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In sferturile de finală ale c. c. e. la handbal feminin

LA TENIS 77 B“ TIMIȘOARA - f. I. f. COPENHAGA 13-10 (6-5)

DESCHIDEREA SEZOMJLUI COMPETIȚIONAL
DE SCHI LA PETROȘANI
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Prima semifinală disputată în 
cadrul concursului de tenis dotat 
cu „Cupa Unirii”, a avut loc în
tre Iudith Gohn (Dinamo Brașov) 
și Elena Trifu (Steaua). Adversa
ra campioanei țării nu a fost atît 
de redutabilă ca Mariana Simio- 
nescu. Totuși, Trifu a cărei evo
luție în acest concurs a lăsat o 
bună impresie specialiștilor și spec
tatorilor, a uzat de toate proce
deele tehnice pe care le cunoaște 
spre a oferi un tenis de cît mai 
bună calitate. Se poate, deci, afir
ma că n-am asistat la o partidă 
oarecare pentru că Gohn a vrut 
să-și etaleze superioritatea (și a 
reușit), iar Trifu a încercat (și nu 
fără succes) să fie la înălțimea ad
versarei. Avînd prima serviciul, 
Trifu și-a cîștigat ghemul, pentru 
Ca în minutele următoare să și-1 
adauge și pe al doilea, acesta pe 
serviciul lui Gohn. La scorul de 
0—2, jucătoarea brașoveancă a re
ușit cîteva eficace retururi, servi
cii și voleuri bine plasate, egalînd 
situația și luind un avans : 3—2. 
Imediat Trifu a făcut 3—3, acesta 
fiind și ultimul ghem din setul în- 
tîi pe care ea avea să-l mai cîștige. 
Gohn și-a adjudecat setul cu 6—3.

în al doilea set, Trifu
aceea care a condus aproape 
timpul, loviturile ei scurte și 
lung de linie punînd-o deseori 
dificultate pe Gohn. De altfel 
|ceste ..arme” aveau să-i aducă, 
finalul setului, 
Așadar, 1—1 
decisivă este 
Greșește, însă, 
de : 1—0 pentru Gohn. Aceasta ma
jorează la 2—0 pe serviciul său, 
pierde un ghem (2—1), cîștigă un 
altul (3—1), îl pierde pe următorul 
(3—2) dar,, iarăși obține o victo
rie : 4—2. In cele din urmă a mai 
cedat un singur ghem, cîștigînd 
setul cu 6—3. Rezultat final, Iu
dith ~ ' —
3-6.

In 
întâlnit jucătoarele de la 
București. Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai. Rezultat final ; Ru
zici a cîștigat cu 4—6, 6—2, 7—5.

tn meciurile din sferturi, Virgi
nia Ruzici (Dinamo București) a 
învins-o cu 6—2, 7—6' pe Valeria 
Balaj (Steaua). Jucătoarea dina- 
movistă s-a impus mai ușor în 
primul set și mai greu în cel de 
al doilea, cîștigînd doar în „tie 
break". Trifu a întrecut-o cu 2—6, 
6—3, 6—4 pe Manana NunweiUer, 
iar Florența Mihai a dispus cu 
6—2, 6—2 de Constanta Turea.

Ion GAVRILESCU
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UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

GALAȚI, 20 (prin îeiefcw, de Io 
trimisul nostru). Turneul de 
din cadrul diviziei masculine A. 
desfășurat în aceste zile în fru
moasa Sală a sporturilor din Lo
calitate. aduce cu fiecare rundă noi 
schimbări in clasamente. Reintrarea 
formației Dinamo București in plu
tonul primelor tre- clasate, scăde
rea înregistrată de Minaur Bata 
Mare și ascensiunea Independent» 
Sibiu constituie doar ci leva probe 
elocvente în acest sens. In cel mai 
important meci al zilei, Universita
tea a obținut o prețioasă victorie, 
menținîndu-se, astfel. în lupta pen
tru titlu.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 15—12 
(7—7). Joc de mare luptă, cu multe 
faze dramatice (studenții din 6 a- 
runcări de Ia 7 m au ratat 4. apă
rate de Penu) și disputat cu îndir- 
jire de ambele formații. Concludent 
în această privință sînt și 
de minute de eliminare 
(„U“ — 10, Dinamo — 12). 
studenților este meritată.

J»-: realizatori Cosma (6), Voina 
4 pentru „U~. respectiv Dan Marin 

•< — toete din 7 m.
Au condus foarte bine V. Pelen- 

gh-an (București) și V. Cojocaru

TBOTIȘUL 
REST1 12—4 
£âre a uebuta;

Dominate de aceste 
încurajate frenetic de 
tuziast, handbalistele lectorului uni
versitar Constantin Lache au acțio
nat pripit, n-au supus unui efort 
ccntinuu și puternic echipa oaspe, 
ața cum ar fi fost necesar. Handba
listele daneze, deși sosite în locali
tate doar cu patru ore înaintea me- 
c.ului, după o călătorie de 20 de ore 
(cu avionul pînă la Budapesta și 
apoi cu autocarul pînă la Timișoa
ra) și-au putut păstra totuși „restu
rile” de forțe, făcînd față unei parti
de care se anunța catastrofală pen
tru ele.

Timișorencele au acționat în atac 
rr.u.t prea departe de semicercul ad
vers. s-au obosit singure pasînd la 
nesfirșit mingea fără a amenința 
poarta, iar în apărare s-au lăsat sur
prinse de șuturile lui Birthe Hansen 
și Jette Hansen (în prima repriză și An. 
ne Marie Nielsen (în repriza secundă). 
Așa s-a putut întâmpla ca. după ce 
au condus cu 1—0 (Elena Onofraș), 
handbalistele de la Universitatea să 
fie conduse cu 2—1, 3—2, 4—3 și 5—4 
(min. 21) I Introducerea a doi pivoți 
pe semicercul advers a adus un oa
recare reviriment, Universitatea pre- 
iuir.d conducerea, dar neputînd, to
tuși, să se detașeze în 
care i-ar 
reală.

Cu trei 
mișoreană 
la Copenhaga, la meciul retur, cu 
șanse de a se califica. Aceste șanse 
pot fi fructificate, însă, numai tn 
condițiile în care handbalistele noas
tre vor lăsa acasă tracul și emoții
le, vor evolua în capitala Danemar
cei așa cum ne-au obișnuit în anii 
din urmă Au marcat : Ibadula Na- 
dire (6), Elena Onofraș (3). Terezia 
Popa (2), Hilda Hrivnak și Iolanda 
Rgo pentru Universitatea Timișoa
ra, Jette Hansen (4), Birthe Hansen 
(3). Anne Marie Nielsen (2) și Randi 
Hansen pentru 
arbitrat foarte 
banov și Spas

gînduri, deși 
un public en-

fi permis-o
maniera pe 
valoarea sa

goluri avans.
se prezintă la 3 februarie

formația ti-

F.I.F. Copenhaga. Au 
bine Alexander Var- 
Spasov (Bulgaria).
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Concursul de deschidere a sezo
nului de schi în județul Hunedoara, 
organizat de comisia de specialitate 
pe pîrtia Slirna — Paring, a reunit 
la startul întrecerilor schiorii Școlii 
sportive Petroșani, ai Centrului de 
copii Lupeni, precum și reprezen
tanții asociațiilor sportive Minerul 
Lupeni șl Parîngul Petroșani.

Iată cîștigătorll întrecerii (care a 
constat dintr-o probă de slalom 
special) : CATEGORIA COPII, fete s 
Elena Brătutoasa (Centrul de schi 
Lupeni), băieți s Adrian Coșoreanu 
(Șc. sp. Petroșani) ; juniori mici : 
Mihai Mânu (Șc. sp. Petroșani) ; 
juniori mari: Zoltan Toth (Șc. sp. 
Petroșani) ; seniori : Victor Mihuț 
(Parîngul Petroșani).

La reușita competiției au. contri
buit, din plin, atît Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport, care a pus 
la dispoziție materialele necesare, 

ale 
Eu- 
An- 
Pe-

precum și cadrele didactice 
Școlii sportive Petroșani (prof, 
gen Peterfy, Celestior Tilnaru, 
ton Coșorianu, Gheorghe Pop și 
ter Mara).

S. BÂLOI — coresp. județean
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După cum se știe, 
nai pentru Educație 
Ministerul Apărării 
nisteru-1 Educației și Invățâmîntu- 
lui și Uniunea Tineretului Comu
nist au inițiat, cu puțin timp în 
urmă, o acțiune de dotare, cu ma
terial specific pentru practicarea 
schiului, a peste o sută de școli ge
nerale din unele localități montane. 
In momentul de față, reprezentanți 
ai Federației române de schi și 
bob și ai Secției organizare și con
trol din cadrul C.N.E.F.S. se află în 
județele Bistrița și Maramureș pen
tru a studia, La fața locului, modul 
în care această inițiativă este tra
dusă în practică.

Consiiiul Națio- 
Fizică și Sport, 
Naționale, Mi-
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IN SFIRȘIT 
A CĂZUT ZĂPADA!

O imagine ceva mai des întilnită 
acum in regiunile montane O dată 
cu zăpada care a căzut în ultimele 
zile, peste tot au început să se des
fășoare concursuri sportive iar iu
bitorii muntelui pornesc in drume
ție admirind inegalabilul farmec al 

peisajului de iarnă.

Foto: Theo MACARSCHI

e;

Astăzi. 
14-30. se 
partide: 
Dinamo
Dinamo București. Universita
tea Cluj — Politehnica Timi
șoara. Universitatea București 
— Independenta Sibiu ți 
Minaur Baia .Mare — Steaua.
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Cotn ANiONESCU

(Conzmua-e bt pag. a 3-a)

Carmen Crișan, evoluind tn cadrul concursului din sala Floreasca
Foto l P. ROMOȘAN

Competiția fruntașilor tenisului de masă

CARUSELUL SURPRIZELOR
ÎN PRIMA REUNIUNE

Debut plin de surprize în con
cursul de verificare și selecție a 
jucătoarelor și jucătorilor din lotu
rile republicane (seniori, juniori — 
senioare, junioare) reunite de ieri, 
în sala Floreasca. Atît în turneul 
feminin (nouă jucătoare ; Magdale
na Lesai, bolnavă, nu s-a mai pre
zentat la start), cît și în cel mas
culin (14 concurenți), o serie dintre 
meciuri s-au încheiat cu rezultate 
puțin așteptate.

După o suită de victorii, cam
pionul țării, Teodor Gheorghe a 
fost nevoit să se încline în țața 
rutinatului său adversar, Dorin 
Giurgiucă. Scorul sever cu care a 
cîștigat clujeanul (3—0), ne scuteș
te de alte comentarii. Cu același 
scor a pierdut și Sergiu Luchian 
la Mihai Bobocică !

Neînvins a rămas pînă acum fos
tul campion republican, Șerban 
Doboși. De notat sînt și evoluțiile 
lui Ștefan Moraru și Iancu Singeor- 
gian, în timp ce Aurel Ovanez con
tinuă să se mențină pe o linie de

celplutire între eșalonul fruntaș și 
mediu.

La fete, cea mai bună s-a dove
dit pînă acum Eleonora Vlalcov. 
învingătoare pe toată linia, dar ea 
are de susținut, azi încă o serie 
de întâlniri dificile. Celelalte com
petitoare au vădit multă inconstan
ță, ceea ce explică și fluctuația re
zultatelor. Opt partide s-au termi
nat cu scoruri care nu fac decît 
să confirme lipsa unei forme spor
tive cît de cît constantă la unele 
jucătoare : Lunțeanu cu Moldovan 
3—2, Lupu 2—3, Crișan 2—3 ; 
șan cu Lupu 3—2. Iile 1—3 ; 
cu Lupu 3—0, Moldovan 
limon — Moldovan 3—2.

Desigur, este prematur 
mai multe aprecieri 
tîi zi a competiției. 
9 și 16,30, concursul 
sala Floreasca. 
dar, încheierea

Cri- 
llie 

2—3, Fl-

de făcut 
cea din-după

Azi, de la ora 
continuă tot în 
așteptăm, așa- 

tuturor partidelor
Să

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 3-a)

Pepiniera performanței sportului cu balonul rotund : Centrul de copii și juniori din Tg. Jiu

VIATA. SPORTIVA A ORAȘELOR TARI]

VIZXT7X SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

PRIMĂVARA TIMPURIE LA TÎRGU JIU
Cir.d am plecat din Petroșani, 

primii fulgi de zăpadă începuseră 
să descrețească frunțile iubitorilor 
sporturilor de iarnă. în defileul Jiu
lui. zăpada se întețise și la orizont 
se anunța un viscol. După mai pu
țin de două ore. la Tîrgu Jiu am 
avut impresia că intrăm într-un alt 
ar ::.mo. Cerul era senin ca într-o 

runată zi de primăvară, iar ra- 
! soarelui topiseră pojghița de

gheață ce se formase în timpul nop
ți.. Aveam să găsim confirmarea 
deplină a acestui fapt, 
mai târziu, asistând la 
antrenament ale micilor 1 
la centrul de copii și 
localitate, desfășurate pe 
ce începuse să mustească de apă. 
Primăvară timpurie la Tîrgu Jiu în 

cu mugurii performanței 
i-am întâlnit aici.
noastră în orașul de reșe- 
județului Gorj a început

mi

puțin timp 
lecțiile de 

fotbaliști de 
juniori din 

un teren

consens 
pe care

Vizita 
dință a
la sed iul Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, unde 
președintele Mihai Blaj, vicepre- 
șecuntele Emil Mîndruț și eolabora- 
tor.i loc ne-au primit „înarmați” cu 
un adevărat plan de bătaie. Eșalo
nat pe ore și obiective, planul 
CJ-E.F-S.-ului — imagine fidelă a 
actlv-.tățtâ sportive din Tg. Jiu —

cuprindea discipline diverse, în săli 
și aer liber, dar care aveau un 
numitor comun : viitorii performeri 
ai orașului de pe Jiu.

ÎN CĂUTAREA VIITORILOR
de a 
sport

s-au Încheiat naționalele de patinaj viteză

MARIA TASNADI $1 VASILE COROS - CAMPIONI ABSOLUȚI PE 1973
Cei mai rapizi juniori: Sanda Frum și Gheorghe Dumitrescu

TUȘNAD. 2« (prin telefon, de U 
trimisul nostra). Fondiști: au avut— 
ghinion. Un val de căldură a muiat 
gheața înainte de a se da startul

In probele lungi (10 000 m
3 000 m fete), ultimele din 
nul seniorilor. In pofida acestui im
pediment, disputele au fost destul

băieți și 
poliatlo-

(A- 
(Di- 
îm-

Maria Tașnadi (Sport Club M. Ciuc), campioană absolută pe 1973 și antre
norul ei, Dan Lăzărescu

de interesante. Gheorghe Pop 
gronomia Cluj) și Vasile Coroș 
namo Brașov) au „alergat" 
preună, ei fiind patinatorii care e- 
miteau cele mai justificate preten
ții la titlul de campion absolut al 
țării. Clujeanul, un fondist prin ex
celență, trebuia să-și depășească ad
versarul cu 47 de secunde pentru a 
intra în posesia
După ce a căzut, Gheorghe Pop a 
fost nevoit să se oprească din nou 
pentru a-și lega șireturile la ghete, 
în timp ce brașoveanul părea că 
va trece primul linia de so6ire. 
Gheorghe Pop, un „alergător" ex
trem de tenace a refăcut handicapul 
— cîștigînd, în cele din urmă, cursa, 
directă cu Coroș și în același timp 
titlul la proba de fond 10 000 m. 
Se cuvine a fi remarcat și cunos
cutul vitezist Andrei Okoș, care a 
terminat această dificilă întrecere 
..maraton" pe o pistă grea, plină 
de... zăpadă apoasă, spre deosebire 
de alți concurenți care au aban
donat.

La senioare, Maria Tașnadi nu a 
avut, în mod practic, adversare pe 
măsura valorii sale, cucerind toate 
titlurile puse în joc.

Ultimele confruntări ale juniori
lor mari s-au desfășurat pe o 
gheață mai bună și într-un splen
did peisaj de iarnă, avînd ca fun
dal o ninsoare liniștită. Sibianca

Troian IOANIȚESCU

titlului suprem.

Fotbalul este încă departe 
aduce satisfacții amatorilor de 
din Tg. Jiu. Ambele echipe care ac
tivează în Divizia C, Pandurii și 
Cimentul, sînt surate întru sufe
rință, ocupînd locurile XI și XII. 
Noroc că speranțele iubitorilor ba
lonului rotund din Gorj sînt hră
nite In continuare de formația mi
nerilor din Motru, care la încheie
rea primei părți a campionatului, 
se află In postură de lider, anun- 
țindu-se ca o virtuală candidată la 
un loc în Divizia națională B. 
Așa cum ni s-a spus la forul de 
resort județean, aceasta ar însemna 
realizarea unei vechi dorințe mani
festată pe plaiurile gorjene, o atare 
performanță avînd la Motru, prin 
grija organelor locale, a sîrguinței 
și seriozității echipei, premise fa
vorabile.

Ce-i drept, A. S. Pandurii din Tg. 
Jiu este o mai veche veleitară la 
eșalonul secund al fotbalului nos
tru. Din Tg. Jiu au plecat, după 
ce au făcut primii pași spre per
formanță, Tîlvescu, Răcelescu, Cer- 
năianu, Dărăban, Naidin, Achim și 
mulți alții, care au evoluat în e- 
chipe de primă categorie, unii din
tre ei ajungînd apoi antrenori sau 
conducători de cluburi. Acum însă, 
echipa „pandurilor" joacă un rol 
mult prea modest în cea de-a treia 
divizie a țării. Iată de ce se și pre-

„PANDURI"
conizează, în această perioadă, o 
serioasă remaniere a echipei cu ti
nere elemente provenite din rîndul 
juniorilor crescuți la centrul de co
pii și juniori din localitate, subven
ționat de F.R.F. Antrenorul coordo
nator al acestui centru, Constantin 
Giolgău, ne-a spus că se intențio
nează „transplantul” a șase juniori 
tn cadrul primei formații. Printre 
aceștia, talentații Mihu, Baldovin și 
Mașala. Și chiar dacă echipa de 
juniori înscrisă în campionatul re
publican nu va mai avea același 
randament, se speră ca experiența 
— care unora li se pare prematură 
și chiar hazardată — să aducă dă
ruirea necesară pentru apărarea cu
lorilor asociației, un plus de disci
plină și seriozitate în pregătire. Iată 
de ce, acum, la Tg. Jiu, se caută 
noi „panduri".

De fapt, viitorul fotbalului din a- 
cest oraș este legat de centrul de 
copii și juniori. Și urmărind la fața 
locului, pe terenurile puse la dispo
ziția micilor fotbaliști, o lecție de 
antrenament la cele trei grupe (ju
niori, copii mari și mici), văzînd 
sîrguința și disciplina acestora, me-

Paul SLAVESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare In pag. a 3-a)

„TROFEUL HESITfl“-0 COMPETIȚIE 
DE AMPLOARE LA POPICE

Foto i N. DRAGOȘ (Continuare in pag. a 3-a)

Consiliul 
cație fizică 
organizează, 
bul sportiv 
importantă competiție de popice do
tată cu „Trofeul Reșița". La între
cerile programate pentru zilele de 
10 și 11 februarie vor participa unii

județean pentru edu- 
și sport Caraș-Severin 
în colaborare cu Clu- 
muncitoresc Reșița, o

dintre cei mai valoroși jucători și 
jucătoare, printre care și compo- 
nenții loturilor naționale de seniori 
și juniori.

Nu vor lipsi de pe arena reșițeană 
nici jucătoarele de la C.S.M. din 
localitate, fruntașe în campionatul 
feminin.
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DOUA SURORI... RIVALE MUIW1I

TRIUMVIRATUL DIN POARTA STELEI
Să fiu sincer, nu-mi închipuiam 

că sînt prieteni foarte buni. îi cre
deam doar colegi, legați de simbo
lul culorilor pe care le apără, uniți 
de o camaraderie ce ține de obiș
nuință. Sînt doar trei portari de 
anvergură, înglobați în cariera lor 
în loturi naționale, lăudați și apre- 
ciați, deopotrivă, în diverse momen-

Haidu: ..Se întîmplă cu noi o ciu
dățenie. Scara anilor care ne sepa
ră este perfectă, distanțîndu-ne ace
lași interval de cinci ani. Eu, la 32 
de ani, cel mai „bătrîn" dintre noi, 
am terminat sezonul în poarta echi
pei. Cel mai tînăr, Iordache, mi-a 
Eost rezervă, după ce el însuși în- 
frînsese concurența lui Coman, lu-

îl poate supăra o reeditare a cele
brului „moci“ Voinescu-Toma?“

Au vorbit drept și deschis baie- 
ții aceștia cu spatele de doi stînjeni 
și cu palma cit un coș de piață. Am 
avut totuși curiozitatea să întreb 
un coechipier „de la înaintare", o 
persoană presupusă neutră: dacă 
Haidu, Coman și Iordache ar fi în 
plenitudinea forțelor fizice și su
puși unor pregătiri egale, cine crezi 
că ar fi titular? S-a uitat lung și s-a 
scărpinat în creștet: , De ce îmi 
puneți întrebări încuietoare? — a 
fost răspunsul. Știu eu? Cred că 
aș băga trei bilețele într-o căciulă 
și i-aș pune să tragă!“

Ion CUPEN

Ca și în viața de toate zilele, su
rorile Ionescu Mariana (stingă) și 
Florența, sînt alături și în această 
fotografie. Numai că în acest caz 
legătura de sînge n-a contat, ci doar 
pasiunea comună pentru sportul 
sporturilor: atletismul. Și într-atît 
s-au înțeles de bine, încît ambele 
au optat pentru aceeași probă: dis
cul. Ce-i drept, cea mai mare din
tre surori. Mariana — în virstă de 
20 de ani. elevă la liceul industrial 
de chimie din Craiova — a deschis 
pîrtia, incepînd să practice atletis
mul din anul 1969. Și cînd, doi ani 
mai tîrziu, a dobîndit titlul de 
pioană națională de junioare 
runcarea discului (cu 42 m), 
mai mică. Florența, s-a decis 
să pășească pe urmele Marianei 
(erau și foarte aproape ca gabarit: 
Mariana — 18 ani, 1.73 m înălțime, 
și 80 kg greutate ; Florența 1,81 m 
și 80 kg!) Și după un debut promi
țător (36.50 m). tînăra discobolă 
(muncitoare la fabrica de confec
ții din Cetatea Băniei) a aruncat 
anul trecut 47,70 m depășindu-și 
sora — într-un duel, deocamdată, 
indirect — care a realizat doar 
45.80 m.

Satisfacții au avut deopotrivă în 
1972: în timp ce Mariana a dobîn
dit titlul de campioană republica
nă a școlilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică, fiind 
componentă a lotului reprezentativ 
de tineret, 
ționată în 
niori.

Și, după

cam- 
la a- 
sora 

și ea

Florența a fost selec- 
echipa națională de ju-

cum ne-a spus antreno-

„Cum îți merge piciorul, Coman par a spune Haidu și Iordache.
Foto: I. MIHAlCA

te ale evoluției lor. Ii cheamă Ca
rol Haidu, Narcis Coman și Vasile 
Iordache. Și, doar unul singur poa
te... încăpea între stîlpii porții, în 
viitoarea jocului.

Alianța lor o bănuiam, deci, sub
țiată de o pizmă omenească, dar 
aveam să constat, la Brașov, unde 
echipa își efectuează acum pregă
tirea, că pe toți trei i-a unit un sen
timent de reală amiciție. Locuiesc 
toți în aceeași cameră (nu dintr-o 
măsură cu iz pedagogic, ci din pro
prie inițiativă), își petrec timpul 
împreună, se sfătuiesc, se consultă, 
își fac confidențe, își poartă reci
proc o afecțiune reală. Pe toți trei 
i-am găsit după un antrenament, 
conversind cu veselie nedisimulată. 
Doar Haidu și Iordache suporta
seră efortul crosului prin zăpadă; 
Coman, convalescent, îi asistase, 
dincolo de geamul autobuzului. O 
hernie musculară supusă de cu- 
rînd intervenției chirurgicale i-a 
lăsat o cicatrice lungă pe piciorul 
drept. 60 de zile, repausul său este 
quasi-total și se consideră ghinio
nist. scos temporar din cursa pentru 
titularizare. Dar ce va fi peste 
două luni? Peste două luni, cind 
însănătoșirea lui Coman va coin
cide cu reluarea campionatului? 
l-am întrebat în același timp și 
le-am dat apoi cuvîntul, după o 
ordine care respectă vîrsta celor 
trei portari vajnici ai Stelei.

îndu-i locul în formație, într-un 
moment cînd eu nu mai figuram 
nici pe foaia de arbitraj. Caruselul 
acesta vorbește de la sine: prinde 
echipa acela care, ajutat de șansă, 
de conjunctură, are ocazia să fie 
titularizat. Dacă evenimentul coin
cide cu o bună formă sportivă, în 
mod normal, nu mai poate fi „dez
rădăcinat" din poartă".

Coman : „Faptul că Hăidu este as
tăzi conducătorul micului nostru 
pluton reprezintă pentru mine un 
atu moral. Lucrul acesta îmi de
monstrează că niciodată nu e prea 
tîrziu. în prezent, nu pot concura 
cu șanse egale, neputînd fructifica 
perioada de pregătire. La primăva- 

însă, mă voi strădui să recupe- 
terenul pierdut Rutinei lui Ca- 
și curajul lui Vasile, le voi opu- 
talentul meu, în care ere 
care-I voi dubla cu seriozi

ră, 
rez 
rol 
ne 
Pe 
necesară. Mă categorisiți drept 
sit de modestie? Mi-ați spus doar 
să fiu cit se poate de sincer*".

Iordache: „Nu mâ consider un 
portar complet Trebuie să lucrez 
încă pentru a-mi remedia plasa
mentul, uneori defectuos. Adevărul 
este că toți trebuie să ne pregătim 
la fel de bine pentru a menține tri
umviratul nostru în echilibru per
fect Și. nu văd cine are de pierdut, 
ba dimpotrivă stimulentul operea
ză, cred, în mod fericit, pe cine

CIND REAL MADRID ADOPTĂ
TACTICA LUI... MERCKX

Real Madrid nu 
prea merge în noul 
sezon, în ciuda ca
lificării în sferturile 
de finală ale Cupei 
campionilor... încer- 
cînd să 
explicațiile 
impas, un 
al ziarului

fafață tn 
căpitanul e- 

madrilene, 
..Echipa joa- 

bine

găsească 
acestui 

redactor 
„As* s-a

aflat 
ță cu 
chipei 
Zoco.
că destul de
— a declarat Zoco. 
Numai că avem a- 
cum o tactică spe
cială... Urmăm stra
tegia ini Merckx.

rul craiovean Ionel Ghița, cel care 
le-a descoperit și lansat pe cele 
două tinere talente, perspectivele 
elevelor sale sînt îmbucurătoare. 
Numai că acestea se vor despărți: 
Florența Ionescu la disc (proiect: 
55 m, în acest an), iar Mariana Io
nescu la greutate (proiect: 18 m, 
în... 1976). Nu de alta, dar ca să nu 
mai fie rivale...

Paul SLAVESCU

REÎNTÎLNIRE CU UN FOTBALIST DE ALTĂDATĂ

AVOCATUL JEAN LĂPUSNEANU EVOCĂ

Covart, Die
na. R. Wetzer. 
finski

am 1»3»».

rație:

Reintilnire, 
Tn picioare, de la si 
ga: Costel Răduicscu, 
C. Stanciu, F. Fieram. 
N. Bobe, R. Steiner, R. 
Burger, Em. Vogi, J. 
Lăpușneanu, N. Lu- 
eesco și O. Lnehide. 
In rindul de jos. de ia 
stingă la dreapta: N. 
------------- SoMsea- 

, L. Ra- 
și St. Barbu.

din acea vreme, care avea, de altfel, să 
rișxige campionatul mondial. Am fost 
invinși cu 4—0. dar partida n-a fost fără 
istoric, cum s-ar putea crede. Ia citirea 
scorului. începutul meciului — gol din 
ofsaid acordat gazdelor și gol egalizator 
refuzat nouă — a fost influențat de ar
bitrajul brazilianului Alnieiuo Rego. 
Duna ?ces» campionat. \ c' l. Fieraru, 
Rafinski, Burger și alții au primit oferte 
de la echipe sud-americane. Dar nouă, 
ne era dor de țară și voiam să ne în
toarcem cit maj repede acasă...

— După ce-ai abandonat cariera 
jucător, al fost antrenor ?

— Da. Există un șir întreg de eehîne 
pe unde am trecut: Leonida, ACFR, 
F.C. Brăila. Gloria C.F.R. Galați. Spor
ting Pitești Știința Timișoara, Jiul Pe
troșani și echipa națională. D:n mîin'le 
mele și-au luat zborul: Franciscovicî, 
Andrei Rădulesc*». Corbuș. Gabor. Fir
ea? II și mulți alții. împreună cu Leonte 
Ianovscai și Ștefan Vasile i-am arătat 
drumul spre fotbal și lui Dobrin. cînd 
eram la Pitești... Am scris o carte, mai 
pregătesc una, tot despre jocul de fot
bal și încă mulți ani de acum încolo, 
tot în lumea balonului rotund voi fi cu 
inima și gîndul...

de

sud-

care 
care

LA A 50-a EDIȚIE
Număr record de înscrieri: peste 10 000

Potrivit unei vechi tradiții, pri
ma duminică a lunii martie este 
consacrată celei mai mari curse de 
schi din lume. Mare prin dimen
siunea traseului dar și prin amploa
rea adeziunii amatorilor de schi care 
se prezintă la startul său.

Pentru ediția de anul acesta, care 
va avea loc la 4 martie, pe clasicul 
traseu dintre localitățile Saelen și 
Mora (în Suedia centrală), publi
cațiile sportive străine publică de a- 
proape două luni reclamele unor 
firme de turism care organizează 
curse de avioane speciale pentru cei 
ce vor să concureze sau măcar să 
asiste la desfășurarea celebrei curse 
Vasaloppet.

O telegramă de presă ne anunță 
că pentru întrecerea de la 4 mar
tie (cea de a 53-a ediție a cursei) 
s-au primit, pînă la jumătatea lu
nii ianuarie, peste 10 000 de înscrieri.

CEIATEA NE AJiEAPÎA
ce este plăcut pentru întrecere este plă- 
pentru ochi." CICERO

Neobosite sitele cern 
Pulberi de-argint și 
Cu aripe albe, 
Luceferi în hore se 
In 
Și

Și 
în

„Ceea 
cut și

de lumină.

liniști pornite din 
stinse în floarea

prind spre pămînt, 
inimi de vint 

de nalbe.

iată croitele drumuri 
zeci de regate

privire 
cărarea

împart 
imensul imperiu.

și-n gene cu flori, 
bătută de sori 

viitoare.

Cu roua-n
Urcăm pe
Spre culmea pierdută-n
Ne poartă îndemnul și dorul nestins
De falnicul munte,
Cu brîuri de piatră încins.
Cetatea ne-așteaptă cu cupe-n cerdac 
Și pîine stropită cu miezuri de mac.

Gheorghe DUMITRU

6 JUCĂTORI-PESTE 400 DE ANI!(
Poate nu știți, dar la Sibiu există 

o asociație a popicarilor vîrstnici — 
denumită „Veteranii" — care primește 
ca membri numai jucătorii care au 
depășit vîrsta de 55 de ani.

Iubitorii sportului cu bila, încărun
țiți, desfășoară o activitate meritorie. 
Ei dispun de o arenă — închiriată — 
pe oare își desfășoară antrenamentele,

CEL MAI
CEA MAI

• ••

• ••

Le permitem adver
sarilor să se distan
țeze. le controlăm 
ascensiunea și înain
te de finiș sprintăm. 
îi ajungem și cîștigăm 
titlul de campioni ! 
Din păcate, ultima 
parte a tacticii nu 
prea ne reușește. 
In rest, toate ar fi 
bune—**

Se zice 
mind o 
replică, 1 
de la ,,As‘ 
care era întrebarea 
următoare...

că pri- 
asemenea 

redactorul 
a uitat

tn s-a spus Ia fede- 
aveți și niște bani !a voi— iar 
luJ vi pn\ețte_ ~ Mama mi-a

dat » 4e M dm ee——iile ei. Ața am 
pemn in -marea aventuri*. Printr-o 
eoiecxi pubiicl ni s-au confecționat pină 
ta urmi n.țte haine Metnnarin și pan
taloni rri» ea si fim cu toții „in ton“ 
fctartțile. cravatele și pantofii ne pri- 
veaa im pe noâj șj am pornit la drum... 
La Genova alt necaz. Nu sosiseră bile
tele de vapor. In sfirțit. au apărut și 
e*e In uiumul moment si ne-am Îmbar
cat pe .Conte Verde*. Împreună cu ce
lelalte echipe europene.

— Ce impresie v-a lăsat fotbalul 
amencaa ♦

— Covîrșitaare. Prima echipă cu 
am dat ochii a fost a Uruguayului.
a venit la cantonamentul nostru. într-o 
vizită de curtoazie. -Gabaritul*' iui An
drade, Iriarte. Fernandez, Gestido ne-a 
_J nerozi t. pur și simplu... Uruguayenii 
veniseră eu ghitarele, fredonau veseli 
s: plini de exuberanță, dar nouă ni se 
părea el ne cintâ... «prohodul*. Văzîn- 
du-i apoi si la antrenamente, unde se 
muncea, nu glumă, ne-am dat seama cit 
de inapo ați smtem La capitolul pregătire 
fizică. Așa că am Început și noi să ne 
antrenăm mai serios, de două orj pe zi.

— A urmat primul meci, cu Peru...
— Da. îmi amintesc de parc-a fost 

Iert. Peruvienii veniseră Ia Montevideo 
aureolați de o victorie asupra Urugua- 
yuini, așa că nouă nu ni se dădea de- 
rtt o șansă ta • sută. Dar noi na ne-am 
«oertat. Deșu a marcat primul gol și în
treg stadionul a încremenit de uimire. 
Ar - u «e acest lucru, spectatorii care 
urmăreau pe alt stadion partida-vedetă 
Axțemina~fugo6iavia. au deteriorat tri
bunele, năvălind tn arena unde jucam 
noi. După un meci dramatic, de mare 
luptă, i-am învins pe peravieni cu 3—1. 
Șapte zile maj tirziu. am jucat cu Uru
guay. cu marea echipă a Uruguayutui

George MIHALACHE

pt ALLEZ. MIMOUN!“

DE LA JOHN SULLIVAN

Au trecut anil, Alain Mimoun. 
cîștigătorul cursei de maraton la 
J.O. de la Melbourne, a ajuns la 51 
de ani, dar inima renumitului fon- 
dist pare să bată tot atît de pu
ternic pentru atletism. Recent, 
luînd parte la o cursă de o oră, 
el a parcurs in acest timp 18 400 km. 
De reținut că primii 10 km au fost 
acoperiți în mai puțin de 31 de 
minute.

Pentru iubitorii 
tistică, prezentăm 
nite a ilustra unele cote maximale 
ale diferitelor sporturi.

Cel mai mare număr de goluri în
scrise de un singur jucător într-un 
meci oficial aparține fotbalistului 
francez Staines, care în meciul de 
campionat dintre Racing-Club 
(Lens) și Aubry-Asturie, a marcat 
16 puncte.

Cele mai multe victorii prin 
K.O. aparțin boxerului american 
de culoare Archie Moore, care a 
înscris 
decizii

Cea 
turile 
realizată de parașutiști, 
cădere liberă în straturile dense 
ale atmosferei, coboară cu 298 
km. pe oră, iar în cele țarefiate 
pot ajunge pînă la 
de 988 de km.

Cei mai vechi club 
lume este „Sheffield 
fost fondat la 24 octombrie 1857.

Cei mai lung meci din întreaga 
istorie 
putat 
1893 
între 
Buena 
reprize, care s-au desfășurat timp 
de 7 ore si 19 minute, juriul a 
fost nevoit să curme lupta, din 
cauza totalei stări de epuizare a 
combatanților. Decizia finală — 
meci nul.

Cea mai mare viteză obținută 
de o minge, aparține micuței 
mingi de golf, care poate atinge 
275 km. pe oră, atunci cînd este 
bine lovită !

de arhivă și sta- 
cîteva date, me-

în palmaresul său 136 de 
înainte de limită.
mai mare viteză în spor- 
nemecanizate este aceea 

care, în

echipa lor participînd la campiona
tul județean. Pe foile oficiale de 
concurs ale acestui campionat apar, 
de obicei, numele lui Ioan Vcnetta (75 
de ani — în fapt decanul de virstă al 
asociației, care ia parte și în prezent 
la activitatea competițională). Kicbard 
Radei (69 de ani), Adolf Radei (68 de 
ani). Martin Halmen (66 de ani) și 
alții apropiați ca virstă de cei amin
tiți. Nu-i de mirare, așadar, că echi
pa compusă din șase jucători depă
șește vîrsta de 400 de ani.

Este demn de menționat că, pe 
lingă participarea în campionatul ju
dețean (cheltuielile ocazionale sînt 
plătite din cotizațiile membrilor), a- 
sociația organizează anual — unic în 
țară — un campionat individual care 
este dotat cu o cupă transmisibilă — 
„Trofeul Veteranilor". Pe aceasta sînt 
gravate în fiecare an numele cîștigă- 
torilor.

Astăzi — după cum ne Informează 
Teodor Niscov, secretar al grupului 
veteranilor din Sibiu — pe arena 
Electrica se desfășoară a zecea edi
ție. juhiliarâ, a „Trofeului Veterani
lor". în cadrul manifestărilor organi
zate cu acest prilej, se va desfășura 
un joc amical cu veteranii din mu
nicipiul Brașov, precum și sărbători
rea lui Ioan Veneția pentru prezența 
sa activă — la 75 de ani — într-o 
competiție și depășirea a 50 de arii 
de cînd joacă popice.

Cu prilejul ediției jubiliare a „Tro
feului Veteranilor" urăm succese 
sportive și viață lungă membrilor 
asociației din Sibiu.

viteze orare

de fotbal din
F.C.“. El a

a boxului este acela dis- 
în zilele de 6 și 7 aprilie 
la New-Orleans (S.U.A.), 
pugiliștii americani Endy 
și Jack Burkey. După 110

ȘTIAȚI CA...
...poșta maghiară a editat, Re

cent, o serie de „timbre olimpice"?? 
Pe aceste timbre sînt imprimate 
chipurile sportivilor maghiari care *] 
au cucerit medalii de aur la J.O. 
de la Miinchen. Este vorba 
luptătorul Hegedus, 
GedS etc.I

...Tostao, renumitul 
zllian. a 
gitîmare, 
Atunci, 
formația 
zeiros.

de
de boxerul

fotbalist bra- 
carnet de le- 

10 ani ? 
debutul în

LA JOE FRAZIER
și, poate, la George Foreman
File din istoria campionatelor mondiale

de box la toate categoriile
mal rămasAcum, cînd au

de ore pînă la meciul dintre
numai 30 

____  ,____ __ ______ campionul 
mondial "Joe Frazier șl George Foreman 
(șalanger), socotim Interesant să ne o- 
prim la o serie de amănunte legate de 
Istoricul campionatelor mondiale de box 
„la toate categoriile".

Puțini știu de pildă că primul meci 
„oficial" pentru titlul mondial al „grei
lor" disputat în 1889 între John Sullivan 
și Jake Klrlain, a coincis și cu... ulti
mul meci de box cu pumnii gol. A 
cîștigat Sullivan, dar trei ani mal tîrziu 
de data aceasta într-un meci cu mănuși, 
el a pierdut titlul, fiind învins prin 
k.o. în repriza a 21-a, de J. Corbett.

In 1897, boxul are un nou campion 
mondial pe Bob Fitzimons. care In re
priza a 14-a ciștigă prin k.o. asupra lui 
Corbett. Performanța lui Fitzimons a 
stîrnit mare vîlvă, dat fiind faptul, că 
acest boxer, din punct de vedere al 
greutății era un mijlociu. Curînd avea 
să Intre în arenă Jim Jeffries. Acesta, 
în august 1898, învinge prin k.o. repriza 
a 11 a, pe Fitzimons. cîștigă apoi și ce- 
lelalate întîlnlri pe care le-a susținut, 
iar în 1905, nemalgăsind adversari de 
forța sa. se retrage din ring.

tn același an. Marvin Hart il învinge 
prin k.o. pe Jack Roth și Jim Je'fries 
care a arbitrat meciul, îl declară pe a- 
cesta... campion mondial. Un an mai 
tîrziu, titlul se află în mîlnlle canadianu
lui Tommy Burns, care este curînd, 
adică în 1908. învins prin k.o. de Jack 
Johnson, care avea să fie primul bo
xer de culoare, campion mondial Ia ca
tegoria grea. Rasiștii americani nu se 
îmnăcau însă cu gîndul că titlul suprem 
aparține unui negru. Cum nu găseau un 
boxer alb de talia lui Johnson, ei au 
cerut lui Jeffries să reintre în ring, 
înaintea meciului. Johnson a fost de 
mal multe ori amenințat cu moartea, 
iar unele ziare. îndeosebi cele din sta-

tele sudice, au dus campanii violente 
împotriva lui. în ziua sorocită pentru 
marea întrecere, organizatorul Tex Ri
chard a stat personal la poarta de in
trare în arenă șl a percheziționat re 
spectatori pentru a vedea dacă nu 
cumva sînt înarmați. Și totuși. înaintea 
primului sunet de gong, un spectator 
rămas nedescoperit (firește .’), a tras 
un foc de revolver în direcția lui John
son. dar glonțul, din fericire, a nime
rit... prosopul care atîrna pe corzile 
ringului. Meciul l-a cîștigat, prin k.o.. 
Johnson. In aprilie 1915. Johnson, la 
amenințările cu moartea din partea 
gangsterilor, truchează înfrîngerea prin 
k.o., în repriza a 26-a, în fata lui Jess 
Willard. La 4 iulie 1919, boxul are un 
nou campion mondial pe Jack Dempsey, 
care cîștigă în repriza I meciul cu Jess 
Willard. La 2 Iulie 1921, are loc „meciul 
secolului0 (Europa — America), între 
Jack Dempsey și George Carpentier. 
Meciul s-a terminat prin victoria lui 
Dempsey, prin k.o., în repriza a 4-a.

La 23 septembrie 1926, Jack Dempsey 
își apără titlul în fața lui Gene Tunney, 
fiind învins la puncte (pentru prima 
oară, un campionat mondial de „grea" 
ajunge la limită). Se realizează cu acest 
prilej un record mondial de spectatori: 
120 000 !

Revanșa, disputată în 1927, revine tot 
Iul Tunney, și tot la puncte, însă după 
următorul incident: în repriza a 7-a 
Dempsey lovește cu un crochet de stin
gă și Tunney cade la podea. Tunney a 
stat jos 18 sec., deoarece Dempsey a 
refuzat să treacă în colțul opus al rin
gului, și arbitrul, Berry, a început nu
mărătoarea numai cînd Dempsey s-a 
hotărît să treacă în colț. Tunney s-a 
retras din ring, neînvins, în anul 1928.

în 1929 devine campion mondial Jack 
Sharkey, iar în 1930, titlul este cucerit 
de Max Schmeling. Sharkey redevine

Wilt 
de ani, 2,14 m. 
distanța de 400 
și poate trece 

ridicată Ia 2,06

Chamber- 
înălțime) 
metri în 
peste o 

m. ?

avut primul
la vîrsta de...

el și-a făcut 
de juniori a echipei Cru-

...baschetbalistul 
lain (30 
parcurge 
48.8 sec. 
ștachetă

KIVA SCSI.

Cri șan nr. 15.

în rtndurUe introdue- 
v-a mai ajuns și pen-

COMUNA MOCREA. 
născut șl 

■Dinamo București»*

Floyd 
din 

în finală cu Vasile 
mijlociu. La această 
medalia de aur.

NICOLAE MORAR. COMUNA CRAI- 
DOROLȚ. înainte de a vă preocupa 
școala pe care ar trebui s-o urmați, 
după terminarea liceului, pentru a de
veni comentator de fotbal la radio, ar 
fi mal util să acordau toată atenția 
școlii pe care o urmați tn prezent...

V. LAZARESCU, GALAȚL Ați consu
mat tot umorul 
five. astfel câ ou 

catrene !

MARIAN 
BROȘTENL 
man nu va putea fi văzut,__
la televiziunea noastră, el dlsputindu-se 
pe la 4 dimineața. Dar, nu mă îndoiesc, 
amatori! de box vor putea vedea sec
vențe filmate d!n acest pasionant meci. 
1. „Vă rog să-mi dați adresa lui Dobrm 
— Pitești*. Asta e : Dobrln — Pitești I 
Dacă vă e teamă că nu-i parvine scri
soarea. în felul acesta, scriețl-i pe adre
sa clubului F. C. Argeș : strada Horia, 
Cloșca șl “ ' "

DOBRESCU, COMUNA 
L Meciul Frazier — Fore- 

,în direct".

. . ORADEA. wNo
răspuns, riadul trecut, la toate întrebă
rile. De ce i se spune U.T.A.-ei «BAtri- 
na doamnă" T Sper ea subsemnatul sâ 
nu devină „Bât rinul domn* pină pri
mesc răspunsul*. Șl eu care credeam 
că ironia este monopolul meu ! Ioan 
Chirilă este cel care, făcînd o figură 
de stil, i-a spus pentru prima oară 
U.T.A-el .Bâtrlna doamnă*. Din ce 
motiv ? Știu și eu. poate pentru că este 
prezentă de aproape 30 de ani în Divi
zia A, poate pentru seriozitatea ei sau 
poate... fără nici un motiv !

Cassius 
cum, a

Clay, la podea ! El se va ridica înainte de a fi numărat dar ori- 
trebuit să trăiască această clipă de umilință in fata lui Joe Frazier, 

în cea de a 15-a repriză a meciului lor din martie 1971

MATEI
Aveți 16 
jucați
Steaua, dar ați fost refuzat. Dv., insă, 
slntețl sigur că peste 2—3 ani „vom ->0x1 
de fotbalistul Dan Matei*, 
poate I Deci,

mondial în anul 1932. Urmeazăcampion
o serie de campioni fără suprafață: gi
gantul Primo Camera (1933), Max Baer 
(1934), Jim Bradock (1935). In 1937, ti
tlul suprem este cucerit de negrul Joe 
Louis, care il învinge pe Bradock prin 
k.o. tn 1949 Louis se retrage din box. 
Titlul devenit vacant și-l dispută Ezzard 
Charles șl Joe Walcott. Ciștigă primul, 
dar doi ani mal tirziu. Walcott își ia 
revanșa și cucerește campionatul mon
dial. Următorul campion, in 1952. este 
Rocky Marciano, care renunță la box 
în 1956. fără să fi cunoscut înfrîngerea. 
Floyd Patterson avea să fie apoi cel 
mal tînăr campion mondial: în 1956 ia 
vîrsta de 22 de ani neîmplinit!. el l-a 
scos din luptă în repriza a 5-a pe Ar
che Moore, luînd... în primire titlul cel 
mare. în 1959, la 28 iunie, se produce 
Insă o surpriză. Patterson este învins 
prin k.o. în repriza a 3-a de suedezul 
Ingemar Johanson, după ce fusese ex
pediat de șapte ori ta podea 1 Patterson 
s-a revanșat la 20 iunie 1960, cîștigînd 
prin k.o., tn repriza a 5-a.

Lui Patterson Ii succede, ia 25 sep
tembrie 1962 Sonny Liston care pierde 
mai tirziu titlul in fata lui Cassius Clay, 
la 25 februarie 1964. Acesta avea să 
apoi, deposedat de titlu, din motive 
litice.

După o perioadă confuză, cu 
mulți campioni mondiali, ajungem 
meciul secolului" între Cassius Clay și 
Joe Frazier, disputat la 8 martie 1971. 
tntîlnlrea s-a terminat cu victoria lu! 
Joe Frazier la puncte, după ce în re
priza a 15-a Clay fusese expediat la 
podea.

Cine va învinge luni noaptea ’ ponte, 
Frazier, care a împlinit la 12 Ianuarie 
29 de ani șl are la activ 37 de victorii 
prin K.O. Poate. Foreman mai - tînăr 
cu cinci ani (el împlinește în ziua me
ciului 24 de ani), care a scos și el din 
luptă 34 de adversari. Palmaresul ambi
lor boxeri este pînă cum. Imaculat la 
capitolul înfringerilor. Tn dreptul cui 
vom v*-i*a prima pată de cerneală ?

Stefan BUZDUGAN

DAN, 
ani șl 

fotbal la

ROȘIORI 
jumătate, 

echipa

DE VEDE, 
ați vrut să 

dv. favorită,

S.N. șl E.A., SATUL ZIMBREȘTI. Fot
balistul Florea Dumltrache nu este că
sătorit. Aveți vreo nepoată ?

PETRE 
Koszka a 
nare A :

Tot ce se 
nerăbdare

ION-EMIL LUNGEANU. BUCUREȘTI. 
„Vă trimit o echipă națională de fotbal, 
a tuturor timpurilor, alcătuită de mine 
numai din jucători cu litera D". Apre- așteptat!

măriți 
lorilor.

cei 
«A

?lipa cina 
genunchi.

de la Steaua vor veni, in 
vă roage să jucați la ei. 

tn a^ippicrea acestei clipe, vă urez 
succes în activitatea dv. fotbalistică.

VALERIU MOGOȘ, BRAILA. 
Patterson are 38 de ani. La J.O. 
1952. cînd a boxat 
Tiță, a evoluat ca 
categorie a cîștlgat

TON PĂCURAR, _ 
„Din momentul cînd m-am 
plnă azi, am auzit 
și mi-a intrat in suflet". Asemenea de
clarații nu le mai fac astăzi nici îndră
gostiți! ! Am reprodus cele scrise de 
dv., ca să afle și fotbaliștii de la Dina
mo cu cită dragoste slot înconjurați de 
suporterii lor și ce datorie au fată de 
ei. Sătmăreanu II a fost accidentai, ta 
primăvară. își va relua locul în forma
ția dinamovistă.

ILIE POPA, SATUL SCOREI. Meciul 
festiv, de retragere, al Iui Iașin, porta
rul naționalei sovietice, a avut loc în 
ziua de 27 mai 1971. Din „Echipa Lumii” 
au făcut parte, printre alții, Boboy 
Charlton, Muller, Geaicl, Fachetti, Ma- 
fcurkiewicz și... Dumltrache (în prima 
repriză).

CHIRIȚA, COMUNA 
jucat la patru 
U.T.A., Rapid,

DRIDU. 
echipe diviz’.o- 
Steaua și Fa-

Spuneți că ur-

Htățlle dv. de ^elecțione 
însă o echipă aîcAi»jI<* 

din jucători cu litotele O sau X 
«ere I

ST., ZÎMBREȘTI.
răspunsurile care sînt date cili- 
în cadrul acestei rubrici. In ca- 

acesta. ați putut constat^ că am 
răspuns de cîteva ori la întrebarea în 
chestiune. Desigur, unele îthWri pot fi 
uitate. Dar. nu de la o săptămînă la 
alta. De acord ?

Ilustrații : N. CLAUDIU
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LA FABRICA DE CONFECȚII DIN ORADEA:

SPORTUL FEMININ SE AFLĂ LĂ LOC DE FRUNTE
Sportul feminin are o frumoasă 

tradiție în municipiul Oradea, 
Dintre asociațiile sportive locale, 
cea a Fabricii de confecții este 
una din fruntașele în această di
recție. Din totalul celor 1 800 de 
membri ai asociației sportive. 1 200 
sînt reprezentantele sexului fru
mos. Ca atare, nu e de mirare că 
activitatea sportivă este axată pe 
organizarea unor competiții pentru 
fetele și femeile din această uni
tate.

Rezultatele de pînă acum dove
desc în mod grăitor preocuparea 
manifestată de consiliul asociației 
sportive în atragerea elementului 
feminin în activitatea sportivă. 
Despre formele și metodele între
buințate cu mult succes în aceas
tă însemnată unitate economică, 
ne-au vorbit tovarășii Iosif Mun- 
teanu și Iosif Darabont, președin
tele și, respectiv, secretarul aso
ciației sportive F.C.O.

Din spusele interlocutorilor noș
tri am desprins că, principalul 
mijloc de atragere a fetelor și 
femeilor în practicarea organizată 
a educației fizice si a sportului, 
sînt comeptitiile de masă ca de 
exemplu „Cupa Textilistului". 
Campionatul asociației sportive, 
„Cupa fetelor". „Olimpiada sindi
cală" $.a.

Pînă în prezent, s-au desfășurat 
trei ediții ale „Cupei Textilistului* 
din care reprezentanții F.C.O. au

cucerit de două ori locul I. adju- 
decîndu-și astfel mult rîvnitul tro
feu. La ultima ediție a acestei în
treceri. locurile fruntașe la hand
bal, popice, orientare turistică, 
atletism și fotbal feminin au fost 
cucerite de sportivele Fabricii de 
confecții. Atît campionatul asocia
ției sportive, cît șl celelalte în
treceri de masă sînt organizate pe 
secții, cu faze intermediare inter
secții și cu finală pe fabrică. Din
tre cele mai bune sportive sînt 
formate echipele reprezentative ale 
asociației, cele care s-au impus în 
confruntările susținute cu celelalte 
echipe feminine din localitate.

La mobilizarea și atragerea ti
nerelor pe terenurile și în sălile 
de sport, un rol de seamă îl au 
maeștrii Ladislau Roda si Komjat- 
negi Nicolae, iar din partea orga
nizației de tineret și a Comitetu
lui sindical. Paraschiva Ciuciu, 
loan Gavriluț, Dumitru Chiri li si 
președintele asociației sportive, 
Iosif Munteanu. Formele de popu
larizare întrebuințate (stat: a de 
amplificare, gazetele de perete și 
diversele afișe expuse) au dat 
roadele scontate.

De asemenea, o formă reușită 
s-a dovedit a fi organizarea unor 
excursii în localitățile și locurile 
pitorești din județ si împrejurimi, 
cum au fost cele de la Vadu Cri- 
șului. Pad is. Cetatea Somnului, peș
tera de la Mez.ad ș.a. Aceste ac

țiuni ș-au bucurat de sprijinul 
conducerii fabricii.

în prezent, în activitatea spor
tivă de masă sînt angrenate peste 
500 de fete și femei, iar gimnas
tica de producție este generaliza
ți:. fiind introdusă în toate sec
țiile fabricii. Dintre sportivele care 
s-au evidențiat prin obținerea u- 
nor rezultate de seamă, amintim 
pe Maria Szegedi, Elisabeta Ra
dar, Magdalena Radar, Magdalena 
Novac (orientare turistică), Ileana 
Toth (șah). Doina Marinescu, Flo- 
rica Heredea (popice). Emilia Mo- 
nenciu. Silvia Indrieș, Gyongyi 
Szabo (handbal), Ana-Maria Sălă- 
jan și Maria Matyaș (atletism).

Rezultatele de pînă acum sînt 
în concordanță cu preocuparea 
manifestată de factorii de răspun
dere. dar cota valorică ar crește 
considerabil, dacă această fabrică 
a? dispune de un club și de cîteva 
baze sportive simple cît de mici, 
astfel ca mesele pentru tenie și 
g-t-niturile de Șah să fie date în 
folosință Si să nu stea acoperite 
ce praf prin diferite unghere ale 
fabricii...

Sperăm ca la acest semnal, fac
torii de răspundere de la F.C.O. 
să răspundă în mod concret și po- 
z tiv. contribuind astfel la conso- 
Fdarea sportivă a acestei unități 
care ocupă un loc de cinste în 
municipiul de pe Criș.

Ilie GHIȘA — coresp. județean

UN APRECIAT SPORTIV
PĂRĂSEȘTE ARENA: MARES (Farul)

Reîntîlnire cu Farul. Pe pote
cile de la Timișul de Sus, echipa 
eonstănțeană pregătește în aceste 
zile refacerea terenului pierdut în 
a doua jumătate a turului. Și-a 
adus la pregătire toate forțele de 
care dispune.

Și totuși, din lotul Farului lip
sește unul din jucătorii săi cunos- 
cuți. E vorba de Mareș, unul din

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚĂRII
(Urmare din pag l)

todica adecvată de instruire a ar.- 
trenorului și celor doi instructori 
(M. Oancea și I. Urban), n-am pu
tea spune că dintre aspiranții la 
performanță nu vor mai apare miine 
și alți „panduri", capabil: nu numai 
să întărească lotul divizionarei C. ci 
mai mult, chiar s-o propulseze in
tr-un eșalon superior.

SĂLILE... SIAMEZE
în timpul iernii, întreaga activi

tate sportivă din Tg. Jiu se con
centrează în două săli de școală, 
cea a liceului Tudor Vladimirescu

tatea secțiile de atletism, baschet, 
handbal, gimnastică și scrimă. Ca 
o curiozitate amintim faptul că. 
deși secția de role» a Școlii spor
tive s-a desființat singurul element 
de valoare selecționat intr-un lot re
prezentativ de juniori este tinăra 
voleibalistă Adela Fedrekxise. în 
virstă de 16 ani. elevă la liceul in
dustrial de construcții din Tg. Jiu. 
Unde se antrenează ea? Cu echipa 
ce— baschet care activează in divi
zia națională școlari !

Apropo de echipa feminină de 
baschet ! In după-amaza respectivă, 
in momentul in care sportivele erau 
al mia te pentru darea raportului, 
profesorul Victor Prresra. a primit

- r. fes ir) lor de la Școala sportivă, 
Victor Perescu. împlinea 57 de ani. 
Ne alăturăm și noi urării adresate 
acestui inimos slujitor al educației 
fîzce și sportului în rindurile ele
vilor.

*.n același timp, în sala alăturată, 
baschetbaliștii pregătiți de profeso
rii C. Popescu și N. Curelea se stră- 
dj să d monstreze tuturor că 
promovarea lor în divizia școlară, 
în vara trecu'ă. n-a fost o întîm- 
p.are. aijcînd ca dovadă, pe lingă 
\ivac 'alea și intensitatea pregătirii, 
actualul loc 3 pe care îl ocupă în 
sc-i-astă crrr.petiție. Emil Crețescu și 
Virgil St3matoiu, ambii elevi în 
clasa a Xl-a la liceul Tudor Vla-

Purtătorii celor mai 
proaspete speranțe — 
secfia de scrimă a Șco
lii sportive din Tg. Jiu

tre fundașii centrali. Ce s-a întîm- 
plat ? Ce e cu el ? E bolnav, in
disponibil ? Nimic din toate aces
te presupuneri, iar răspunsul dat 
de antrenorul Petre Comăniță ne-a 
surprins și mai mult i „Mareș a 
abandonat activitatea competițio
nală".

Așadar. încă un sportiv pără
sește arena. Si Mareș a fost, cu 
adevărat, un sportiv. Bun coleg de 
echipă, respectuos cu adversarii și 
arbitrii, el și-a apărat mereu șan
sa în mod sportiv. Și-a cîștigat 
stima colegilor și antrenorilor 
prin comportarea din afara 
dionului.

Constantin Mareș a fost un 
dus al Giurgiului, orașul său 
tal, de unde s-au 
baliștj de talent 
man, Năsturescu. 
ani, era legitimat
giu, după care a trecut la Olimpia

și 
sta-

pro- 
na- 
fot- 
Co-

14

mai ridicat 
ca Grozea. 
Bălosu. La 
la A.S.A. Giur-

Ieri, în prima zi a campionatelor 
municipale de seniori și juniori II, 
desfășurate în Sala 23 August, s-a 
înregistrat prima performanță-record 

_l.i Stoica 
profesoarei 

seriile pro- 
junioare II 
de 7,7 sec. 
60 m.g. A.

și cea a Școlii sportive, despărțite 
printr-un zid și comunicînd printr-o 
ușă. Cele două săli siameze au di
mensiuni atît de reduse incit, chiar 
dacă s-ar unifica, abia ar rezulta o 
sală capabilă să găzduiască o com
petiție în condiții regulamentare. E- 
vident că nu le este ușor celor ce 
vor să anime și să ridice pe o 
treaptă superioară educația fizică și 
sportul din municipiul de reședință 
al județului, să-și realizeze inten
țiile. Ceea ce nu înseamnă, însă, că 
organele locale de resort nu în
cearcă să activizeze elementele cele 
mai dotate din rîndul elevilor, tine
retului în general, pentru a crea și 
în acest județ un climat favorabil 
sportului și un nucleu capabil să 
reprezinte performanța gorjeană în 
Competiții de nivel republican.

Așa cum am constatat, asistînd o 
întreagă după-amiază la antrena
mentele din cele două săli megieșe, 
veriga de bază o constituie Școala 
snortivă, unde își desfășoară activi-

„multi an: trăiască* cintat cu emo
ție și prețuire. Decanul de vf-stă al

dimirescu, ne-au fost recomandați 
ca veritabile speranțe ale antreno-

AM FOST INVITAȚI ÎN 1976!
O prezență toexLiă :n pe-sajul 

sportiv al Gorjului : scrima ! Spor
tul parade: și ripostei constituie cea 
mai recentă apariție îs programa 
Școlii sportive din Tg. Jiu. Abia de 
o lună și-a început activitatea sec
ția de scrimă, condusă de prof. Teo
dor Tătara. Proaspăt absolvent al 
I.E.FS„ eu specia’, zare scrimă, ttaă- 
rul profesor, stabilit ia Tg. Jiu în 
toamna anului trecut, a recrutat 20 
de copii din clasele V—VI, pe baza 
unei selecții. Apoi, federația de spe
cialitate i-a venit în ajutor cu ma
terialele și echipamentul necesar. 
Deși aflați abia la primele net: mi 
ale acestei discipline, miri: rrir.ri- 
tori ai floretei au ținut să fie pre- 
zenți în sala de antrenament pen
tru a-și etala aptitudinile. Și. mai

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

librul și-a pus amprenta pe joc, 
avantajul alternînd palpitant de 
ambele părti-începutul reprizei se
cunde a fost, insă, hotărîtor în con
turarea rezultatului final. Dinamo 
Brașov, beneficiind de verva de 
șut a lui Schmidt, acționînd lucid 
în atac șj foarte atent în apărare, 
s-a detașat deoisiv i 7—6 (min. 
30), 10—6 (min. 39). Din acest mo
ment antrenorul timișorenilor 
(prof. C. Jude) a început să folo
sească ou precădere elementele 
tinere de care dispune ; din păca
te pentru ei, tinerii handbaliști, 
deși au luptat foarte mult, n-au 
putut să cîștige duelul cu mai ex
perimentalii lor adversari. Victo-

Mnde 
mergem

ATLETISM. Sala complexului 
sportiv .23 August", ora 9 cam
pionatul municipal de seniori șl 
juniori cat. a II-a.

FOTBAL. Sala Dinamo, de la 
ora 10 două meciuri în cadrul 
etapei a treia a competiției fe
minine de minifotbal: de la ora 
12, meciul de minifotbal dintre 
foștii jucători al echipelor Dina
mo șl Steaua.

SCRIMA. Sala Floreasca ti, ora 
9, campionatul de calificare al 
Capitalei, pentru trăgătorii de 
categoriile a ITI-a. a IV-a șl ne- 
clasificati. Pe program figurea
ză. în exclusivitate, probe de 
spadă.

TENIS. Sala Steaua, de la ora 
14, „Cupa Unirii".

TENIS DE MASA. Sala . loreas- 
ca, de la orele 9 și 18.30, între
ceri în cadrul concursului de ve
rificare a jucătorilor fruntași.

ria dinamoviștilor este. deci, pe 
deplin meritată.

Principalii realizatori i " illisch 
(5), Schmidt (4) și Messmer (3) pen
tru Dinamo Brașov, respectiv Gu- 
nesch (5), Țîmpu (4) și Cristian <3»

Au condus R. Iamandi și I. Du
mitrescu (ambii din Buzău).

MINAUR BAIA MARE — IN
DEPENDENȚA SIBIU 23 — 23
(10—11). Am asistat la una dintre 
cele mai palpitante partide de 
pînă acum, disputată în cedrul 
acestui turneu. Ambele formații 
au trecut pe lîngă victorie, „re
miza" consfințind în cele din urmă 
echilibrul care a caracterizat jo
cul. De altfel, rezultatul de egali
tate consemnat în finalul partidei 
a părut echitabil nu numai celor 
prezenți, dar și celor două echipe, 
care în ultimele minute păreau 
decise să-1 păstreze.

Principalii realizatori i Savu (9). 
Schmidt (5) și Petri (4) pentru In
dependența, respectiv Falko (5), 
Panțîru (4) și Răzor (3). Au arbi
trat P. Cirligeanu și T- Curelea 
(ambii din București).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 16—12 (9—10!). Deși au a- 
bordat întîlnirea fără cel mai bun 
jucător al lor, Schobel (care este 
accidentat), studenții clujeni au 
reușit în prima repriză să domine 
disputa cu echipa campioană, a- 
vînd în majoritatea timpului avan
taj pe tabela de marcaj. în partea 
a doua a întîlnirii — și mai ales 
în ultimele 10 minute, cînd antre
norul Oțelea l-a introdus în teren 
pe Gruia — handbaliștii de la 
Steaua au refăcut handicapul și 
s-au distanțat, obținînd victoria. 
Principalii realizatori i Coasă (6) și 
Ricsid (4) — Steaua, respectiv 
Șajgo (4) și Stuparu (3). Au arbi
trat Gh. Mateescu și AI. Popescu 
(Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

~. decit aceasta, ne-a bucurat in
vitația pe care ne-a adresat-o en- 
tuziasîul profesor Tătaru de a-i re
vet ia grapa în 1976, timp în care 
in-cepâtorii de azi vor fi parcurs o 
distanță apreciabilă pe drumul ce 
duce la măiestria sportivă, la afir
mare.

Noi am văzut în această grupă 
de viitori sermeri o Imagine simbo
lică a sportului ce se înfiripă pe 
meleagurile lui Brâncuși. Imagine 
pe care am găsit-o și în sala de 
box a A. S. Viitorul Tg. Jiu. Numai 
prrttr-un asemenea unghi, privind 
spre viitor, am avut adevăratele di
mensiuni ale pasiunii și entuziasmu
lui care transformă mica încăpere 
unde se pregăteau sub îndrumarea 
ar.-renorului Zaharia Motea (în viața 
de toete z.’.eie. inginer) aproape 20 
de tineri boxeri, dintre care doi. 
Dorn Neamț u și Doru Cățelu. fă
cuseră oarte din tabăra de pregătire 
neutru juniori a federației. Cu tot 
fr.gul ce se lăsase spre seară, zeci 
de copii se îmbulzeau în jurul fe
restrelor pentru a fura, cu un ceas 
mai devreme, cîte ceva din tainele 
scrimei pugilistice.

Și. în fond, nu dragostea copiilor 
pentru sport constituie chezășia suc
ceselor de miine ?

ASTĂZI, FINALELE ÎN „CUPA
(Urmare din pag 1)

Prima semifinală masculină a 
adus față în față pe Toma Ovici 
(Progresul) și Ionel Sântei (trans
ferat de la C.S.U. Construcții la 
Dinamo București). A cîștigat Ci
vici în două seturi : 6—2, 6—2.
Sântei — a cărui partidă cu Boa- 
ghe, pentru calificarea în semifi
nală, s-a prelungit pînă tîrziu, vi
neri seara — a pus pe seama obo
selii această severă înfrîngere. 
Parțial, probabil că așa stau lu
crurile. Nu se poate trece însă, 
neobservat faptul că Ovici a 
„prins", o zi strălucită. Intr-un 
singur ghem de exemplu, a ajuns 
la 40—0 făcînd puncte numai din 
servicii. In plus, a demonstrat un 
simț excelent al anticipării, aflîn- 
du-se permanent exact în locurile 
din teren unde Sântei îi trimitea 
mingile.

A doua semifinală s-a disputat 
între Viorel Marcu (Dinamo Bucu
rești) și Dumitru Hărădău (Steaua). 
A cîștigat Viorel Marcu cu 6—3, 
6—2.

în meciurile de calificare pentru 
semifinale, V. Marcu l-a învins cu 
7—5. 6—4 pe Dan Nemeș (Progre
sul), Hărădău a cîștigat cu 6—4, 
6—2 întîlnirea cu M. Rusu (C.S.U. 
Construcții), iar Sântei l-a între-

a anului. Autoarea, Mihaela 
(Șe. sp. atletism), eleva 
Geta Mușat, a egalat în 
bei de 50 metri garduri 
recordul țării care este 
Alte rezultate, seniori :
Șepci (Steaua) 8,2 ; N. Petcu (C.A.U.) 
8,3 ; V. Teașcă (C.A.U.) 8,4 ; ' ’
salt — S. Ciochină (Metalul) 
P. Gheorghiu (Dinamo) 14,62 ;
țime — M, Negomireanu
2,05 m ; M. Purice (C.A.U.) 2,00 ; 
Szigyarto (Steaua) 1,95 m ; [
— N. Ligor (C.A.U.) 4,70 m ; C. Ivan 
(Dinamo) 4,70 m ; D. Piștalu (Dina
mo) 4,70 m. Senioare : 60 m — El. 
Mîrza' (Din-amo) 7,8 ; V. Viscopoleahu 
(Steaua) 7,8 ; M. Goth (Metalul) 7,8 ; 
lungime — V. Bufanu 6,12 m ; F. 
Boca (C.A.U.) 5,82 m ; M. Tatar (Ra
pid) 5,61 m. Juniori II : 50 m — G. 
Kurutz (Rapid) 6,2 ; C. Albu (Ș.S.A.) 
6,2 ; C. Roșoiu (Steaua) 6,2 ; G. Pa- 
parad (Ș.S.A.) 6,2 ; lungime — V. 
Costache (Ș.S.A.) 6,36 m ; F. Păunes- 
cu (Ș.S.A.) 6,25 m ; C. Bobancu
(Ș.S.A.) 6,14. Junioare II : 50 m gar
duri — M. Stoica (Ș.S.A.) 7,8 ; E. Ivan 
(C.S.Ș.) 8,2 ; C. Gosler (Ș.S.A.) 8,3 ; 
R. Slăvescu (Steaua) 8,3.

întrecerile continuă astăzi începînd 
de la ora 9,30.

C. M. MUREȘANU

triplu-
15.51, 
înăl- 

țC. A.U.) 
Z. 

prăjină

și apoi la Victoria. La vîrsta ju
nioratului (în 1962), anunțîndu-se 
ca o mare speranță, a fost adus 
la Viitorul. în 1963. Mareș s-a 
întors în orașul său. la Dunărea 
Giurgiu, în Divizia B. La 21 de 
ani, adică la 2 noiembrie. 1965. este 
legitimat la Farul, care-1 lansează 
în prima divizie a tării. De atunci, 
șapte ani la rînd, Mareș a fost 
unul din jucătorii de bază ai for
mației de pe litoral.

Fostul fundaș central va împlini, 
la 7 martie, 29 de ani. Ar fi pu
tut, credem, să mai joace. Dar ca 
un adevărat sportiv ce este, și-a 
dat seama că pe postul de fundaș 
central, Bălosu și Antonescu sînt 
mai buni acum. Și atunci, de ce 
să rămînă pe banca rezervelor, sau 
să ocupe un loc în echipă do ti
neret. barînd, astfel, unui tînăr 
drumul spre afirmare ? Acum
două săptămîni, fără șovăire, Ma
reș a hotărît : „Mă retrag". A pă
răsit activitatea competițională. dar 
nu și fotbalul. în 1965. Mareș a 
absolvit I.E.F.S.-ul, are specializa
rea fotbal și o calificare de an
trenor. El va lucra în cadru] cen
trului de copii și juniori de la Fa
rul. muncă de care s-a simțit a- 
traș încă de cînd juca fotbal. 
Fostul fotbalist Constantin Mareș 
pornește pe un nou drum. Succes !

Constantin ALEXE

într-o recentă ședință a Cole
giului central al antrenorilor, 
printre alte probleme înscrise în 
ordinea de zi. s-a ridicat și aceea 
a terminologiei. Antrenorul Con
stantin Teașcă sugera chiar — ple- 

la cîteva exemple — să 
unele precizări în ceea ce 
modul de exprimare, cu 
vocabularului specific fot- 
folosit frecvent îndeosebi

cînd de 
se facă 
privește 
ajutorul 
balistic, 
de tehnicienii care răspund de in
struirea echipelor divizionare. Pen
tru că, așa cum se afirma și cu 
acest prilej, de mai multă vreme 
se operează cu o serie de noțiuni 
al căror sens nu este întotdeauna 
pus de acord cu ideea pe care își 
propune șă o servească.

Așa, de pildă, se vorbește . ade
seori și cu pretenția aceluiași în
țeles, în orice împrejurare, de fază 
și acțiune de joc. în acest caz se 
ignorează — cu, sau fără intenție 
— faptul că în fotbal sînt numai 
două feluri de acțiuni (de atac și 
apărare) și, în cadrul acestora, o 
infinitate de faze.

Acesta ar fi însă numai unul din
tre exemple. Și 
nțai semnificativ 
țiiîe cele mai 
sînt și altele, ca. 
lea privind noțiunea de 
ție“, în general, și diversele șale 
variante pe seama cărora abundă 
astăzi confuziile, uneori chiar în 
rîndurile specialiștilor.

Ce este, așadar, concepția ca 
idee de bază sau ce este concepția 
de joc, despre joc, despre pregă
tire, concepția tactică ? Iată un șir 
de noțiuni. înrudite evident în sfe
ra de manifestare a fotbalului, 
care au însă fiecare un înțeles a- 
parte și care se pot completa la 
nevoie, dar niciodată nu se 
substitui. Pentru că nici nu 
poate așa ceva, atîta vreme 
concepția despre joc reprezintă un

poate nu și cel 
sau cu implca- 

stipărătoare. Mai 
de exemplu, ace- 

„concep-

pot 
se 
cît

NOTA

RISCUL DE A NU CUNOAȘTE 
REGULAMENTUL DE TRANSFERĂRI

într-unul din numerele trecute 
ale ziarului nostru, am consemnat 
faptul că fotbalistului Grama „i-a 
expirat perioada de șase luni de 
carantină de la Jiul" și că acum 
ar Urma, în rrtod firesc, trans
ferul. Așa ni s-au prezentat lu
crurile de către un reprezentant 
al clubului din Petroșani.

La citirea știrii, însă, cei de la 
Progresul, firește, s-au sesizat 
contestînd situația expusă. Unde 
să fie, oare, adevărul ?

Pentru a face lumină In acest 
controversat caz, ne-am adresat 
serviciului de legitimări a! F.R.F., 
de unde, prin persoana tov. Ion 
Marinescu, am aflat următoarele i 
„Nu știm cum se poate inter
preta astfel situația jucătorului 
Grama, din moment ce lucrurile 
sînt cît se poate de clare. Caran
tina de șase luni a lui Grama 
nu putea expira pentru simplul 
motiv că ea nici n-a existat. în 
perioada de transferări, Grama a 
depus o cerere pentru Jiul, dar 
A RETRAS-O și în această situa
ție el a rămas bun pentru Pro
gresul București. Acesta este și 
motivul pentru care federația n-a 
luat în discuție nici hotărîrea clu
bului bucureștean de a-1 suspenda 
pe cel în cauză pe timp de doi 
ani. Dacă are motive s-o facă, ni
meni nu e contra, dar ea rămîne 
ca o măsură internă a clubului, 
care la momentul potrivit o și 
poate ridica".

Deci, Grama (și cei de la Jiul 
trebuie sâ știe că cele șase luni 
petrecute la Petroșani nu au nici 
o valabilitate de vreme ce n-a fost 
înregistrată o cerere a jucătorului 
în cauză) rămîne bun legitima’ 
pentru Progresul.

Cam așa stau lucrurile și cu 
un alt jucător al Progresului. 
Dudu Georgescu, plecat pe ruta 
Constanța — Reșița. Deocamdată. 
D. Georgescu n-a depus la fede
rație o cerere de transfer și chiar 
dacă ar fi făcut-o ea n-ar fi avut 
efect. Abia în vară, cînd e sta
bilită perioada oficială do transfe
rări, el poate depune actele ne 
cesare. Pină atunci, fără dezlega 
rea clubului său. Dudu Georgescu 
nu poate juca nici măcar în for
mația de tineret a unei echipe de 
Divizia A.

Plecînd de la aceste cazuri se 
cuvine a face o precizare. înainte 
de a lua o hotărîre, jucătorii (si 
echipele interesate) ar trebui să 
cunoască bine regulamentul de 
transferări în vigoare, ca și for
malitățile cerute de acesta. Fotba
liștii în cauză ar preîntîmpina ris
cul de a se elimină singuri din 
activitatea competițională pentru c 
perioadă de timp. Dacă Grama și 
Dudu Georgescu vor să stea un 
an pe tușă, n-au decit s-o facă, 
dacă gîndesc că e în folosul lor 
și al fotbalului...

Al. CONSTANTIN

ansamblu de principii prin care 
interpretăm aspectele multilaterale 
ale activității fotbalistice în gene
ral ; concepția de joc, la. rîndul ei, 
înglobează un mănunchi de trăsă
turi fundamentale și caracteristici 
reflectînd esența jocului propriu- 
zis. pentru o rn.ai bună înțelegere 
și practicare a acestuia pe plan 
competiționai ; iar concepția tacti
că, direct influențată de condiții 
specifice ca î adversar, miză, te
ren, stă la baza pregătirii unor 
partide obișnuite de

O altă 
erori 
modul 
sistem 
mului 
ca
sau

presingul, cu dominarea : testul 
cu proba de control : îndemînarea 
cu abilitatea ș.a.m.d.

Toate aceste exemple, enunțați 
pînă acum, atestă așa cum bin< 
remarca cineva, o anumită criză ir 
ceea ce privește utilizarea corect; 
a terminologiei fotbalistice, cee; 
ce impune o intervenție hotârîtf 
în această direcție pentru stabili
rea unui limbai comun, unifoim 
care sâ servească cu adevărat in
teresele antrenorilor si instruirii 
Soluția întocmirii unui îndreptai 
de către Colegiu] central al antre
norilor ni se pare. în acest sens 
de mare utilitate și oportună De 
aceea o sugerăm celor în drop! 
și o susținem.

Mihai IONESCU

campionat. 
neclarități și 
o constituie 
al relației

sursă de 
exprimare 
înțelegere

— variantă a siste- 
De aici și formulări 
„sistem 1—4—3—3“, 

. ..cu patru fundași".
Or fn toată lumea fotbalistică sînt 
încetățenite, de mai bine de un de
ceniu, ideea modului general de a- 
șezare cu patru jucători în linia 
de fund — adică sistemul — și di
feritele modalități de repartizare 
a forțelor la mijlocul terenului și 
în atac
1—4—4—2) adică 
mului de joc.

In aceeași notă de confuzie se 
folosesc și noțiuni 
recuperarea, prima 
fapt la revenirea, 
mala, după efort, a unui organism 
sănătos : cea de-a doua la redo- 
bîndirea capacității funcționale 
organismului după 
sau după o suferință _______
dincolo de limitele refacerii obiș
nuite.

în sfîrșit, s-ar mai putea vorbi 
și de o altă categorie de noțiuni 
din repertoriul idiomatic al fotba
lului. a căror înțelegere ni s-a 
părut nu odată deficitară. Amin
tim din rîndul acestora cîteva i 
contraatacul, confundat adeseori cu 
orice trecere din apărare în atac:

joc

în 
de 
de 
de joc.

acestea : 
„varianta

(1—4—2—4, 1—4—3—3,
variantele siste-

ca refacerea și 
referindn-se de 

în situație nor-

a 
un accident 

oarecare.

CARUSELUL SURPRIZELOR IN PRIMA REUNIUNE
(Urmare din pag. 1)

și apoi, în cunoștință de cauză, să 
facem comentariile de rigoare.

REZULTATE, fete: Eleonora Vlai
cov cu Mana Corodi 3—0, Elena 
Condicaru 3—1, Mihaela Lunțeanu 
cu Viorica Moldovan 3—2 (set V : 
25—23). Ligia Lupu 2—3. Carmen 
Crișan 2—3. Elena Condicaru cu 
Camelia Filimon 3—0, Lidia Ilie 
0—3. Carmen Crișan — Ligia Lupu 
3—2. Maria Corodi — Camelia Fi
limon 3—1. Viorica Moldovan cu 
Lidia Ilie 3—2. Camelia Filimon 
0—3. Lidia Ilie — Ligia Lupu 3—0.

Băieți : Gheorghe cu Ovanez 3—1. 
Bobocică 3—1, Antal 3—1. Buzes
cu 3—1. Popovici cu Stamatescu 
3—1, Romanescu 3—1, Bobocică 

2—3. Luchian cu Buzescu 3—0, O-

Firă- 
3—0, 
Firă- 

Roma- 
Sîn- 

Fi-

vânez 0—3. Giurgiucă 3—2, 
nescu 3—2, Bobocică — Antal 
Sîngiorgian 3—0. Doboși cu 
nescu 3—0, Giurgiucă 3—1. 
nescu 3—1, Stamatescu 3—0.
giorgian cu Romanescu 3—0. 
rănescu 3—1, Stamatescu 3—1, An
tal — Stamatescu 3—2. Moraru cu 
Buzescu 3—0, Giurgiucă 1—3. Fi- 
rănescu 3—1, Romanescu 3—0. O- 
vanez cu Buzescu 3—1. Giurgiucă 
3—0

ULTIMELE REZULTATE, fete : 
Ligia Lupu cu Camelia Filitnon 3-1, 
Eleonora Vlaicov 2—3 ; Lidia Ilie 
cu Carmen Crișan 3—1, Mihaela 
Lunțeanu 3—0 ; Eleonora Vlaicov— 
Viorica Moldovan 3—1, Elena Con
dicaru — Maria Corodi 3—0 ; Car
men Crișan — Camelia Filimon 3—2; 
băieți: Popovici cu Sîngeorgian 3—1,

Gheorghe 1—3, Antal 3—1 ; 
Doboși cu Antal 3—2, Bobocică 3-1, 
Popovici 3—0 ; Giurgiucă — Gheor- 
ghe 3—0 1 ; Luchian cu Stamatescu 
3—1, Romanescu 3—0, Bobocică 0—3; 
Bobocică — Moraru 3—0 ; Fi- 
rănescu cu Buzescu 3—1, i 
0—3 : Antal — Sîngeorgian 
Ovanez — Romanescu 3—0 ; 
ru cu Stamatescu 3—1, Antal 
Romanescu — Buzescu 3—2; 
giucă — Buzescu 3—0.

3—0 ;
Ovanez 

i 3—2; 
Mora- 
3—1 ; 
Giur-

Asigurările in sprijinul 
aulomobilislilor

UNIRII" LA TENIS

Iudith Dibar-Gohn, de 
Ia Dinamo Brașov, fi

nalistă a întrecerii.

cut cu 6—4, 6—3 pe Gh.
într-o partidă deosebit 
moașă.

Duminică, de la ora 14, vor avea 
loc finalele, după cum urmează :

Boaghc 
de fru-

simplu femei Iudith Gohn — Virgi
nia Ruzici, simplu bărbați Viorel 
Marcu — Toma Ovici și dublu 
bărbați Sântei, Sotiriu — Hărădău. 
V. Marcu.

S-AU ÎNCHEIAT campionatele

NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

Sanda Frum a învins cu ușurință, 
deoarece principala ei rivală, Liana 
Cardaș, a căzut în timp ce condu
cea în proba de 3 000 m. La băieți, 
„bătălia" a fost mult mai aprigă. 
Vitezistul Gheorghe Dumitrescu a 
ieșit pe primul loc și a adus Capi
talei, după o întrerupere de mai 
mulți ani, un titlu de campion ab
solut la juniori mari.

ULTIMELE REZULTATE : se
nioare 3 000 m : 1. Maria Tașnadi 
(S.C.M. Ciuc) 6:15,7 ; 2. Eva Focht 
(Mureșul Tg. Mureș) 6:36,0 ; 3. Clara 
Mike (C.S.M. Cluj) 6:44,3. Clasament 
general : 1. Maria Tașnadi 225.166 
p — campioană absolută ; 2. Emese 
Bogdan (Șc. sp. M. Ciuc) 241,033 p. ; 
3. Eva Focht 242,650 p. Seniori 10 000 
m : 1. Gh. Pop 19:32,0: 2. A. Cio- 
banu 19:32,2 ; 3. E. Imecs 19:46.9
(toți de la Agronomia Cluj). Clasa
ment general : 1. Vasile Coroș (Di
namo Brașov) 207,508 p — cam
pion absolut ; 2. Gh Pop 208,553 p. ; 
3. A. Ciobanu 209,056 p.

Campionii ultimelor probe la ju
niori mari : 3 000 m fete : Sanda 
Frum (Șc. sp. Sibiu) 6:33,1 ; 5 000 m 
băieți : Gh. Dumitrescu (Construc
torul București) 9:40,5. Titlurile de 
campioni absoluți la juniori mari 
au revenit lui Sanda Frum cu 
228.399 p și lui Gheorghe Dumi
trescu cu 211,616 p.

HUMINiS.TR AT i A ASIGURĂRILOR DL STAI

Faptul că ne aflăm in plină iarnă 
cu mașina. Deci — implicit — sînt 
mult chiar, iarna, cu cortegiul ei de ___ , ,___
grea încercare. Pericolele sînt mai mari mai'” frecvente, de aceea 
atenția conducătorilor auto trebuie să stea respectarea cu strictețe 
regulilor de circulație.

Cu toate măsurile de prevedere luate, accidente se pot intîmpla 
pentru a face față mai ușor pagubelor produse, asigurările auto prac
ticate de ADAS sînt indispensabile.

Prin asigurările auto, ADAS organizează pe automobiliști intr-o ac
țiune de întrajutorare, pentru ca, prin forțe unite, el să poată ‘oce 
față, din punct de vedere material, cheltuielilor de tot felul antrenate 
de accidente, fie că e vorba de pagube produse din culpa lor unor 
terțe persoane, fie că e vorba de pagubele de accidente suferite în 
numeroase ocazii, la autoturismele proprii.

Pentru prima categorie de pagube, ADAS aplică asigurarea prin 
efectul legii de răspundere civilă auto. Plătind o primă modestă de 
asigurare (sub 1 leu pe zi), automobilistul este ferit de primejdia de a 
plăti altora despăgubiri, pentru distrugeri de bunuri pină la 100.000 lei, 
iar, pentru vătămări corporale, în sumă nelimitată.

Pentru a doua categorie de pagube ADAS practică asigurarea pen
tru avarii (casco).

_ In. asigurarea pentru avarii se cuprind numeroase cazuri de strică 
ciuni la autoturismul propriu (cazuri necuprinse în asigurarea prin elec 
tul legii de răspundere civilă auto), cum sînt : din culpa celui core-l 
conducea, autoturismul s-a avariat ciocnindu-se cu un alt autovehicul : 
din culpa sau fără culpa celui care-l conducea, autoturismul s-a lovit 
de orice corpuri mobile sau imobile din afara lui; în timpul mersului 
a derapat, s-a răsturnat, a căzut în șanț, în prăpastie, in apă (cu oca
zia transbordârii sau ruperii podului) ; sau, în timpul mersului ori in 
staționare, a fost lovit de bolovani, blocuri de gheată etc ; ori a ex
plodat rezervorul de carburanți sau de aer comprimat ; autovehiculul o 
fost avariat sau distrus de diferite calamități ; trăsnet, explozie, ploaie 
torențială, inundație, furtună, uraqan etc.

Se acoperă în asigurare și costul transportului autovehiculul avaria! 
(dacă acesta nu se poate deplasa prin forță proprie), pînă la cel mai 
apropiat atelier care poate face reparațiile sau pină la locul de garare 
prevăzut în certificatul de înmatriculare.

nu presupune încetarea excursiilor 
posibile și accidente rutiere. Mai 
capricii, pune pe autamobiliști la 

în 
a

Și.

HUMINiS.TR
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38 DE TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS»

JACK KRAMER; „Dacă llie Năstase iși va păstră titlul
cucerit anul trecut, nu va fi o surpriză pentru nimeni!

O telegramă de presă transmisă din New York anunță că 
reprezentanții Uniunii jucătorilor de tenis profesioniști, cei 
din gruparea W.C.T., și delegați al Federației de tenis din 
S.U.A. au ținut, pentru prima oară, o reuniune de lucru, co
mună, la Dallas (Texas), unde au fost discutate probleme ale 
organizării și desfășurării turneelor din actualul sezon inter
național. Federația americană de tenis (USLTA) a fost r«pre
zentată de Jack Kramer. A participat, de asemenea Geoff 
Mullis, reprezentantul organizației „Commercial Union**, care 
a expus 
F.I.L.T.

Pentru 
iectul de 
este susceptibil de unele modificări, 
privește partea a doua a anului. Nu este deci un program 
definitiv, dar o prețioasă indicație asupra activității competi- 
ționale în aer liber a așilor rachetei, în acest sezon.

în amănunțime regulamentul Marelui Premiu

cititorii ziarului nostru reproducem mai jos pro- 
calendar al Marelui Premiu — F.I.L.T, ’73. El mai 

în special în ceea ce

lume
DUPĂ DOUA MANȘE

returulla
femininC.C.E la voleicadrulIn

(prin telefon). Partl-

Panțuru — Focșeneanu pe locul 6

Berlin,

El are la IndemînA ur- 
Martha Sxekely, Con-

au 
an- 
s-a

partidei cu Dynamo

de început 
mitocul lot: ___
stanța Bălășoiu Florie» Tudora, Eu
genia Rebae, Cristina Băltărețu. Ma
riana Baga. Ruxandra Vraniță, Petra 
Stoica, luliana Paul si Olimpia Io-

VA REUȘI, RAPID, CALIFICAREA?

Jată-l pe celebrul Jack Kramer interlocu
torul nostru — in postură de comentator la 
televiziune, ața cum a putut fi văzut de 

mărate ori în ultimii ani.
nenu-

Dorind amănunte suplimentare a- 
.supra acestei competiții 
deosebit, am 
ne adresăm unuia din 
marcanți ai 
zare a Marelui Premiu 
și anume Iul JACK KRAMER, 
lebrul fost campion, actualmente di
rector organizatoric al federației de 
tenis din S.U.A. De la locuința sa 
din Los Angeles (California), d-sa 
ne-a răspuns, prin telefon, la o se
rie de întrebări asupra temelor ce 
ne interesează i

— Mai întîi, vă rugăm să preci
zați cînd se dă startul In Marele 
Premiu *73 ?

— Startul a 
Jack Kramer, 
anterioară ... .
campionatele internaționale ale Aus
traliei, desfășurate Ia Melbourne în 
primele zile ale anului, contează 
drept competiția inaugurală în Ma
rele Premiu.— Deci John Newcombe. învingă
tor la Melbourne, este primul lider 
al. marelui circuit ?

— Exact.
— Și care va fi următorul turneu?
— Acum sîntem într-o pauză pre- 

lungită pînă Ia primăvară, cînd în
trecerea se reia cu turneul de la 
Borncmouțh (Anglia).

— Deducem, așadar, 
din circuitul „indoor" 
pentru Marele Premiu ?

— Da, anul acesta Marele Pre
miu va avea competiții de sală nu
mai Ia sfîrșitul anului, printre care 
cele de la Paris. Londra și Stock
holm. Competițiile „indoor", care au 
început în aceste zile, își alcătuiesc 
clasamente separate. Cele două gru
pe ale W.C.T. (n.r. — care în aceas
tă săptămînă au jucat la Miami și 
Londra) vor avea o finală „de. 8" Ia 
Dallas. în mai, așa cum știți. Al 
treilea circuit, cel al federației a- 
mericane de tenis, face un clasa
ment prin adiționare de puncte.

considerat
comitetului

de interes 
oportun să 

membrii 
de organi- 
— F.I.L.T.

ce-

participanțl-

și fost dat — spune 
Printr-o convenție 

stabilirii programului.

că turneele 
nu contează

— Ce șanse acordați . 
lor la aceste turnee „indoor" ?

— Cred că la W.C.T. șansele sînt 
foarte împărțite. Atît Ashe, cîști
gătorul ultimei finale profesioniste, 
cit și Smith, noul venit, sau „vete
ranul" Laver pot fi considerați fa- 
voriți. In total contrast se prezintă 
situația in circuitul american, unde 
compatriotul dvs.. llie Năstase, nu 
pare a avea contracandidat. Mă gin- 
desc și la faptul că Newcombe, u- 
nul dintre adversarii săi mai pericu
loși, a anunțat că nu va lua star
tul în primele turnee. De asemenea, 
se anunță că Orantcs este acciden
tat. Ei - - - 
bil, la 
S.U.A.,
- Să 

Primul 
al doilea urmează peste trei luni, 
la Bornemouth. Cite turnee vor fi, 
in total ?

— Numărul definitiv nu este încă 
fixat, dar presupun că vor fi cu to
tul 38 de turnee.

— Un număr record...
— Anul trecut am avut 33 de tur

nee, acum numărul lor se mărește, 
dar avem mai multe turnee para
lele. între care participanții pot să 
aleagă. Vor fi din nou patru cate
gorii de turnee, cotate diferit. în 
ordinea importanței lor. Ponderea 
principală cade, ca și pînă acum, pe 
marile „clasice". De altfel, trebuie 
să aduc o precizare interesantă : din 
inițiativa federației franceze, se va 
acorda un premiu special pentru 
eventualul cîștigător al tuturor a- 
cestor turnee clasice — Australia. 
Roland Garros, Wimbledon, Forest 
Hills.

— Cu alte cuvinte, o Invitație pen
tru John Newcombe să-și multipli
ce succesul obținut acum la Mel
bourne. Este oare capabil ?

— Personal, nu cred. Lui New
combe îi va fi greu să reediteze per
formanța lui Laver (n. r. din 1962

și 1969) de a ciștiga „marele 
unei 

aceasta
In condițiile actuale, ale 
te puternice concurențe, 
mai este posibil.

— Cine răspunde de 
Marelui Premiu, în acest

— Ca și anul trecut, 
nanciară este asigurată

șlem". 
foar- 

nu

vor fi însă prezenți, proba- 
internaționalele „indoor" ale 
la Salisbury, în februarie.
revenim la Marele Premiu, 

start s-a dat la Melbourne,

organizarea 
an ?
partea fi

de firma 
engleză „Commercial Union", iar 
cea organizatorică revine unui co
mitet al federației internaționale de 
tenis (F.I.L.T.), din care fac parte 
eu, precum șî francezii Benny Ber- 
thet și Pierre Darmon, printre alții. 
Secretar permanent al F.I.L.T. a 
fost numit recent englezul Basil 
Rcay. care părăsește funcția de se
cretar al forului britanic 
cialitate.

— O ultimă întrebare ; 
ciștiga Marele Premiu ’73

— îmi cereți un pronostic ultra- 
dificil. Nu pot să vă răspund decîț 
în acest fel : dacă llie Năstase își 
va păstra titlul cucerit anul trecut, 
nu va fi o surpriză pentru nimeni !

Interviu de 
Radu VOIA

BERLIN, 20___ ____
da retur dintre echipele campioane 
ale României șl R. D. Germane, 
Rapid București șl Dynamo Berlin, 
este așteptată aici cu un Interes 
deosebit, stlrnit de categorica Infrin- 
gere a voleibalistelor de la Dynamo, 
la București: 0—3. De aceea. se 
scontează ca un public extrem de 
numeros să asiste la acest ioc pro
gramat duminică, ora 17. la Sport 
Forum și In care feroviarele vor 
trebui să depună eforturi deosebite 
.pentru calificare ținînd 
valoarea echipei cu care 
de punctaverajul foarte 
primului meci : 48—ML 

în vederea reușitei.
din București au făcut 
în fiecare zi, urmărite 
filmate) de tehnicieni^ 
mo. Antrenorul D. 
fixat încă asupra 
toare ce vor fi a'

de
se Intri și
strins «si al

•oleibalisteleV 
antrenamente 
cu Interes (și 
de la Dyna- 

Plocnn nu s-a 
celor sase jucă- 

iliniate la fluierul

Stoica, Iuîiana Pau] și Olimpia 
nașcu.

Voleibalistele de la Dynamo 
făcut toată săptămîna cite două 
trenamente. O atenție deosebită 
acordat tacticii. Siegfried Kohler și 
Wolfgang Kipf introducînd in pro
gramul de lucru o idee de joc nouă, 
cu care vor să surprindă pe Rapid, 
Lotul este același de la București : 
Annetta Heller, Barbara Czekalla. 
Margrit Griineberg, Hermine Schal
ler, Monika Meissner, Dietlinde 
Schwartz, Christine Walther.. Kare- 
tia Borcherding, Ricarda Thierbach. 
Ingrid Hamann. Acestor zece jucă
toare li se vor alătura Erika Dett- 
mann și Gudrun Sauer, c 
s-au aliniat la primul meci.

WIJK-AAN-ZEE
DUPĂ 4 RUNDE

PROGRAMUL MARELUI PREMIU 73

In perioada 1.X—21.XI mal sînt prevăzute turnee la Barcelona. Madrid. 
Teheran, In India, Paris, Stockholm, Londra, Johannesburg și Buenos Aires.

7—12.V Bornemouth (Anglia)
— cat. C

23—29.VII Bretton Woods (S.U.A.)
— C

21.V.—3. VI Roland Garros _ A 30. VII—5. vin Louisville (S.U.A.) —3
2—10. VI Roma — A 30. VII—5. VIII Columbus (S.U.A.) —
4—10.VI Berlinul occidental — C

C 6—îs.vni Cinclnnatti (S.U.A.) —
11—16. VI Bristol — B B
11-16.VI Hamburg — B •-12.VIH Tanglewood (S.U.A.)
11—17.VI Bruxelles — C — C
18—23. VI Queen’s-Club Londra 13—19.vin Indianapolis — B

— B 20—26. vin Toronto (Canada) — B
25. VI—7. VII Wimbledon — A 20—26.VIII Orange <S U.A) — C
8—15.VII Baastad (Suedia) — B 27.VIII—9.IK Forest Hills — A
9—15. VII Gstaad (Elveția) — B 1—7.IX Arizona — B
9—15.VII Newport (Anglia) — C 10—16.IX Sacramento (Califor
16—23.VII KLtzbuhel (Austria) — C nia) — c
16—23.VII Hilversum (Olanda) 10—16.IX Seattle țWashington)

— c — C
16—2 3. VII Boston (S.U.A.) — C 17—23. IX Lot Angeles — A
23—29.VII Washington — B 24—30.IX California - B

In perioada 1.X—21.XI mat sînt

„Turneul campionilor" va avea loc la 3—9.XII, tn S.U.A.

ROTTERDAM. 20 (Agerpres) 
Turneul internațional masculin 
șah de la Wijk-aan-Zee (Ola 
continuat cu desfășurare, 
lor din runda a 4-a. în 
tențîei s-a situat partida 
6iukov și Zuidemaa, inc 
miză. Alte rezultate : Ai 
Hartoch 
Pianinei 
1/2—1/2. 
Hori —

în clasament conduc 
(UJLS.S.) și Zuidemaa 
cite 2*/z puncte. Uni 
slovacul Hori cu 2 
o partidă întreruptă. Szabo (Un
garia) — 2 p. insa cu o partidă 
mai puțin jucată. Fostul campion 
al lumii, Mihail Tal (UJLSS.1. ocupă 
în prezent tocul 10 eu 1': poncte

■zultate :
1/2—1/2 ; Langew

1—0 ; Donner — 
Au fost întrerupte pa 
Liubojevici și

AUT CU.,. PICIORUL

Intervievat de un redactor al A- 
genției maghiare de presă asupra 
viitorului fotbalului, Sandor Bares, 
cunoscut specialist și președinte ad- 
interim al U.E.F.A., unul dintre can
didați! redutabili Ia succesiunea Iui 
G. Widerkehr, la conducerea foru
lui european (la 15 martie, la Roma, 
Congresul U.E.F.A. va avea de ales 
între italianul Franchi, englezul Fol
lows. olandezul Coler și maghiarul 
Bancs), a declarat: „Cred că repu
nerea balonului în joc din lateral 
(aut — în limbajul neconvențional...) 
se va efectua nu peste mult timp 
eu piciorul. Consider că o aseme
nea modificare a regulamentului ar 
dinamiza jocul, l-ar face mai rapid 
ți mai ofensiv".

Să înțelegem din asta că dacă 
va deveni președinte... 1

KOWALIK ALATURI 
DE LUBANSKI f

repede în retragere. Cînd se părea că 
nu mai există nici o soluție de 
promis, Janusz Kowalik a ad 
amplă scrisoare federației 
de fotbal cerîndu-și scuze 
gînd „să fie luat în evident; 
derea sezonului 
primăvara lui 
„fiului risipitor" 
incidă cu alcătuirea unui prestigios 
cuplu de înaintași centrali în echipa 
națională a Poloniei : Lubanski — 
Kowalik...

intemaționa
1973. întoarcerea 
ar putea să co-

PRINCIPII

ZIMMERER - UTZSCHNEIDER CONDUC 
IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE BOB

CERVINIA, 20 (prin telefon). 
Campionatul european de bob 2 
persoane a început pe pîrtia din 
localitate, în condiții de tempera
tură și vizibilitate foarte bune. In
tr-adevăr, la ora 10, cînd s-a dat 
startul, termometrele indicau minus 
9 grade, iar norii atingeau un pla
fon mult prea ridicat pentru a 
stînjeni întrecerile temerarilor spor
tivi care au alcătuit cele 26 de 
echipaje din nouă țări

Primele două manșe au fost do
minate de echipajele R.F.G. I și 
R.F.G. II, conduse de celebrii pi- 
loți Zimmerer și Floth, primul

UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA
VA BENEFICIA DE EXCELENTE BAZE

X

GATA DE LUPTA!

Două interviuri apărute in ziarul „Sovietski Sport"

Bvîndu-1 ca împingător pe Utz- 
schneider, iar secundul pe Holdorf, 
fost atlet, medaliat în proba de 
decatlon la Jocurile Olimpice din 
anul 1964.

Surprinzător de slab au „mers" 
boberii italieni, deși aveau zeci de 
coborîri de antrenament pe pîrtia 
de la Cervinia pe care și-au dis
putat, de altfel (săptămîna trecută), 
campionatele naționale. D’Andrea I 
a obținut locul 5, iar Alvera, 
D’Andrea II și Compagnoli au ocu
pat locuri modeste : 10,16 și respec
tiv 19, din 25 de echipaje care au 
încheiat cele două manșe (echipajul 
Anglia II, condus de Wynne, s-a 
răsturnat, fără urmări grave, în 
manșa I șl a abandonat).

în condițiile unei concurențe a- 
prige, echipajul România I, alcă
tuit din Panțuru și Focșeneanu. s-a 
clasat pe locul 6, deci printre frun
tașii probei. Celălalt pilot român. 
Panaitescu (împingător Țancov) a 
concurat bolnav (gripă) și partici
parea lui la următoarele două man
șe este incertă.

Clasament după două manșe : 
1. R.F.G. I (Zimmerer-Utzschnei- 
der) 2:23,81 (1:11,82+1:11,99) ; 2. 
R.F.G. II (Floth-Holdorf) 2:23,95 
(1:11,87+1:12,08); 3. Austria II 
(Delle Karth—Sperling) 2:24,56 
(1:12,68+1:11,88); 4. R.F.G III (Eibl- 
Ohlwarter) 2:25,09 ; 5. Italia I
(D’Andrea I—Peruques) 2:25,27 ; 6. 
România I (Panțuru-Focșeneanu) : 
2:25,61 (1:13,05+1:12,56); ...10. Ita
lia II (Alvera-Bonnichon) 2:26 02’... 
16. Italia IV (D’Andrea II—Portia) 
2:26,42 ;... 19. Italia III (Compag- 
noli-De Zordo) 2:27.49 ;... 23 Ro
mânia II (Panaitescu—Țancov) 
2:28,77.

FRAZIER Șl FOREMAN

START IN CIRCUITUL „INDOOR"

panoramică a 
rtic ^ledeo". 

Alma Ara, unde 
nt campionatele 

U.R.S.S.

Fcto i A.P.N.

AMERICAN
y — Szoeke a între- 
-2. 6—2 pe Tr. Marcu 
M. Belkin (Canada), 
mericanul Owens l-a 
Tiriac cu 7—5, 6—2,

ermanul Fassbender l-a e-
6—3. 6—0 pe Traian

Putini «înt cei care știu că Janusz 
Kowalik, unul dintre cei mai cu
noscut! jucători ai echipei olandeze 
Sparta Rotterdam, este polonez și 
că utilizarea lui în reprezentativa 
Poloniei e — de vreo trei ani în
coace — mereu amînată și regretată.

Mai întîi, s-au împotrivit antre
norii selecționatei, apoi — pe mă
sură ce „cota** sa in fotbalul olan
dez a crescut — Kowalik a ridicat 
pretenții materiale taxate drept 
„ilogice", pretenții ce l-au determi
nat pe antrenorul Gorski să bată

Frank O'Farrell, managerul elibe
rat din funcție de Manchester Uni
ted, avea un contract pe care era 
stipulată ca limită a înțelegerii luna 
iunie a anului 1978. în cazul în 
care ar fi cerut ca prevederile con
tractului să fie respectate întocmai, 
„United** ar fi fost nevoit să-i plă
tească (aici nu «te nici cea mai 
mică îndoială) suma de 40 000 de 
lire sterline... O’Farrell nu dorește 
însă acești bani. „N-am nevoie de 
bani cîștigați in fața curților de 
justiție, a spus el. Singurii bani care 
mi se cuvin sînt cei pentru care am 
muncit**... Să recunoaștem, o atitu
dine demnă !

J*✓ .
"'l* "

arc.;-

<21 wUl. 
(15 000)
(16 125
(16 570 

(11 000).

9 500 (49 aOO Ajax 
Sparta Rotterdam 
PS.V. Findboten 

F. C. Utrecht 
NJL.C. Breda 

Go Ahead
N.E.C. Nijmegen 

E_?elsior Rotterdam
Excepții de la 

Enschede — 16 000

Naufragiu ..
(..SPORTOWIEC- — Varșovia)

FEYENOORD MEREU 
IN FRUNTE, DAR...

Media de spectatori la meciurile 
de campionat din Olanda este — 
ca de altfel în toată Europa — In 
sensibilă scădere. A fost înregistrată

cifra dm
corespun
Eevenoord —
19 000
14 625
13 625
12 860
8 625
(11 375). 
(12 875),
CI 250).
Twente
șl Telstar — 7 500 (7 250).

BREVIAR

— 3500 
reguiă : 
05 250)

• Sandro Mazzola va deveni, pro
babil, în curfnd, recordmanul se
lecționărilor în echipa Italiei, șansă 
ce a căpătat-o mai ales după ce 
Facchetti a fost forțat să pără
sească „Squadra azzurra**. Mazzola 
are pînă acum la activ 59 de pre
zente în națională (29 
central, 23 ca mijlocaș 
tremă).

• Klaus Urbanczyk și 
sert, cei doi jucători grav acciden
tați în luna octombrie a anului tre
cut, la Eindhoven, unde hotelul in 
care echipa F. C. Halle fusese găz-

ca înaintaș 
și 7 ca ex-

Erhard Mo

duită a luat foc, au părăsit de cu- 
rind spitalul. Al doilea mai poartă 
încă un ghips, dar Urbanczyk este 
complet restabilit și va relua antre
namentele imediat.

• Disputat la Lugo (Spania), In 
cadrul campionatului regional, me
ciul de fotbal dintre echipa locală 
Saamasas și formația San Roque 
s-a încheiat cu un scor record. Fot
baliștii de la Saamasas au terminat 
învingători cu scorul „fluviu" de... 
20—0 !

• Înainte ca George Best să-și 
anunțe surprinzătoarea retragere, 
prompți ca întotdeauna, bookma- 
kerii englezi au și instituit pariuri 
cu privire la destinația lui : favo
rit Chelsea (11—2), urmată de 
Tottenham (3—1) și o echipă stră
ină. oricare ar fi ea (4—1).

Redacția și administrația : București, sir. Vasile Conta nr. 16; telefoane;

Una dintre fazele 
care fac ca fotbalul 
să fie citeodatg ce! 
mai... discutat dintre 
sporturi. „A fost sau 
nu penalty ?", pare 
să se întrebe arbi
tru! partidei Racing 
White — F. C. Bru
ges, derbyul cam
pionatului 
cunoscutul 
al fluierului' 
Loraux. Șt 
cum 
părea că jucătorii 
celor două echipe au 
de gînd să-l ajute 
cumva. Dimpotrivă...

belgian, 
„cavaler 

i“ Vital 
— după 

se vede — n-ar 
că

Foto i
„LES SPORTS** —

Jruxelles.

Intr-un interviu acordat ziarului 
.Sovietski Sport1*, profesorul Igor 

Bobîlev, membru în Comisia de cul
tură fizică și sport a orașului Mos
cova, a declarat că participanții la 
întrecerile Universiadei, care se va 
desfășura în luna august în ca
pitala Uniunii Sovietice, vor bene
ficia de cele mai bune baze spor
tive, restaurante și hoteluri. De a- 
semenea, participanții vor putea vi-

ziona în timpul liber spectacole de 
teatru și balet.

Ziarul „Sovietski Sport** publică, 
de asemenea, declarația lui Claude 
Pineau (Franța), membru al comi
tetului federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.), care 
apreciază ca excelente bazele spor
tive din capitala Uniunii Sovietice, 
unde vor evolua participanții la în
trecerile Universiadei.

IN „CUPA MONDIALĂ" LA

H. DUVILLARD LA
MEGEVE, 20 (Agerpres). — Com

petiția internațională de schi „Cupa 
Mondială" a programat la Megeve 
o probă masculină de slalom uriaș. 
Comportindu-se excelent, mai ales 
în manșa a doua, schiorul francez 
Henri Duvillard a obținut prima sa 
victorie in acest sezon, fiind înre
gistrat cu timpul total de 2:54.15 
(parcursul a măsurat 1 150 m). Aus
triacul Hans Hinteraeer — 2:54,37 — 
a ocupat locul doi. fiind urmat de 
italianul Gustavo Thoeni — 2:55,70.

în clasamentul „Cupei Mondiale", 
după desfășurarea 
conduce elvețianul 
bin cu 106 puncte. 
Zwilling (Austria)

acestei probe, 
Roland Collom- 
Urmează David 
— 93 puncte,

Henri Duvillard (Franța) Și Gus-

IVMMfA MECIULUI DE BOI
S.U.A.-U.R.S.S

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — La 
27 ianuarie, pe ringul din Las Ve
gas (statul Nevada) se va disputa 
întîlnirea amicală de box dintre e- 
chipele reprezentative de amatori 
ale U.R.S5. și S.U.A. Anatoli Ste
panov, antrenorul principal al e- 
chipei sovietice, a comunicat Iotul 
care va pleca în S.U.A. pentru acest 
meci devenit tradițional. Iată com
ponența lotului în ordinea catego
riilor : Vladislav Zasipko. 
Zoriktuev, Anatoli Levișev, 
Kuznețov (campion olimpic la 
chen). Viktor Lvov. Anatoli 
nev, Viktor Pavlov, Oleg Tolkov, 
Viaceslav Lemeșev (campion olim-, 
pic la Miinchen), Vladimir Mironiuk, 
Iuri Nesterov.

Prima întîlnire 
prezentative ale 
avut loc în 1969. 
victoria 
tice.

Boris 
Boris 
Miin- 
Kam-

dintre echipele re- 
celor două țări a 
tot la Las Vegas, 

revenind formației sovie-

SCHI

PRIMA VICTORIE
tavo Thoeni

Pe primul loc în clasamen- 
țări se află Austria — <727 
Elveția, care ocupă locul doi, 
puncte, urmată de Italia cu

puncte, 
tul pe 
puncte, 
are 303
247 puncte.

(Italia) cu cîte 64

KINGSTON, 20 (Agerpres). — Pu- 
giliștil americani de culoare Joe 
Frazier, campionul lumii la catego
ria grea, și șalangerul său o’icial 
George Foreman și-au încheiat pre
gătirile în vederea meciului pe 
care-1 vor susține luni seara pe rin
gul unui stadion din orașul Kingston 
(Jamaica). întîlnirea este organizată 
în afara teritoriului S.U.A., pentru 
ca încasările să nu fie afectate de 
impozitele foarte mari pe care le 
aplică fiscul american.

Joe Frazier a declarat că se află 
în excelentă condiție fizică și l-ar 
putea învinge din nou și pe Cassius 
Clay. In general, tehnicienii boxu
lui mondial prezenți la Kingston o- 
pinează că meciul nu va fi purtat 
pînă la sfîrșit, pronosticînd că el se 
va încheia în reprizele a 8-a sau 
a 9-a.

In ceea ce privește spectatorii ja- 
maicani, ei sînt suporterii lui Fo
reman, care după fiecare antrena
ment se întreține în fata sălii cu 
spectatorii, se fotografiază alături 
de ei și este foarte generos în a 
împărți autografe.

Cassius Clay, fostul campion al lu
mii, a anunțat că nu va fi prezent 
la meci. El va avea însă un obser
vator în persoana consilierului său 
personal, Budini Brown.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul sferturilor de finală ale com
petiției internaționale masculine de bas
chet „Memorialul KOrael", echipa Ita
liană Forst Cantu a învins pe teren pro
priu cu scorul de 78—67 (49—34) forma
ția franceză Berck. In primul meci, 
baschetbaliștil francezi au obținut vic
toria cu scorul de 85—75;

In turneul de tenis „Rothmans**, care 
continuă in orașul Chester (Anglia), Bo- 
rowiak (SUA) l-a invins cu scorul de 
7—6, 6—2 pe iugoslavul Franulovlcl. In 
alt joc, iugoslavul Jovanovicl a eîștigat 
cu 6—1, 6—3 tn fața englezului Stilwell. 
Alte rezultate : Okker (Olanda) — El 
Shafel (Republica Arabă Egipt) 6—7, 
6—4, 6—3; Metrevell (URSS) — Chanfreau 
(Franța) 4—6, 6—2, 6—3; Ray Moore (Re
publica Sud-Afrlcană) — stolle (Aus
tralia) «—4, 7—5.

în 57:04. fiind urmat de spaniolii Jose 
Maria Basualdo șl Jose Marla Gonzalez 
— ambii la 7 sec. de cîștigător.
B

Au Început întrecerile Cursei cicliste de 
șase zile de la Rotterdam. După primele 
24 de ore conduce cuplul olandez juy- 
dam — Pljnen, cu 27 puncte, urmat de 
perechile Fritz — Kemper (R.F. a Ger
maniei) — 14 p și ' --------
(Belgia) — 12 p.■
La Vancouver s-au 
natele feminine de ______  ______  _
Canadei. In proba Individuală, titlul a 
fost cucerit de Karen Magnussen în 
vlrstă de 20 de ani. Este pentru a 5-a 
oară cînd Magnussen Intră în posesia 
titlului. Pe locurile următoare s-au cla
sat Cathy Le« Irwln șl Lynn Nightin
gale.

Merckx Sercu

desfășurat camplo- 
patlnaj artistic ale

In sferturile do finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Miami Beach, 
«nărui jucător australian John Alexan
der. a reușit să-1 elimine pe cunoscutul 
campion american Stan Smith. Juclnd, 
mereu în atac, Alexander a repurtat o 
clară victorie cu scorul de 6—4, 6—2. In 
semifinale, Alexander îl va tntîlnl pe 
americanul Stockton, învingător cu 3—2, 
6—4 In fața compatriotului său Jim 
McManus. Un meci foarte spectaculos 
a avut loc Intre americanii Lutz ș! Ri
chey. A eîștigat Lutz cu 7—5, 7—6.
W
In meci retur pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. la volei feminin, echipa 
vest-germană V.C. Hanovra a Inttlnit 
pe teren propriu echipa Dinamo Mosco
va. Voleibalistele sovietice au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—5 15—9) șl s-au calificat pentru se
mifinalele competiției. In primul joc, 
echipa moscovită cîștigase cu 3—0.

Concursul Internațional de eiclocro» 
desfășurat !n localitatea spaniolă Castel- 
defels s-a încheiat cu victoria belgianu
lui Roger de Vlaemlnck. învingătorul 
a parcurs traseul, In lungime de 20 km,

Au fost reluate întrecerile campionatu
lui unional de hochei pe gheață. In pri
mele două meciuri disputate, Spartak 
Moscova a învins eu scorul de 9—< 
(3_3, 4—1, 2—0) formația Traktor Cella- 
blnsk, Iar TSKA Moscova a dispus cu 
4—2 (2—0, 1—2, 1—0) de echipa Hlmik 
Voskresensk. în clasament conduce echi
pa Spartak Moscova cu 33 de 
(din 20 de meciuri), urmată de 
Moscova — 31 puncte (din 18 
și Dlnamo Moscova — 23 puncte 
meciuri).■
In campionatul cehoslovac de ______
pe gheață s-au jucat patru meciuri con- 
tlnd pentru etapa a 25-a. Rezultatele 
înregistrate : Sparta Praga — VSJ Ko
sice 3—2; Dukla Jihlava — Skoda 3—0; 
Sonp Kladno _ Tesla Pardubice 4—6; 
Motor Ceske Budejovice — Slovan Bra
tislava 2—3.■
In orașul olandez Arnhelm a început un 
mare turneu internațional de hochei pe 
Iarbă, care se desfășoară pe teren aco
perit. Iată rezultatele înregistrate : olan
da — Franța 7—3: Anglia — Austria 4—4; 
R.F. a Germaniei — Elveția 10—1.

puncte 
’SKA 

jocuri) 
(din 19

hochei

LEEDS CIȘTIGA I
Ieri. în etapa de ligă, Leeds United — 

viitoarea adversară a Rapidului in Cupa 
cupelor — a Inttlnit din nou formația 
Norwich City, pe terenul acesteia. De 
data aceasta, fotbaliștii din Leeds au 
reușit să termine învingători, cu scorul 
de 2—1.

iar săriturile sale de la trambulină au 
măsurat 65 șl 70 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Nikolai Nogovițîn Șl 
Mihail Artiuhov cu 413,3 p șl respectiv 
402,8 p.

FRANK SHORTER PREMIAT

ÎNTRECERILE SCHIORILOR 
SOVIETICI

Concursul de combinată nordică, des
fășurat în orașul Kirovsk, a reunit la 
startul său pe cel mai buni specialiști 
din URSS. Victoria a revenit schiorului 
Turl Hropov cu 415.8 puncte. El a reali1 

zat in pioba de 15 km timpul de 45:42.

S-A DAT STARTUL 
IN RALIUL MONTE CARLO

Premiul „Sullivan", care se atribuie 
anual celui mal bun atlet american, a 
fost decernat pe anul 1972 maratonlstu- 
lul Frank Shorter. Cîștigătorul probei 
de maraton la Jocurile Olimpice de la - ■ . este {n vțrsta de 

cursurile Univer-

Pe cele nouă ltineraril stabilite (Glas
gow, Roma, Oslo, Atena, varșovia, 
Reims, Almeria, Monte Carlo, Frankfurt 
pe Main) s-a dat startul în cea de-a 
42-a ediție a raliului automobilistic Mon
te Carlo. La cursă participă 278 echipa
je. Pe majoritatea traseelor, condițiile 
atmosferice sint bune, cu excepția celui 
dm. Scoția unde s-a semnalat ceață șl 
pole!

MUnchen, F. Shorter 
25 de ani ți urmează 
sltațll din Florida.

• Aseară ttrzlu, 
»-a desfășurat prima inttlnire inter
națională de hochei dintre reprezen
tativele Elveție! șl Românie!. jo-ul 
lnchelndu-se după miezul nopții, re
zultatul acestei intllnirl va apărea 
in numărul viitor al ziarului nostru.

la Blel (Elveția),

centrala 11,10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 ; telex; sportrom buc. 180. Tiparul L P, „Informația", București 40 368


