiovâ cîștiga în 1969 titlul de 
campioană la tineret-rezerve — și a 
doctorului Vasile Frînculescu, ambii 
meseriași priceputi.

Alergare serioasă plină de ambiții. 
Lipsesc Marcu și Sameș chemați Ia

reuniunea lotului reprezentativ. A- 
leairgă șl Strimbeanu, scăpat, de cu- 
rind de necazurile gripei, aleargă 
și cei care au reluat pregătirile mai 
tirziu (Țarălungă, Bălan și Niță), 
datorită celor zece zile de tratament 
de la începutul lunii aici la Băile 
Hercutanc. Plutonul e încheiat de 
Ivan, cu o ușoară entorsă și, frti- 
moasâ surpriză, de Oblemenco — 
ambii cu un program ceva mai ușor. 
Prezența acestuia din urmă a dat 
un plus de încredere întregului lot.

„Anul acesta vrem să luăm o 
„încărcătură" mai mare ! — apune 
Constantin Oțet. Mai mul|i kilome
tri, mai multă forță, suplețe și in- 
deminare. Pentru că avem și gin- 
durl mai mari !..." Doctorul Frin- 
culescu, completează ideea subli
niind responsabilitatea sporită a 
fiecărui jucător. „Crea ce înseamnă 
că echipa a ajuns la o conștiință a 
valorii sale, a posibilităților etalate 
in timpul lipsei lui Oblemenco, și 
vrea să valorifice, acum, superior 
calitățile sale prin prezența lui 
Oblemenco".

La capătul kilometrilor de pantă 
(care vor ajunge piuă Ia 10—12. pe 
zi) în fața hotelului Hercules, Țară- 
lungă aruncă direct „mănușa". „Cine 
aspiră Ia un loc de sus trebuie să 
transpire mult acum !“

— Și cît de Sus aspiră să ajungă 
Universitatea Craiova ?

Primul răspunde Oblemenco : 
„Dacă echipa va merge ca pină a- 
cum, avem chiar șanse la titlu F.

PREGĂTIRE
Deselnicu continuă dialogul eu date 
mai concrete : „De opt etape n-am 
Cunoscut infringerea t Dacă conti
nuăm această serie frumoasă și in 
primele jocuri din retur atunci nu 
se poate să nu participăm măcar in 
Cupa U.E.F.A.!“ Și uite-așa, acum, 
în pregătiri. încep calculele prime
lor jocuri din retur : „Cu Rapid, la 
București, cu Dinamo, acasă, cu 
F. C. Argeș, in deplasare î Trei 
puncte ne trebuie in aceste trei 
partide!“

— Și antrenorul Oțet ce crede 
despre aceste frumoase planuri ?

— Sint convins că nu trebuie să 
scăpăm locul III I Cea ce înseamnă 
câ mizez pe dăruirea totală a jucă
torilor noștri.

...Dacă toată lumea gindește așa, 
înseamnă câ antrenorul 
nu poate fi deloc străin 
mari speranțe !

...Marcu și Sameș au 
vocați 
cîteva 
iețaș... 
pentru 
ridice

fost coa
la lotul reprezentativ,.. De 

Zile Oprea e tatăl unui bă- 
Joi. St.rimbea.nu a plecat 
cîteva ore la Craiova să-și 

un premiu in obiecte, obți
nut la tragerea libretelor C.E.C.,.. 
D .ctorui Frînculescu e foarte bucu
ros de caparitatea de efort nespe
rat de bună după întrerupere („ple
căm de la un potențial fizic mult 
mai ridicat c» altă dată")...

Anul acesta promite să fie frumos 
pentru Universitatea Craiova !.„

Mirceo AĂ IONESCU

Sub conducerea
Rotaru, echipa Chimia Făgăraș a 
început antrenamentele de ta. 8 ia
nuarie.

Discutând cu conducătorul tehnic 
aj formației, acesta ne-a spus că 
toți jucătorii sînt hotăriți să se pre
gătească cît mai bine și să nu mai 
aibă nici o abatere disciplinară.

La pregătiri iau parte jucătorii : 
Bătrina și Bodnărescu portari, 
Armeanu, Mac, Hodrea, Stoica, Văr*

■: -i .........

za.ru și Tăulea — fundași, Dumi
trescu, Ciutac, Șerban — mijlocași, 
Boantă, Feher, Ioniță, Loncer, Ilră- 
goi, N. Gheorghe — înaintași.

în lot au fost promovați juniori: 
Grecu, Nicolaescu și Boieru. De a1* 
semenea, la antrenamente mai iau 
parte jucătorii Stan (fundaș, transfe
rat de ta Flacăra roșie București) 
și Constantin (mijlocaș, de La Chi
mia Brazi).

Tr. LANCEA, coresp.

(14.11), Jiul Petroșani (18.11, la Ti
mișoara).

Conducerea clubului timișoraan a 
luat măsurile necesare ca pregăti
rile să se desfășoare în cît mai bune 
condiții, astfel îneît. In partea a 

> ll-a a întrecerii, echipa feroviară 
să-mai urce cîteva locuri în clasa
ment.

ANTRENORUL PAUL POPESCU
IH OLANDA

Ieri a plecat în Olanda antreno
rul echipei Metalul București, Paul 
Popescu. Tehnicianul român va lua 
parte la un stagiu de documentare 
care va dura 2 săptămînl.

FEROVIARII TIMIȘORENI SE 
GINDESC LA UN LOC MAI 

BUN

După .încheierea vacanței, fero
viarii timișoreni au f06t supuși in 
zilele de 8 și 9 ianuarie, unui ri
guros control medical. Apoi, la 10 
ianuarie, antrenorul C. Manolache a 
condus prima ședință de pregătire 
din acest an. De marți și pînă la 
27 ianuarie, antrenamentele au loc 
la Băile Herculane.

Din a doua decadă a lunii fe
bruarie, C.F.R. Timișoara vs susține 
mai multe meciuri de verificare, in 
compania echipelor U.T.A. (11,11. ia 
Timișoara), Electromotor Timișoara

Echipa Chimia din Kffl. Vîlcea și-a 
început antrenamentele în ziua de 
10 ianuarie și le va continuă pînă 
la începerea returului numai în lo
calitate, deoarece are la dispoziție 
condiții bune de pregătire.

Antrenorul D. Anescir a alcătuit 
un lot dl<n 22 jucători, printre care 
doi recerrt legitimați (Ghîțulcscu. de 
ia Dinamo Obor și Roxin, de la Po
litehnica Timișoara) și doi promo
vați de la juniori (FI. Enache și D. 
Busuroi). A plecat Cazan, la Sp. 
studențesc București.

în programul de pregătire, an
trenorul Anescu a inclus o serie 
de jocuri de verificare și amicale, 
cu Universitatea și Electroputere 
Craiova, F. C. Argeș, Dacia Pitești, 
C.S.M. Sibiu, Lotru Brezoi, Unirea 
Drăgășani și Oltul Rm. Vîlcea.

Pavel GIONOTU. c.uresp.

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚĂRII
(Vrmare din pag l)

A.S. Chimia, cu ocazia duminicilor 
cuitural-sportlve sau în după-amie- 
zele din timpul sâptămînll a adus 
spre secțiile de performanță ale a*c- 
c.ației numeroși tineri talentați. Iar 
ceie șapte secții de performanță ale
A.S. chimia Turnu Măgurele — 

box, fotbal, judo, oină, tenis de ma- 
s . variohal și tenis de cîmp — oferă 
probe elocvente în acest sens, prin 
rezuSitele obținute de membrii lor.

Fotbaliștii, de pildă, care activea
ză în divizia C, ocupă în prezent 
locul VI tn serie, dar antrenorul 
Gheorghe Fusulan (fostul internațio
nal al Steagului roșu, întors acum 
acasă, la Turnu Măgurele, ca ingi
ner în Combinat) speră ca returul 
să aducă echipei sale o ascensiune 
substanțială.

Nici „olniștii" nu au lăsat să trea
că prea mult timp pînă la obținerea 
unor rezultate bune. în palmaresul 
lor figurează, printre alte perfor
manțe, un loc II pe țară în cadrul 
finalei „Cupei UOSR". Sub condu
cerea antrenorului Costică Cîrjan e-

chipa se pregătește acum intens pen
tru viitorul sezon compeiițlotial. tn 
sare țintește prima treaptă a podiu
mului.

Laude se cuvin si secției de judo, 
antrenată de... Florida Rotaru. O dată 
cu venirea ei în combinat, tlnăra in
gineră a atras mai mulți colegi In 
practicarea judo-ului și. iacei. încet, 
secția a prins viață, devenind acum 
cea mai puternică din județ. în 1971, 
juniorul Ion Gancea (care activează 
in prezent ia clubul Dinamo Bucu
rești) a ocupat locul III la campiona
tele naționale, adueînd astfel asocia
ției sportive Chimia un rezultat cu 
totul neașteptat, care a contribuit la 
sprijinirea și privirea cu mai mult 
interes a activității 
pe plan local.

Boxerii, antrenați 
Marcu. formează o 
perspective a A. S. Chimia Turnu Mă
gurele. Cei mai talentați pugiliști de 
aici, sînt șoferul Petre Neagu — cla
sat pe locul III la finala campionatu
lui național de juniori din 1971 — 
și elevul Florică Felie ■ — o mare 
speranță — ni se pare — a boxului 
de pe tceste meieaguri.

acestei ram 1

de prof. Ion 
altă secție eu

Boxerul Florică Felie (în stingă) este o mare speranță, a sportului cu 
mănuși din localitate.

U.T.A. forțează pregătirile, biciu
ită de cele numai 14 puncte ale tu
rului, care nu prea recomandă o 
fostă campioană. Antrenorul Dumi
trescu, ajutat de Alexandru Dan, 
supune echipa la o pregătire de 
mare intensitate, în care circuitele 
cele mai dificile se îmbină, pentru a 
se înscrie în profilul de efort al 
unei reprize.

In această atmosferă de lucru, 
ș: două excepții nci jrite: Kun ți 
Popovici au plecat la Oradea și nu 
au revenit pînâ ieri dimineața, in- 
vocînd unele neînțelegeri cu con
ducerea clubului. U.T.A. a fixat, se 
pare, un termen, care e ga*a să ex
pire, după care Vor urma măsurile 
necesare, indiferent de puținătatea 
lotului.

întregul lot (minus cei doi „fu
gari") lucrează cu elanul dinaintea 
celor patru ani de consacrare, 
într-un fel. U.T.A. este. conștientă

de faptul că trebuie să înceapă un 
nou ciclu. Se remarcă în mod speci
al eforturile lui Petescu șl Broșov- 
schi. în scurtele pauze ale antrena
mentelor, se fac veritabile retros
pective ale turului. în cadrul aces
tor ședințe fulger au fost incrimi
nate gesturile nesportive ale lui 
Broșovschi și Birău, din ultima parte 
a turului, gesturi care au dus la 
accidentarea unor parteneri de în
trecere.

U.T.A. e în continuare preocupa
tă de fortificarea lotului său. Prin 
retragerea lui Lereter, media de 
vîrstă a echipei s-a îmbunătățit cu... 
2 ani. în momentul de față, ară
denii au doar doi jucători de peste 
30 de ani. Stoperul Pîrvu manifestă 
un zel deosebit în eforturile de a se

menține alături de Pojonî. Tinerii 
Condruc și CăldărușU bat și ei Ia 
porțile echipei. (Primul a și jucat 
unele meciuri),

U.T.A. se va pregăti,în continuare 
la Arad, renunțînd în această iarnă 
la deplasările montane, Nevoia 
strîngeril rîndurilor reclamă o mare 
economie de timp.

U.T.A. resimte din nott nevoia 
unui scurt turneu peste hotare, pen
tru trei jocuri pe terenuri mai us
cate. S-au ți făcut unele demersuri 
pentru organizarea unui turneu in 
Grecia (trei jocuri între 15 și 25 fe
bruarie). unde echipa arădeană se 
bucură de multe simpatii.

în cadrul ședinței de reunire a 
lotului național A, antrenorii N. Du- 
trescu și I. Nunweiller au convenit 
să susțină un joc de pregătire, la 
Arad, cu o Săp*ămînă înainte de re
luarea campionatului. Acest joc 
U.T.A, — Dinamo suscită de pe 
acum un mare interes m rîndurile 
spectatorilor arădeni, oarecum de
cepționați de.. sărăcia turului.

14. „U“ CLUJ IN TOAMNA STARTULUI PIERDUT
îrt toamna anului 1971, „șepcilc 

roșii" terminau în forță prima par
te â campionatului, după o evolu
ție surprinzător de bună, specta
culoasă. Adam redevenise pun- 
cheur-ul de temut, Uifăleanu și 
Munteanu șarjaseră, meci de meci, 
eu dezinvoltură, în dispozitivul 
de apărare advers, Lică zburdase 
pe extrema stingă, Anca marcase 
goluri cu șuturi violente din 16 m. 
Apărarea jucase sobru, goalkeper- 
u! aib-negrilor, Ștefan, bătînd cu 
insistența la poarta echipei națio
nale. Iată cum se reflecta în cla
sament comportarea clujenilor:

3. 15 8 2 5 24 — 15 18 p.
Acest bilanț cifric — efect al 

unui joc ferm în defensivă, rapid, 
inventiv și eficace în atac -— a 
constituit o bună rampă de lan
sare pentru returul campionatului 
trecut, „U“ ajungînd la un moment 
dat în lupta directă pentru titlu, 
fiind chiar Ia un păs de el. Sfîrși- 
tul sezon uluit aducea, «lubului de pe 
Someș trei mari satisfacții: locui 
3 în Divizia A și dreptul de a par
ticipa la „Cupa U.E.F.A.", formația 
de tineret-rezerve cîștigase, a doua 
oară, campionatul respectiv (fapt 
pentru care a fost răsplătită cu tri
miterea ei la Balcaniada de tine
ret) șj țitlul de campioană repu
blicană i^e juniori. în virtutea tu
turor acestor rezultate, cum nu ne 
mai amițitim să fi obținut „U“ în
tr-un singur an ccmpetițipnal, s-a 
CREZUT că pe aceleași, coordina
te se vor desfășura evenimentele și 
în viitor. Difi păcate n-a fost așa. 
între toamna anului 1971’ ți aceea 
a lui 1972 există o diferență izbi
toare. Poziția în clasament o ilu
strează elocvent:

14. 15 5 3 7 15—27 14 p.
După cum se observă LOCUL 

VICTORIILOR L-ĂU LUAT ÎN- 
FRÎNGERILE, IAR GOLURILE 
PRIMITE AU TRECUT PE POZI
ȚIA CELOR MARCATE ! la în
cheierea turului actualului tampo
nat jU" eiuhplasfndrese tot pe lo
ad 3 dar din... coada clasamentului.

Anca — singurul component ol formației clujene care a jucat toate cele 
că sd stopece un ațac al lui Iordănescu.
Echipa 's pareui-S; - de-a- lutagul ce
lor 15 etape, un drum în zig-zag, 
succesele aitcrnind matematic cu 
eșecurile : 2—2 (Jiul), 0—5 (F.C.
Argeș), 1—0 (Răpid), 4—1 (LSVSki-
Spartak) 1—4 (A.S.A.). 2—1 (Sport 
club), 1—5 (Levski-Spertak) 0—3 
(Universitatea Oraiova), 1—0 
(Sportul studențesc), 1—2 (C.F.R.), 
1—3 (Steaua). 1—0 (Farul). 1—2 
(Petrolul). 0—0 (C.S.M. Reșița), 
1—3 (Dinamo). Aici (26 noiembrie) 
se opresc pendulările, de la plus 
ia minus, ale formației clujene. A- 
bia după meciul ou Dinamo,
a revenit la albia pe care și-a Să-

*** Mz S*Zv” 're re- ’

,U'

1 .750 de minute ale turului — înceiir-
Foto : S. BAKCSY

înființata în 1970, secția de tenis 
de cîmp n-a înregistra: încă rezul
tate de valoare pe plan național, 
oar însăți existența ei reprezintă un 
mare d-bg pentru sportul din Turnu 
Măgurele. Sub conducerea ingineru
lui Mircea Scurtu. juniorii Martian 
Chirigiu. Lucia loagâr, Daaa Pițigoi 
șt Viorel Armațu au început să pro
greseze rizibil, oferind Iubitorilor de 
tenis din cras partide soectaculoase. 
care atrag de fiecare dată noi ți noi 
adepți. $i — din cite se pire — te
nisul va ajunge in cur!nd cel mal 
Inarăgit sport de aici, manifesdnuu- 
se speranța câ o dată eu aceasta 
vor veni, Qra«te, șl cele dintîi per
formanțe.în sfirțit. trebuie sS amintim -â 
teza materială a asociației sportive 
este îndestulătoare ; ne referim la 
Stadionu' Chimia, in perimetrul ch- 

‘ rută se aPâ un teren de fotbal sa- 
zonat, eu o tribună de 3000 de jocuri, 
două terenuri de tenis, un teren de 
handbal ți o salâ de popice, alături 
de ele fiind amplasată o platformă 
bituminizată pe care sins delimitate 
alte terenuri de volei ți tenis. Toate 
acestea au fost amenajate numai prin 
muncă patriotică, ceea ce dovedește 
că la Turnu Măgurele interesul pen
tru sport nu se limitează doar la 
organizarea ți participarea în com
petiții, ci și la asigurarea unui cadru 
adecvat pentru desfășurarea întrece
rilor.

SPORTUL ȘCOLAR — LA LOC 
DE FRUNTE Echipa de baschet a Liceului Unirea are toate șansele să participe la tur* 

neul final al campionatului republican de juniori, lată, In imagine, pe pro
fesorul Eduard Anca împreună cu elevele sale.

pat-o tn campionatul 1971/1972. Re
zultatele care au urmat (unul In 
Cupă Și ultimele două din tur, 2—1 
cu Steagul roșu și 1—1 cu U.T.A., 
la Arad) au fost rodul aceluiași Joc 
spectaculos, de bun nivel tehnic, 
desfășurat cu un an în urmă. Cam 
tîrziu însă. Se lăsase cortina! 
„Ah. numai două-trei etape sâ mai 
fi fost. Am fi urcat mult pe scara 
clasamentului" — se destăinuia O- 
nisie, după ultima etapă a turului. 
Dar .,U“ pierdu-se de mult startul. 
Din două mari motive;

1. RATASE PERIOADA DF. PRE
GĂTIRE, ÎN COMUN, DIN VARA 
LUI 1972;

2. ÎN ECHIPĂ_SE FURIȘASE O
ATITUDINE z-oni-
CULOASÂ: AUTOMULȚUMIREA!

Pregătirea 
tui efectua 
oarece lotul 
trei puncte cardinale ! 
tori (Anca, Munteanu. 
Mihăîlă, Pexa. Șteftm) au

EXTREM DE PERI-

din vară 
așa cum 
a fost

nu s-a pu- 
trebuie de- 

dispersat în 
Șase jucă- 

Mureșan. 
făcut

O J'jcAtCH folosiți: 17. Doi 
S&se fundaș:, patru nnjlocao, 
atacanțl.

• înlocuiri efectuate: 12 <2 _ .
rare, e tn linia de myioc. 13 tn ataci.

• Pe parcursul turului *U" a etec- 
tttat de a ori cite o modificare in 
formație și de 8 ori cile două Înlo
cuiri.

• lată formația de bază: Ștefan 
(1<) — Crețu (14), Mihălia (14), Solo
mon (14), Cîmpeanu (8) Anca (15). 
Mureșan (15) — Uifăleami (i5), Mun
teanu (14). Soo (15), Lică _(15). 
mai jucat: Tctoi.’nu (1). 
Poraschi (T), Sudi (1), Fanea 
Barou (11).

ponsri. 
»t cind

in apă-

Prxa
Au 
<«>. 
<s>.

care au cîntărit greu tn balasnța 
înfringerilor. „Nici la pitici n-am 
primit așa goluri" — afirma, cu sin
ceritate. portarul „șepcilor roșii";

UN CONFLICT. Apărarea a slă
bit prin ieșirea lui Pexa din echi
pă, sancționat de antrenor pentru 
un act de indisciplină. Ștefan Oni- 
sie a ezitat o vreme cti cine 8ă-l 
înlocuiască : Anca sau Mihăilă? 
Plnă la unr.ă s-a decis asupra ul
timului, Anca fiind mai util în linia 
de mijloc ;

O ROCADĂ. Schimbul Adam — 
Soo nu a avut efectul scontat. în 
timp ce Adam s-a integrat bine ia 
C.F.R., Soo, cu toate că a jucat 
meci de meci, n-a reușit să mar
cheze decît un goi I Dar nici cei
lalți atacanți n-au mai avut... poftă 
de goluri. La sfîrșitul turului cam
pionatului trecut Adam înscrisese 
6 goluri. Anca 5, Lică 5. Munteanu 
3. Acum însă ; Soo 1. Anca 6, 
Lică 1 !

UN MINUT FATAL. Sigur că

• Doar Anca a jucat, în întregime? 
cele 1350 de minute ale turului. A 
evoluat în toate compartimentele 
formației. Numai în... poartă n-a in
trat.

« Goluri marcate*. 15 (10 acasâ. 5 
In deplasare). Un fundaș (Crețu) și 
un mijlocaș (Mureșan'i au marcat 
fiecare cite două goluri. Celelalte 
12 au fo6L opera celor cinci atacanți: 
Munteanu (4), Soo (1), Uifâleanu (2), 
” - “ - - - ~ a 

(autd-
I.Ică (I) șt Barbu (21. Pentru 
marcat șl ploieșteanul Ciupitu 
goi).

o Goluri 
propriu, îi

primite: 27 (6 peîn deplasare). teren

Sportul din Turnu Măgurele se 
axează, în mare măsură, pe activita
tea desfășurată in cadrul numeroase
lor școli din localitate, ale căror ca
tedre de educație fizică dispun de 
23 de profesori cu calificare superi
oară, dintre care 23 sînt originari 
din oraș 1

Am subliniat acest lucru pentru 
că e firesc, în aceste condiții, ca 
profesorii să fie atașați de elevii lor, 
să le ofere cît mai multe și mai 
interesante întreceri ți, totodată, sâ 
le creeze condiții optime de practi
care a exercițiilor fizice. Președin
tele C.O.E.F.S. Turnu Măgurele, tov. 
Dumitru Gruia, ne spunea că pre
zența unui număr mare de profesori 
originari din oraș evită graba, lucrul 
de mîntuiaiâ si preocupările de su
prafață cauzate de navetă, creînd, 
totodată, premisele unei activități 
susținute. De altfel, rezultatele bune 
caracterizează sportul din 
fiecare școală.

La Liceul Unirea ne-arn 
brirhul rîritl, existența unei 
baze sportive, cuprinzlnd ______
bituminizate de handbal, volei și bas
chet. iar în vecinătatea lor o sală 
cochetă, în care echipele școlii iși 
fac antrenamentele și susțin partidele 
oficiale de campionat. Mîndria li
ceului este formația feminină de 
baschet, antrenată de prof. Eduard 
Anca, care activează în campionatul 
republican al juniorilor ți școlarilor.

aproape

notat, în 
elegante 
terenuri

In momentul de față, echipa ocupă 
primul ioc în seria sa si are toate 
șansele să încheie campionatul pe 
această poziție. Locuri fruntașe ocu
pă și formațiile de volei (feminin) 
și baschet (masculin), care activează 
in aceeași competiție.

Echipa de gimnastică a Școlii ge
nerale dste și ea lăudată de iubitorii 
sportului din oraș. Și cum să nu fie 
așa, cînd această formație a parti
cipat la nu mal puțin de 18 finale 
aie campionatului republican rezer
vat școlilor generale ?

De puțin timp, activitatea sportivă 
a început sa prindă viață și în ca
drul Liceului . industriei. Aceasta da
torită sosirii la post & soților Cor
nelia și Nicolae Mohan u. proaspeți 
absolvenți ai I.E.F.S., care s-au În
tors In orașul natal cu fireasca do
rință de afirmare. Ei și-au. propus 
să formeze aici pentru început echi
pe de handbal, iar procesul de se
lecție pornit a scos la iveală nume
roase talente, așa îneît cei doi ti. 
neri profesori au purces la treabă 
cu speranțe mari...

școli, cît și instructorii voluntari ți 
activiștii din cadrul asociațiilor sin
dicale îl arată pentru impulsionarea 
activității sportive, forurile locale 
nu puteau decît să vină în întîmpi- 
narea entuziasmului molipsitor. O 
remarcă deosebită se cuvine Consi
liului orășenesc pentru educație fi
zică ți sport, care a inițiat numeroa
se acțiuni, cele mai interesante do- 
vedindti-se a fi Campionatul de fot
bal inter-străzi, „Crosul orașului", 
tradiționalele concursuri de carling ți 
rachetomodeie, meciurile demonstra
tive de fotbal feminin, „Cupa Femi- 
na“ la țah și tenis de masă, Cam
pionatul municipal de atletism ți 
jocurile dinamice organizate pe sta
dion. în pauza meciurilor de fotbal, 
protagoniști fiind cei 
iari din oraș.

★

mai mici șco-

cîteva 
privind 
și sport care se des-

PREOCUPĂRI REMARCABILE 
PENTRU IMPULSIONAREA 

ACTIVITĂȚII SPORTIVE

în fațe interesului pe care 
profesorii de educație fizică

attt 
din

Acestea sînt 
nările noastre 
educație fizică 
fășoară în Turnu Măgurele. Din cite 
am putut vedea, aici se lucrează în 
perspectivă, iar interesul, pasiunea 
și dragostea pentru sport, pe care 
le-am întîlnit, ne dovedesc că în 
orașul dunărean sportul a devenit O 
preocupare cotidiană. Desigur, per
formanțele mai au, încă, de aștep
tat.,.

dintre însem- 
activitatea de

parte din selecționata universitară, 
echipa de tineret — întărită cu trei 
jucători de la prima formație — a 
plecat la Balcaniada din Turcia, 
ceilalți rămînînd să se pregătească 
la Cluj. Cind au reușit să șe adune 
Cu toții, campionatul batea deja la 
ușă. Mai mult, cele cinci meciuri 
susținute în turneul efectuat în 
Cehoslovacia au... săturat de fotbal 
pe cei care toată vara jucaseră. E- 
chipa a debutat în campionat cu 
jumătate din potențialul pe care-l 
avea. „Remiza" din meciul cu Jiul, 
pe teren propriu, a venit ca un duș 
rece și. 
jucători,

Și de 
jare, nu 
nu l-au 
că, printr-un ritm de cursă rapidă, 
,.U" ar fi putut reveni în plutonul 
fruntaș. Anca, Ștefan, Cîmpeanu — 
inimosul căpitan al „șepcilor roșii", 
Mureșan și ceilalți ar fi vrut să... 
alerge. _ .
parcurs, au mai intervenit cîteva 
DEFECȚIUNI legate de .jocul echi
pei.

O ECLIPSĂ DE FORMĂ. Ștefan, 
cu numai un an în urmă prezent 
în lotul național, a traversat o pe
rioadă de totală lipsă de inspirație, 
primind cîteva goluri ușor pasabile,

în loc să-i ambiționeze pe 
i-a făcut apatici.

la apatie pînâ Ia descura- 
era decît un pas ! Clujenii 
făcut însă. Fără îndoială

N-au; putut, deoarece, pe

clujeni
că. în

se pot piînge și 
tur, i-a cam ur- 
în

studenții 
de faptul 
mărit ghinionul. 
Jiul, C.F.R., Dinamo 
primit goluri în min. 
au avut și cu... M.
București, și L. Placek în pârttdâ- 
retur, de la Sofia, cu Levski-Spar- 
tak. Este foarte adevărat. Dar tot 
la fel de adevărat este că. dacă 
„U“ ar fi jucat așa ca în campio
natul trecut, atunci n-Sr fi. avut 
probleme nici cu arbitrii, nici cu... 
minutul 88 !

Așadar, primirea unor goluri pa
rata ie, scăderea accentuată a efica
cității, lipsa de concentrare pe du
rata întregului meci — lată tot a- 
tîtea cauze care au diminuat ran
damentul echipei, aflată, la jumă
tatea campionatului, pe marginea 
prăpastiei.

Cu o săptămînă în urmă, auto
buzul „alb-negrilor" a urcat încet 
spre Predeal. Spre deosebire de pe
rioada de pregătire din vară. acum, 
la primdle antrenamente, au răs
puns prezent TOȚr jucătorii clu
jeni. Hotârîți să pornească vijelios, 
să nu mai 
campionat. 
României.

meciurile cu 
și Steaua au 
88! „Ghinion" 
Bădulescu, la

rateze al doilea start în
Și cu gîndtfl la... Cupa

Laurențiu DUMITRESCU

MiINE, IN SALA DINAMO, FOTBAL FEMININ 

Șl REÎNTiLNIRE CU FOȘTII JUCĂTORI

Al LUI DINAMO $1 STEAUA
Sala Dinamo va găzdui»inîine di

mineață etapa a III-a a competiției 
de minifotbal feminin. Programul 
cuprinde două meciuri : Rapid — 
Carmen (ora 10) și Venus — Uni
rea Tricolor (ora 11). z

în partidă-vedetă, de ie ora 12,

se vor îavtîilnii foștii jucători ai e- 
chitpakxr Dinamo și Stzjaua, în com- 
pmiența cărora vor figura, printre 
alții, Voinescu, Zavoda I, Zavoda II. 
Creinicear.u, Tătaru. Cacoveanu, 
Ivănescu, Uțu, Enc II, Lică Nun- 
wellter, Cornel Popa, Birtațu.

za.ru


SCRISOARE DIN MOSCOVA

AU DEBUTAT
• Nume noi, pe podiumul

unionale
artistic

amintirile des-

campionatelor 
de patinaj

Sînt încă proaspete
pre Olimpiada albă de la Sapporo. 
Și chiar dacă nu se știe încă unde 
vor avea Ioc următoarele J. O. de 
iarnă, toți specialiștii și iubitorii pa
tinajului comentează cu aprindere 
perspectivele actualului ciclu olimpic, 
care a început chiar în aceste zile.

Campionatele de patinaj artistic ale 
U.R.S.S., desfășurate la Rostov pe 

jDon, au oferit surprize încă din 
start. Multe semne de întrebare exis- 

-tau în proba „tradițională" a patina- 
: terilor sovietici, cea de perechi. După 
căsătoria campionului olimpic Aleksei 
Ulanov cu medaliata de argint a J. O. 
de Ia Sapporo, Eudmila Smirnova, 
au apărut deodată trei noi cupluri. 
Anume: Rodnina—Zaițev, Smirnova— 
Ulanov și Ovcinnikova—Suraikin.

După figurile impuse, pe primul 
loc se aflau Irina Rodnina și Alek
sandr Zaițev, Ultimul este un tînăr 
patinator (21 de ani), foarte talentat, 
student al Institutului moscovit de cul- 

!tură fizică. Trebuie să amintim că 
Irina și Aleksandr au format pere
chea lor abia pe data de 16 aprilie 
1972, fapt care nu i-a împiedicat să-și 
îndeplinească excelent evoluția. Ă 
doua zi, Rodnina și Zaițev au ară
tat un program foarte bine sincroni
zat, în viteză, plin de ritm si vese
lie. Acompaniamentul muzical a fort 
format din melodii ale lui Dunaevski, 
partituri de dans șl cintecul popular 
„Metelița". Sprijin pe o mină, sări
tura fluturelui — iată uvertura Ia 
un complicat caleidoscop de figuri 
libere, în care clou-ul a fost o sări- 

rtură sincronă cu 2,5 rotații (această 
săritură nu a fost inclusă în progra
mul celorlalte perechi din cauza di-

INTR-UN NOU CICLU OLIMPIC
PATINATORII SOVIETICI

ROMANI
IN ÎNTRECERI

Corespondență specială ECHIPA DE HOCHEI A ELVEȚIEI
SPORTULpentru

ESTE GATA PENTRU JOCURILE
la

Jud.

-A

C2 
B:
C3

Toni 
Guy 

Walter

Neininger 
Dubois
Duerst
Roland

Par-

ASTĂZI, LA CERVINIA

CU ROMÂNIA

14-lea
din

prezentotive • „Trebuie să 
ofensiv*, declară antrenorul

ZI RICH. 1J (prin telex). — 
și cel de al 
atei Elveției 

loc La Biel și
de hochei a 

intilni Româ- 
caracter amî- 

sîn-

Azi ți miine,
vor avea loc două meciuri

la Biel ți Lucerna, 
amicale

foorte importonte, pentru ambele re- 

jucăm 

Dietei

Un nou cuplu de mari patinatori: Irina Rodnina, 
de patru ori campioană mondială, cu noul ei partener, 

Aleksandr Zaițev, maestru al sportului

Cel de-al ,3-*ea 
meci ale selecției 
această iarnă vor avea 
Lucerna, unde echipa 
„țării cantoanelor" va 
nia, în două partide cu 
cal. dar pe a căror importanță, 

liguri. nu mai este nevoie să ac- 
ăm. Pentru reprezentativa elve- ‘ 

aceste două meciuri sînt un

excelent prilej de a testa posibili
tățile lotului, mult întinerit față de 
anii precedenți. Antrenorul principal 
Dieter Jud consideră că cele două 
meciuri cu România sînt cele mai 
importante din perioada de pregătire 
dinaintea campionatului mondial — 
grupa B — care va avea loc in mar
tie. ia Graz (de remarcat că ambele 
selecționate se vor reîntflni deci, in 
Austria).

De curînd, Dieter Jud a declarat : 
„Trebuie să renunțăm la jocul defen
siv. să ameliorăm trecerile cit mai 
rapide din apărare în atac și să îm
bunătățim concretizarea acestor ac
țiuni". Intențiile sale — după ce în 
meciurile din „Cupa Spengler" si in 
cele două jocuri cu echipa națională 
a Poloniei s-a observat o oarecare 
îmbunătățire a jocului — vor putea 
fi concretizate, se speră, în meciuri
le împotriva hocheiștllor români,

vor avea ioc simbătă seară
i duminică Ia Lucerna. De remar- 
â antrenorul secund al selecțio- 

elvețiene s-a deplasat special 
lucru" echipa ro- 

ei turneu în Scan- 
de jucători pe care 
Jud îl are la dis- 
Ajfio Molina (Lu-

și a urmărit „la 
mână în recentul 
dinavia. Ială lotul 
antrenorul Dieter 
poziție : portari : 
gano) și Juerg Jaeggi (Ambri) ; fun
dași : Marcel Sgualdo (Lausanne), 
Gaston Furren (Chaux-de-Fonds), 
Peter Aeschlimann (Lugano), Charles 
Henzen (Sierre), Hugo Leuenberger 

’(Uswil), Ueli Hofmann (Berna) și 
Jean-Claijde Locher (Sierre) ; înain
tași : Bruno Wittwer (Chaux-de- 
Fonds), Heins Jenni (Fribourg), Da
niel Piller (Fribourg), Michel Tuerler 
(Chaux-de-Fonds), 
(Chaux-de-Fonds), 
(Chaux-de-Fonds), 
(Davos), Ueli Luethi (Kloten), 
Dellsperger (Berna), Christian 
gaetzi (Genf-Servette>, Nando Mathieu 
(Sierre), Roger Chappot (Villarș- 
Champery) și Danilo Butti (Ambri).

PAUL BETSCHARDT
,,S.I.Z.“-Zurich

OBENSE. — înaintea ultimei run
de, Florin Gheorghiu continuă să se 
afle în fruntea clasamentului, cu 
8 p. Pe locul secund — Pîdevski 
(Bulgaria) 7 p, urmat de Benko' 
(S.U.A.) 6*4 p, Ciocâltea (România), 
Parma (Iugoslavia) 6 p, Cobo (Cuba), 
Pomar (Spania) 5 p. în penultima 
rundă (a 10-a), Gheorghiu a remizat 
cu americanul Mednis, rezultat con
semnat și in partidele Ciocâltea — 
Parma și Pîdevski — Pomar. Benko 
a cîștigat la Cobo și Janosevici la 
Castro.

WIJK AAN ZEE. — După trei 
runde, în turneul zonal feminin con
duc Ferer (Spania) și Radzikowska 
(Polonia) — cu cîte 2 (1) p. în run
da a 3-a, Borisova (Bulgaria) a cîș
tigat, la Jivkovici (Iugoslavia), iar 
Ferer (Spania) a învins-o pe Merlini 
(Franța). Reprezentantele României 
la acest turneu, maestrele Elisabeta 
Polihroniade și Margareta Teodores- 
cu au întrerupt în. poziție aproxima
tiv egală. în turneul masculin, con
duc Hort (Cehoslovacia), Vasiukov 
(U.R.S.S.) si Pianinei- (Iugoslavia) cu 
cite 2 p (din 3).

VARȘOVIA. — După consumarea a 
două runde, în turneul de șah pen
tru juniori conduc Ion Birăescu 
(România) și Belczik (Polonia) cu cîte 
2 p. Ii urmează Kisnev (U.R.S.S.) și 
Kuligowski (Polonia) l'/2 p. în runda 
a 2-a, Birăescu l-a învins pe polone
zul Ksenskogo. Partida dintre Biră
escu și Mardarovici, întreruptă în 
prima rundă, s-a încheiat cu victoria 
șahistului român.

mul celorlalte perechi din cauza 
ficultății sale).

La sfîrșit, Zaițev, nu-și putea 
rcunde bucuria :

— Sînt extrem de recunoscător _.. 
trenorului Stanislav Alekseevici Juk 
și partenerei mele Irina. M-au aju
tat să ating culmile tehnicii în pati
najul artistic și să mă cunosc mai 
bine. Acum știu că pot realiza mai 
mult...

Rodnina era mai reținută în expri
marea sentimentelor sale :

— Campionatele noastre interne au 
fost întotdeauna foarte grele, de ta
lia europenelor. Mă înțeleg bine cu 
Zaițev. In aparență, el este reținut, 
liniștit, dar Ia antrenamente ți com
petiții e foarte vesel, exploziv...

— In noul program al elevilor mei 
a fost inclusă atît de multă forță și 
tehnică sportivă, incit ea, cu timpul, 
va produce mai marc impresie și e- 
fect — declara antrenorul Stanislav 
Juk.

Cu alte cuvinte, faimosul cuplu de 
campioni mondiali și olimpici Rod
nina—Ulanov are succesori pe

as-
an-

sură. Iar Irina Rodnina se dovedește 
o „perechistâ" de supraciasă.

Cine a ocupat locurile următoare? 
Pe locul secund, foarte tinerii Irina 
Cerneava (17 ani) și Vasili Blagov 
(18 ani). Ei mai au încă de lucrat 
la sărituri și Ia mărirea viteze:. Lud
mila Smirnova și Aleksei Ulanov, 
două individualități pregnante. încep 
sâ formeze o pereche în toată pu
terea cuvîntulut Ei patinează fără 
greșeală, frumos , deși, în căutarea 
unui stil propriu, nu au reușit deo
camdată să-și definitiveze programul.

De menționat, totuși, că sarcina 
arbitrilor a fost oarecum ușurată de... 
epidemia de gripă. Cu cîteva minute 
înainte de începerea competiției, Lud
mila Belousova a trebuit să se ab
țină de la start. Astfel, dublii cam
pioni olimpici Eudmila Belousova și 
Oleg Protopopov nu au putut să e- 
volueze pe gheață. Tot din cauza gri
pei au lipsit și Natalia Ovcinnikova 
și Andrei Suraikin.

La bărbați, din aceeași cauză, nu 
a putut să ia parte în deplinătatea 
forțelor fizice Serghei Cetveruhin. 
Cu toate acestea ei a reușit să cuce
rească din nou titlul de campion. Ex
celent a evoluat la Rostov pe Don și 
Iuri Ovcinnikov. Ea figuri impuse a 
fost pe locul III, dar programul său 
de figuri libere a fost o adevărată 
îneîntare. Trei sărituri ..triple" exe-

provocat o 
bune, dar, 
„Acesta nu 
pentru programul meu. 
a ocupat locul II, locul III 
lui Serghei Volkov.

Cu' mult interes a fost 
întrecerea dansatorilor pe 
Contrar unor știri p„blicate 
celebrul cuplu de campioni_ ____
Pahomova și Aleksandr Gorșkov nu 
s-au retras din activitate, ei făcîn- 
du-si o reapariție mult aplaudată. 
Pentru minunatul lor program, Pa
homova si Gorșkov au primit șapte 
note de 5,9 și cinci de 6. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tatiana Voi- 
tiuk — Viaceslav Jigalin, Irina Moi
seeva — Aleksand Milenkov.

Iată acum și rezultatele tehnice : 
perechi — 1. Rodnina—Zaițev 416,7 p, 
2. Cernaeva—Blagov 406,8 p, 3. Smir
nova—Ulanov 404,9 p : simplu bărbați 
— 1. S. Cetveruhin 271.42 p, 2. I. Ov
cinnikov 206,81 p, 3. S. Volkov 
267,0 p ; dans sportiv — 1. Pahomo
va—Gorșkov 408,9 p, 2. Voitiuk—Ji
galin 391,1 p, 3. Moiseeva—Minenkov 
375,0 p; s’ '
Oleneva 249,21 p 
241,71 p, 3. Ludmila Bakonina 237,14 p.

in tri
luri : 

reprezintă un punct final 
Ovcinnikov 

revenind
așteptată 

gheată, 
anterior, 
Ludmila

șimplu femei : 1. Tatiana
2. Marina Sanaia

IURI DARAHVELIDZE 
„Sovietski Sport"-Moscova.

CAMPIONATELE DE PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

junioarelor, lu- 
să se lămureas- 
fiind principala 
suprem. La bă-

START IN C.E. DE BOB

Dinamovistul brașovean Vasile Co
roș, cîștigătorul cursei de 500 m și 
laureatul celorlalte prooe are cele 
mai mari șanse de a deveni cam

pion absolut.

pînă la ora cînd efectuăm convor
birea telefonică.

Și în întrecerile 
crurile au început 
că, Sanda Frum 
candidată la titlul
ieți, însă, lupta este mai palpitan
tă, Gheorghe Dumitrescu, Laszlo 
Lazăr, Mircea Vrînceanu, Augustin 
Demeter, Ioan Kantor, Laszlo Czirn- 
balmoș și Zoltan Șandor fiind de 
forțe sensibil egale. Iată rezultatele 
întrecerilor de vineri: senioare — 
1500 m : 1. Maria TAȘNADI (Sport 
club M, Ciuc) 2:46,8 — campioană 
națională; 2. Emese Bogdan (Șc sp. 
M. Ciuc) 2 :00,1; 3. Eva Fokt (Mu
reșul Tg. Mureș) 3:00,9. 1000 m :

1. Marla TAȘNADI 1:51,7 — cam
pioană nâțională ; 2. Eva Fokt
1:58,1; 3. Emese Bogdan 1:59,0. Se
niori — 5 000 m : 1. Gheorghe POP 
(Agronomia Cluj) 8:47,2 — campi
on național ; 2. Vasile Coroș (Di
namo Brașov) 9:02,6; 3. Adrian 
Ciobanu (Agronomia Cluj) 9:02,8. 
1500 m : 1. Victor SOTIRESCU (Di
namo București) 2:23,9 — campion 
național ; 2. Vasile Coroș 2:26.5 ; 3. 
Dan Lăzărescu (Sp. club M. Ciuc) 
2:29,0. Junioare I—1 500 m : 1. San
da FRUM (Șc. sp. Sibiu) 2:49,9 — 
campioană națională, 2. Liana Car- 
daș (Mureșul Tg. Mureș) 2:52,2, 3. 
Gabriela Kelemen (Sp. club M.

Sanda 
natio- 
S. ÎL 
153,9.

CERVINIA, 19 (prin telefon). — 
Vineri, în ziua de pauză, echipe spe
ciale au făcut o verificare minuțioa
să a stării pîrtiei pe întreaga ei lun
gime de 1500 m. Spre satisfacția ge
nerală, nu au fost necesare decît u- 
șoare remedieri ale citorva viraje, 
de pe care, la antrenamente, au să
rit mici porțiuni de gheață, astfel că 
sîmbătă coborîrile oficiale din cadrul 
campionatului european pentru bo
burile de două persoane se vor pu
tea desfășura în condiții optime.

La actuala ediție a „europenelor" 
de bob, lupta pentru întîietate se a- 
nunță deosebit de înverșunată. Joi, 
în ultima zi de antrenament, 20 din 
cele 26 de echipaje ce vor lua star
tul în întreceri au realizat timpi în
tre 1:13—1:14 min., ceea ce atestă va
loarea incontestabilă a majorității 
pretendenților în lupta pentru su
premație.

Pentru a se pune capăt obișnuite
lor discuții și contestații legate de 
încălzirea patinelor (care, se știe, fa
cilitează alunecarea) prin frecare sau 
prin intermediul unor chimicale, teh
nicienii italieni au pus la punct un 
aparat special cu ajutorul căruia se 
va lua temperatura patinelor) cu 
puțin timp înainte de startul în cursă 
al fiecărui echipaj. Și cum juriul 
vrea să aibă o siguranță deplină în 
această problemă, a hotărît ca, o- 
dată cu luarea temperaturii patine
lor, un delegat al său sâ asiste la o 
operație de asemenea nouă și anume 
la ștergerea tuturor patinelor cu un 
tampon înmuiaț în acetonă, substan
ță menită să curețe orice produs, a- 
plicat pe lame, pentru a le ușura 
alunecarea.

Tragerea la sorți a hotăfît ordinea 
?lecărilor în coborîrile de campionat, 
n prima zi a disputelor, România II 

(Panaitescu—Focșăneanu) vă lua star
tul de pe pozițiile 7 și 20, iar Româ
nia I (Panțuru—Țancov) de pe pozi
țiile 8 și 21. Duminică, în ultimele

două manșe, România II : 20 și 7^ 
iar România I : 19 și 6.

După antrenamentul de joi, o mare 
surpriză a constituit-o faptul că Floth, 
multiplul campion european și mon
dial din R.F.G., l-a schimbat pe fri- 
narul său, Bader, cu care forma e- 
chipaj de circa 10 ani. Floth l-a în
locuit pe Bader cu Holdorf, ocupan
tul locului 3, în proba de decatlon 
la J. O. de la Tokio.

Simbătă și duminică coborîrile de 
campionat vor începe dimineața de 
la ora 8.

NOU RECORD MONDIAL
DE PATINAJ ÎN PROBA

DE 500 m FEMEI
patinaj viteză careîn concursul de ,____ „ _____

a avut loc la Davos (Elveția), patinatoa- 
rea Sheila Young (S.U.A.), în “ " 
de 22 de ani, a stabilit un nou 
mondial în proba de 500 m, cu 
de 41,8 sec, îmbunătățind cu 7 
de secundă recordul precedent, 
de compatrioata sa Anne Henning.

vîrstă 
record 
timpul 
zecimi 
deținut

SANCȚIUNI DICTATE
DE U. E. F. A.

Comisia de control șj dis iplină 
a U.E.F.A. a aplicat o serie de sanc
țiuni unor cluburi și jucători par- 
ticipanți la meciurile de fotbal din 
cadrul „Cupei U.E.F.A." Astfel, e- 
chipa daneză Frem Copenhaga a 
fost amendată cu 3 000 de franci 
elvețieni, F. C. Porto (Portugalia) 
cu 1000 de franci, iar mai mulți 
jucători au fost suspendați : L. Soo 
(Universitatea Cluj) — 3 etape în 
competițiile continentale; Gualter 
(F. C. Porto) — 2 etape ; Masano- 
vici (O.F.K. Beograd), And cession 
(Ararat Erevan) și Filko (Vitoria 
Setubal) — toți pe cite o etapă.

TURNEUL DE HANDBAL DE LA GALAȚI
fOrmurs din pag. 1)

pentru Steaua, respectiv Kroner 
(4), Willisch (3) și Messmer (3).

Au condus P. Radvani (Cluj) ți 
M. Grebenișan (Tg. Mureș).

INDEPENDENȚA SIBIU — UNI
VERSITATEA CLUJ 15—13 (6—5). 
Mult mai activi în apărare, cu un 
atac mai lucid și mai bine organi
zat. sibienii au obținut o victorie 
meritată, la capătul unui joc de 
mare luptă, presărat, însă, cu prea 
multe accente de duritate. Semni
ficative în acest sens sînt nume
roasele eliminări dictate de cei doi 
arbitri, printre cei trimiși pe banca 
rezervelor aflîndu-se sibienii Savu 
și Speck (de două ori cite două mi
nute) și clujeanul Șajgo (5 minute). 
Scorul s-a menținut strîns în ma
joritatea timpului și de-abia în 
min. 44 Independența a reușit să 
obțină pentru prima dată o dife
rență de două puncte pe tabela de 
marcaj (10—8). Peste numai patru 
minute această diferență s-a ma
jorat la patru goluri (13—9) și cu 
toate eforturile de ultim moment 
ale studenților, victoria Indepen
denței Sibiu n-a mai putut fi pe
riclitată. Principalii realizatori : 
Chircn Ci) — Universitatea Cluj.

respectiv Stentzel (4). Au arbitrat 
V. Pelenghian și VL Cojocaru.

DINAMO BUCUREȘTI — MI
NAUR BAIA MARE 19—14 (7—8). 
Victorie meritată, deși s-a contu
rat abia în repriza secundă. In pri
ma parte a meciului handbaliștii 
din Baia Mare s-au comportat 
foarte bine, punînd deseori în difi
cultate pe dinamoviști. în schimb 
Dinamo București a evoluat foarte 
bine în partea a doua, cind a do
minat un adversar ce si-a pierdut 
subit verva de joc. obținind victoria, 
grație căreia promovează pe locu' 
III.

Cele mai multe puncte au fost 
marcate de : Dan Marin (8). Mol
dovan (4) — Dinamo București. 
Patko (4), Panțiru (4) — Minaur 
Baia Mare.

Au condus cu scăpări Gh. Ma- 
teescu și Al. Popescu (Municipiul 
Gheorghe Gheorehiu-Dej).

★
Astăzi, Incepînd de la ora 14,30. 

se dispută următoarele partide : 
Trotușul — Voința București, Poli
tehnica Timișoara — Dinamo Bra
șov, Independența Sibiu — Minaur 
Baia Mare, Steaua — Universitatea 
Cluj și Dinamo București — Uni
versitatea București.

Gabriela
Ciuc) 2:57,7. 1000 m : 1.
FRUM 1:49,3 — campioană 
nală ; 2. Roxana Salade (C.
Cluj) 1:53,8 ; 3. Liana Cardaș 
Juniori 1 — 3 000 m : 1. Augustin 
DEMETER (Agronomia Cluj) 
5 :2L2 — campion național ; 2.
Ioan Kantor (C5.M. Cluj) 5 :27.1 ; 
3. Laszlo Czimbaimoș (Șc. sp. M. 
Ciuc) 5:29.0. 13M m : 1. Gheorghe 
Dl MITRF’sCU Constructorul Bucu
rești) 2:35.4 — campion național ; 
2. Zoltan Șandor (Dinamo Brașov) 
2:36.1 ; 3. Laszlo Czimbalmoș
2 :3&9.
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VOLEIBALISTELE DE LA RAPID 
Șl PENICILINA AU PLECAT 

SPRE BERLIN Șl BRATISLAVA
Duminică 21 ianuarie, la Berlin 

și luni 22 ianuarie, la Bratislava, 
echipele noastre feminine de volei 
Rapid București și Penicilina Iași 
vor susține partidele-retur din ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
și respectiv, „Cupei cupelor".

Rapid, care va da replica cam
pioanei R. D. Germane, Dynamo 
Berlin, în ciuda victoriei cu 3—0 de 
la București, nu are de loc o par
tidă ușoară. Au făcut deplasarea 
următoarele jucătoare : Marta Sze- 
kely, Mariana Baga. Florica Tttdora, 
Eugenia Rcbac. Cristina Băltăreții. 
Constanta Bălășoiu .Ruxandra Vra- 
niță, Iuliana Paul, Petra Stoica și 
Olimpia Ionașcu. alături de antre

norul Davila. Plocon. înttlnirea se 
va desfășura la „Sport Forum" ți 
va începe la ora 17 (ora locală).

O misiune dificilă au și voleiba
listele de la Penicilina Iași, care vor 
da replica formației Slavia Bra
tislava intr-un meci decisiv pentru 
calificarea în turneul final al com
petiției. Printre altele, au făcut de
plasarea, Florentina Itu, Aurelia 
Ichim, Ana Chirițescu, Lucia Do- 
brescu, Adriana Albiș și Cristina 
Popa, însoțite de antrenorul Nicolae 
Roibescu. Meciul va avea loc în 
Sala sporturilor din Bratislava, cu 
începere de la ora 18 (ora locală) și 
va fi condus de o brigadă de arbi
tri din Polonia.

SPORTIVI
DIN R.P. CHINEZĂ

AU EVOLUAT
IA LONDRA

In capitala Angliei 
se află de cîteva zile 
jucătorii reprezentati
vei ac badminton a 
R.P. Chineze, care vor 
susține o serie de 
jocuri cu Selecționata 
țării gazdă, 
in dreapta — 
tivii chinezi 
nian și Hou 
fotografiați 
■cu adversarii 
Beck și R. P. 
(stingă), înaintea 
viului 
a avut 
Crystal 
ții au 
rul de

Iată-i —
■ pe spor- 

Cen lu- 
Cia-cian, 

împreună 
lor Mary 

'. Stevens 
me- 

inaugural, care 
loc miercuri, la 
Palace. Oaspe- 

ciștigat cu sco- 
5—2. '

Telefoto 
A.P. — AGERPRES

FOTBALIȘTII NAȚIONALEI P. D. GERMANE
PLEACĂ ÎN AMERICA DE SLD

BERLIN. 19 (Agerpres). 
zentatțva de 
va întreprinde, 
ianuarie, un lung turn 
In America de Sud. 
turneului sirt incluse

Ecuador, 
Columbia.

Germans vo: ,__ __  _ __
la Barranquillâ. la 2 februa- 

■asul Medellin, iar între 4 și 
irie vor susține la Bogota un 
selecționata Columbiei și un

Columbia.
Peru. 
R. D.
nuarie 
rie in
15 februa: 
meci cu s

. _ _ . Repre-
fo:bal a R. D. Germane 

cu începere de la 25 
leu de pregătire 

în programul 
: meciuri în 

Venezuela și 
fotbaliștii din 
juca la 28 ia-

«lin presa R I

ICARII ZĂPEZII" DIN R.D. GERMANĂ
ZBOARA SPRE SUCCES

La capitolul .sărituri*. schiul 
mondial a cunoscut ha acest început 
de sezon o puternică afirmare a 
sportivilor din R. D. Germană In
tr-adevăr în „Turneul celor 4 tram
buline' schiorii acestei țări au avut 
prezențe masive rn fruntea clasa
mentelor. mai ales in primele con
cursuri : Obersdorf (locurile 1—2—3 
—5—7). Garmisch Partenkirchen 
(1—2—4—5—S). Innsbruck (2—3—8) 
și Bischofshofen (3—6—9). Schiorii 
din R. D Germană au realizat cu 
aceste prilej „cel mai remarcabil 
rezultat de ansamblu" cum scrie 
publicația elvețiană „LA SEMAINE 
SPORTIVE" care consacră un amplu 
comentariu importantei competiții 
a „icarilor zăpezii' și din care re
producem cele ce urmează :

Toți specialiștii în sărituri de la 
trambulină caută — și găsesc — 
explicațiile acestei strălucite com
portări a schiorilor pregătiți de 
fostul campion Dieter Neuendorf 
Răspunsurile lor la aceste întrebări 
se axează pe două elemente foarte 
bine precizate : un antrenament 
aflat într-o fază mai înaintată declt 
a celorlalți săritori de clasă mon
dială și o paletă foarte largă da 
săritori valoroși permițînd crearea 
unui climat psihologic, favorabil

în primul rînd este antrenamen
tul, pentru că săritorii din R, D. 
Germană au abordat competiția cu 
o medie de 500 sărituri, din care 
300 pe trambuline de plastic și 
cca 200 pe zăpadă. în timp ce majo
ritatea adversarilor lor nu aveau 
decît 100—200 de sărituri la activ. 
Desigur, „elevii" lui Neuendorf au 
cunoscut și ei condiții nefavorabile 
în ceea ce privește zăpada natu
rală, dar ei au căutat-o în U.R.S.S 
sau la Strbske Pleso.

Pe de altă parte, R. D. Germană

somai ne
Jnorti/e

să se 
com- 

Acea- 
abor-

posedă actualmente o jumătate de 
duzină de specialiști capabili 
situeze pe primele locuri în 
petițiile de mare anvergură, 
stă siguranță le permite să
oeze un concurs necrispați, să riște 
sărituri ample, știind că în even
tualitatea unui accident 4—5 din 
coechipierii lor sînt gata să lupte 
cu succes pentru victorie sau pen
tru primele locuri.

A JOCURILOR SPORTIVE AFRICANE
S-A ÎNCHEIAT A 2-a EDIȚIE9

unei formațiialt joc împotriva 
cale.

în afara acestor
gramul reprezentativei R. D. Germa
ne figurează și cîteva meciuri ami
cale : cu Ungaria (la 16 mai), cu 
Bulgaria (Ia 12 septembrie), cu 
U.R.S.S. (Ia 17 octombrie) și din nou 
cu Ungaria (la 21 noiembrie), dintre 
care doar ultimul este în deplasare, 
iar restul pe teren propriu.

Intllnirl. în prp-

LAGOS, 19 (Agerpres). —- Desfă
șurate timp de aproape două săp- 
tămîni, „Jocurile sportive africane" 
s-au încheiat pe stadionul Național 
din Lagos cu o frumoasă festivitate 
în cadrul căreia șeful statului nigeri
an, generalul Gowon, i-a felicitat pe 
sportivi pentru rezultatele valoroase 
obținute, chemîndu-i să se reîntîl- 
nească la cea de-a 3-a ediție a aces
tei competiții, la Alger.

Cei 70 000 Se spectatori prezenți pe 
stadion au asistat înaintea festivită
ții la finala turneului de fotbal, în
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DINAMO ZAGREB ÎN SCĂDERE...
Comportarea fotbaliștilor din 

Zagreb in ultimii ani, în campio
natul țării, a îngrijorat și întristat 
Pe susținătorii acestui team foarte 
popular. Iată ce scrie, pe această 
temă revista ilustrată „TEMPO" 
care apare la Belgrad.

,.în cinci anî. la cîrma echipei 
s-au perindat antrenori eminenți, ca 
Branko Zebeț. Horvat. Ceaikovski, 
Jerkovici. iar lotul dinamovist cu
prinde astăzi nu mai puțin de 7 in
ternaționali. Și totuși. Zebeț și 
Ceaikovski au fost nevoiți să pă
răsească echipa, chiar in plin 
sezon, iar la riadul lor Horvat și 
Jerkovici n-au prelungit contrac
tul mai mult de un an. înaintea 
sezonului actual, Dinamo l-a angajat 
ca antrenor pe Stepan Bobek. în 
speranța revirimentului mult aștep
tat

Dar iată că. după 5 etape, echipa 
obține un singur punct (si acesta 
mai puțin datorită jocului, cit șan
sei unui meci întrerupt la Mostar 
din cauza... oenei la instalația de

nocturnă!) ceea ce 
Dinamo să păstreze 
tistica arată că fotbaliștii din 
greb n-au reușit să marcheze 
un gol în 450 de minute de

-Se pare că acum — cînd Dinamo 
ocupă, în clasamentul turului, un 
loc 16 deloc onorabil — Bobek își 
va face și el bagajele, pentru a 
părăsi Zagrebul.

Ș>, în timp ce conducerea clubu
lui dezbate în ședințe intermina
bile situația echipei, spectatorii din 
tribunele stadionului „Maximir" 
sînt din ce în ce mai puțini. Să 
nu uităm nici amănuntul că Dinamo 
Zagreb făcea pe vremuri parte din 
celebrul „quartet de aur“, alături de 
Steaua Roșie. Partizan și Hajduk 
Split, din care fotbalul iugoslav își 
..recruta" anual campionii. O tem- 
pora...“.

a permis 
scorul alb.

lui 
Sta- 
Za- 
nici 
joc I

„TARZAN" MAI BUN CA MARK SPITZ ?
La distanță de mai bine de patm 

decenii, doi mari campioni ai nata
ției, Johny Weissmuller si Mark 
Spitz, se confruntă in opiniile specia
liștilor și in comentariile acestui in
teresant articol din cotidianul new- 
yorkez, pe care-1 reproducem mai 
jos :

Johny WelssmUIler rămîr.e ș! as
tăzi in actualitate. Mat puțin pentru 
vechile recorduri în bazin, cit pen
tru aparițiile sale pe ecran, în fil
mele din seria „Tarzan", multiplicate 
acum In programele de televiziune. 
Deși în vîrstă de 68 de ani, el con
tinuă să arate ca eroul său din film. 
Umerii săi largi domină silueta de 
1,90 m, iar părul negru se revarsă 
peste gulerul cămășii, ca în anii de 
demult, cind aceasta nu era îneă ia 
modă. Ochelarii de soare pe care-i 
poartă nu au alt scop declt să-i a- 
copere primele riduri ce vin. să-i 
brăzdeze obrajii. Cîștigă încă mulți 
bani, dar si cheltuiește mult. Este 
pentru a cincea oară căsătorit.

„Am fost mai bun decît este as
tăzi Mark Spitz" spune el cu hotă- 
rîre. „N-am pierdut in viața mea 
nici o cursă, nici cînd eram junior.

O singură dată s-a apropiat de mine 
spectrul înfringerii, în finala de 400 
m iiber la Olimpiada din 1924, cind 
înghițisem apă la o întoarcere. Dar 
am rezistat..."

Weissmftller a cîștigat 5 medalii 
de aur : trei la J. O. de la Paris 
(1924) șl două Ia J. O. de Ia Amster
dam (1928). în 1924 a obținut și o 
medalie olimpică de bronz, jucind 
în cadrul echipei de polo a S.U.A. 
Spitz, pe de altă parte, a cucerit 7

EțjeîîeUryarkEhnes
medalii olimpice, la MUnchen, dar 
patru dintre probele sale victorioase 
nu figurau pe programul Olimpiade
lor din vremea lui „Tarzan". Spitz 
este un sprinter al apei, dar Weis
smuller a’ deținut 67 de recorduri 
mondiale, de la 50 m pînă la 880 y.

„Este mai ușor azi să fii rapid" 
precizează Weissmuller, „La întoar
ceri, înotătorul nu mai trebuie să 
atingă marginea bazinului cu mina ;

• ••

este numai o Împingere! Start-blocu- 
rile sînt mai înalte, iar apa mai a- 
dincă, astfel că se mai cîștigă în vi
teză. în plus, noi nu aveam culoa
rele marcate, ceea ce nu-țl asigura 
totdeauna o linie perfect dreaptă. A- 
cesta este adevărul".

Mai sînt cîteva amănunte de pre
cizat. Ambianța comercială din jurul 
vedetelor sportive arată altfel azi. 
Mark Spitz este acum la Hollywood, 
înconjurat de tot felul de agenți, care 
caută să-i transforme . în dolari me
daliile de aur. Johny WelssmQler, 
primul care a făcut popular sportul 
natației In S.U.A., n-a fost văzut 
niciodată în cercurile legate de co
merț ți spectacole, în timp ce era 
sportiv. Abia după doi ani de la ul
timele sale succese, a acceptat pri
mele contracte de profesionist.

Cariera sa ca interpret al lui Tar
zan s-a încheiat în 1947, dar 
reluată apoi la televiziune, 
este președintele clubului de 
din Fort Lauderdale, acolo

a fost 
Acum 

natație 
unde, 

peste cîteva zile. Mark Spitz trebuie 
să prezinte medaliile sale olimpice 
în cadrul unui program artistico- 
sport:v_.
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care s-au întîlnit reprezentativele Ni
geriei și Guineei. Practicînd un joc 
excelent, fotbaliștii nigerieni , și-au, 
adjudecat victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile marcate d? Ola- 
yondo (min. 40) și Oyarekha (min. 
5^,

A. doua ediție a „Jocurilor sportive 
africane", marcată de performanțe de 
talie mondială, îndeosebi la atletism, 
rezultate promițătoare la natație, ci
clism, de un înalt nivel în turneul 
de box, au evidențiat progresul im
portant realizat de sportivii țărilor 
africane în ultimii ani.

In clasamentul final pe medalii, pe 
primul loc s-a situat Republica Ara
bă Egipt, cu 25 de medalii de aur, 
16 de argint și 17 de bronz. urmată 
de Nigeria 18—25—20. Kenva 9 ft—10, 
Uganda 8—6—6, Ghana 7—7—13. Al
geria 4—5—13, Tunisia 4—6—3 Etio
pia 4—3—6, Senegal 4—2—7 etc.

TELEX
In concursul atletic ..indoor" de !a New 
York, cea mai disputată probă a fost 
cursa masculină de 1 000 yarzl, In care 
victoria a revenit jamaicanului Byron 
Dvce cu 2:10,7. L-au urmat americanul 
Bob Wheeler — 2:11.0, cehoslovacul Jo
sef Plachy _ 2:11,3 și canadianul Brian 
McElroy — 2:12.1. Pe locul cinci : ma
rele favorit al cursei, americanul Dave 
IVottle cu 2:12.7. Proba de săritură în 
înălțime a fost cîștigată de Reynaldo 
Brown (SUA) — 2,16 m. care l-a între
cut pe recordmanul mondial. Pat Matz- 
dorf, cu 2.13 m. Alte rezultate : 830 y — 
Rick Wohluter (S.U.A.) 1:53 5: 60 y
garduri — Godfrey Murrav (Jamaica) 7,3 
(Rod Milburn a ocupat locul 4 în 7.4) 1 
săritura cu prăjina — Steve Smith 5.18 
m.
■
In optimile de finală ale turneului de 
tenis de la Miami, favoriții au obținut 
victorii scontate : Smith — Addison 6— 
6—4; Emerson — Stone 6—4, 7—5: Laver 
— Pilici 7—6, 6—3: Richev — Battrielc
6-1. 6—2. Alexander — Pattison
6—4; Mc Manus — Holecek 4—6. 6—4,
7—4>; Lutz — Froehling 6—i, 6—3.
31
In prima rundă a turneului de tenis
„Rothmans" care a început la Chester, 
și continuă la Londra, Marty Riessen l-a 
învins cu 6—1. 6—2 pe Torben Ulrich, 
iar Pierre Barthes a dispus cu 3—G, r—3, 
6—4 de australianul Ross Case. Alte re
zultate : Crealy — Tavlor 6—3, 2—6, 6—2; 
Carmichael — Loyo Mayo 6—1, 6—7, 6—2, 
Au pierdut prin neprezentare Gorman 
la Fairlie. Kodes la Van Dlllen si Lail 
la Ruffels.
■
Rămas vacant tn urma retragerii cen
turii francezului Jean Claude Bouttirr. 
titlul european de box la categoria ml.t- 
loete s-a disputat la Copenhaga, Intre 
danezul Tom Bogs ți francezul Fabio 
Bettini. A clștlgat, la puncte, Tom Bogs. ■
Stadionul Olimpic din Roma a găzduit 
meciul amical de fotbal dintre echipele 
Sparta Praga șl AS Roma. Victoria a 
revenit cu scorul de 3—2 (1—1) fotbaliș
tilor cehoslovaci. Punctele echipei oas
pete au fost înscrise de Taborskv (min. 
30), Jurkanln (min. 50) și Masek (min. 
02). Pentru gazde au marcat Rosatt 
(min. 17) și Cappellini (min. 53).■
Cunoscuta înotătoare australiană Shane 
Gould a evoluat in cadrul unui con
curs la Sydney, unde a cîștigat proba 
de 100 m fluture în 1:04.8, pe-tormantă 
care constituie un nou record al țării 
sale. Proba de 1 500 m liber a revenit 
înotătoarei Karen Moras, cronometrată 
in 17:34.9.
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