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Fază din primul meci Elveția — România (2—3). Durst reușește să înscrie cel de al doilea punct al elvețienilor. 
Telefoto : AP — AGERPRES

HOCHEIȘTII ROMÂNI Șl ELVEȚIENI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

Sîmbătă : ROMÂNIA ■ ELVEȚIA 3-2, Duminică: ELVEȚIA-ROMÂNIA 5-2

ZURICH, 21 (prin telex). în fața 
a 4000 de spectatori, pe patinoarul 
artificial din orașul Biel, echipa 
națională de hochei a Elveției a 
pierdut primul din cele două me
ciuri care o opuneau echipei Româ
niei (colega ei din grupa B a cam
pionatului mondial). Aceasta este 
cea de a șasea înfrîngere elvețiană 
în cele 18 meciuri interțări dispu
tate cu formația română. Rezulta
tul de 2—3 a fost stabilit încă din

In primul meci, ELVEȚIA — ROMANIA 2—3 (2—2, O—I 0—0) ; 
Stadionul de gheață din Blel ; 4 000 de spectatori ; arbitri : Schmidt șl Martin 
(R.F. a Germaniei). Au marcat: Huțanu (min. 5, 18 șl 26). Turler (min 15) sl Dar st (min. 16). ■ v / v

ELVEȚIA : Jăggi, Furrer, Leuenberger, Hoffmann, Sgualdo, Y. Crocl — 
Torti, Jennl, chappot, Piller, Dubois, Turler, Nelnlnger, Pargătxl, DUrst. u. 
Luethl (Willlmann). ’

ROMANIA : Netedu, Varga, Făgăraș, scheau, Ionlță, Țone, pană, Huțanu, 
Bandaș, Costea, Molș, Axlnte, Gheorghiu, Bașa, Ștelanov.

în „Cupa Șoimii Tușnad" la patinaj viteză

JUNIORII IȘI CONFIRMĂ EVOLUȚIA ASCENOENTĂ
TUȘNAD, 21 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Cea de a Xl-a 
ediție a tradiționalei competiții de 
patinaj viteză, dotată cu trofeul 
„Cupa Șoimii Tușnad'* a fost vitre
gită atît de condițiile atmosferice.

Sibianca Sanda 
Frum, campioană 
absolută la între
cerile campionate
lor naționale — 
junioare mari — 
s-a dovedit cea 
mal rapidă pati
natoare fi tn .Cu
pa Șoimii Tuș
nad", ciștigtnd 

proba de 500 m. 

Foto: N. DRAGOȘ

cit și de o... anemică participare. 
Cu toate eforturile depuse, îngriji
torii pistei de pe lacul Ciucaș n-au 
putut înlătura total urmările ninso
rii abundente, gheața fiind poroasă 
și cu un coeficient redus de alune
care. în aceste condiții, rezultatele 
mai mult decît mulțumitoare, ob
ținute de tinerii Eva Szigeti, Sanda 
Frum. Ladislau Focht și Laszlo 
Czimbalmoș, vin să confirme evolu-

„CLPA DINAMO BRAȘOV“
La mijlocul acestei săptămîni — 

miercuri și joi — se va disputa pe 
inelul de gheață de pe lacul Ciu
caș cea de a IV-a ediție a întrece
rilor „Cupei Dinamo Brașov". Con
fruntările vor fi deosebit de inte
resante, întrucît la ele vor parti
cipa cei mai buni viteziști din M. 
Ciuc, Cluj și Brașov, laureați ai 
campionatelor naționale recent în
cheiate, ca de pildă Maria Tașnadi, 
Eva Szigeti, Vasile Coroș, Andrei 
Okoș, și alții. în program : poli- 
atlonul sprinterilor, 500 și 1000 m 
in două manșe. 

minutul 26 de joc. Cele trei goluri 
ale românilor au fost realizate de 
Huțanu, cel mai bun jucător de 
pe teren.

Partida a început cu o perioadă, 
de dominare a elvețienilor. Ei au 
profitat de situația de inferioritate 
a echipei României care avea încă 
din primele minute un jucător e- 
liminat. Elvețienii au acționat, to
tuși, steril și nu au putut bene
ficia de avantaj. în min. 5 Hu- 

ția ascendentă a viitorilor perfor
meri, dintre care unii* ne vor re
prezenta la apropiatul concurs in
ternațional din U.R.S.S., „Cupa 
prietenia".

în program au figurat probe pen

tru juniori (500 metri în două man
șe) și copii. Din nou, viteziștii an
trenorului Petre Tivadaru din Sibiu 
au dominat întrecerile. Reprezentan
ții Școlii sportive sibiene au avut 
în patinatorii din Miercurea Ciuc 
(antrenați de Maria Tașnadi și An
ton Molnar) pe cei mai puternici 
adversari.

REZULTATE TEHNICE — juni
ori I 500 m băieți : 1. L. Czimbal
moș (Șc. sp. M. Ciuc) 100,300 p — 
în manșa I 49,5 ; 2. Z. Sandor (Di
namo Brasov) 101, 100 p — cîști- 
gător în manșa a Il-a cu 50,1 ; 3. 
M. Vrînceanu (Șc. sp. Sibiu) 102,900 
p ; 500 m fete : 1. Sanda Frum 
111,900 p — 54 6 și, respectiv 57,3; 
2. Emese Bogdan (Șc. sp. M. Ciuc)
116.700 p; 3 Gabriela Kelemen 
(S.C.M. Ciuc) 118,800 p. Ciștigăto- 
rii celorlalte probe — juniori II 500 
m băieți : L. Focht (Dinamo Brașov)
98.700 p — 49,4 și, respectiv, 49,3; 
500 tn fete : Eva Szigeti (Șc. sp. 
M. Ciuc) 106.500 p — 53,4 și res
pectiv, 53,1 ; copii, cat. 13—14 ani— 
200 m : Eniko Molnar (Șc. sp M 
Ciuc) 23,6 : 500 m ; Agneș Rus (Șc. 
sp. Sibiu) 58,7 ; 200 și 500 m bă- 

țanu a deschis scorul, învingîndu-1 
pe Jăggi de la linia albastră. Pre
siunea gazdelor s-a întărit și în 
min. 15 Turler a reușit egalarea, 
deviind în poartă un șut al lui Fur
rer. Cu un minut mai tîrziu, elve
țienii au obținut chiar conducerea 
prin Diirst, dar cu două minute 
înainte de primul sunet al sirenei 
Huțanu a egalat. Profitînd de o slă
biciune în apărarea elvețiană, ata
cantul român a trecut pucul printre 
picioarele portarului Jăggi. Nici în 
repriza secundă elvețienii nu au 
știut să fructifice o situație de su
perioritate numerică și cei care 
și-au impus voința au fost din nou 
jucătorii români. în min. 26 Huța- 
nu a marcat pentru a treia oară. 
Ultima parte a jocului s-a desfă
șurat sub semnul echilibrului, fără

HANS HUG
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ieți : I. Opincaru (Șc. sp. Sibiu) 
21,4 și, respeetiv, 53.2 ; copii, cat. 
11—12 anj 100 și 200 m băieți : A. 
Girbea (Șoimii Tușnad) 13,6 și. res
pectiv. 25.1 ; copii, cat 9—10 ani— 
100 și 200 m fete : Uța Szoke (Șc. 
sp. Sibiu) 2o,6 și, respectiv 28,1.

Clasament pe echipe : 1. Școala 
sportivă Sibiu 78 p ; 2. Școala spor
tivă M. Ciuc 67 p ; 3. Șoimii Tuș
nad 37 p ; 4. Dinamo Brașov, 26 p; 
5. Sport Club M. Ciuc 24 p.

Asociația sportivă Șoimii Tușnad 
a răsplătit cu frumoase premii — 
cupe, diplome și obiecte de artiza
nat — pe primii clasați.

I
Troian IOANITESCU

IUDITH GOHN 
ȘI TOMA OVICI, 

CIȘTIGĂTORI 
AI COMPETIȚIEI 

DE TENIS 
„CUPA UNIRII 4
Nicicînd sala clubului Steaua nu 

a fost atît de solicitată de specta
torii veniți să vadă o competiție 
de tenis, așa cum s-a întîmplat du
minică. Organizatorii au fost pur și 
simplu puși în situația de a încuia 
ușa, întrucît se umpluseră nu numai 
băncile, dar și spațiile, și așa foarte 
mici, rămase pentru uzul... jucăto
ri tor.

Probabil nici unul dintre cei care 
au asistat la Drima finală. aceea 
dintre Iudith Dibar-Gohn și Vir
ginia Ruzici, nu a avut ce regreta. 
După primele două ghemuri, cînd 
scorul era 1—1, Ruzici cîștigă pe 
serviciul adversarei, pentru ca. ime
diat, Gohn să egaleze și apoi să fie 
iarăși condusă : 3—2 pentru Ruzici. 
Pe serviciul său, Gohn cîștigă un 
nou punct și din nou scor egal. Și 
pînă în acest moment, atît Gohn 
cît și Ruzici au jucat nermanent la 
fileu întreeîndu-se. parcă. în exe
cutarea unor lovituri, unele de mai 
mare finețe decît altele. Cum spu
neam, însă, de la 3—3 Ruzici a 
atacat absolut fiecare minge, stîr- 
nind ro* oțele de aplauze ale sălii.

PANTURU-
FOCSENEANU

PE LOCUL 6
LÂ C.E.
DE BOB

CERVINIA, 21 (prin telefon). Man
șele 3 și 4 nu au reușit să determine 
schimbări în ordinea clasamentului 
din prima zi a campionatului euro
pean de bob două persoane, disputat 
pe pista Lago Blu din localitate. în- 
regi3Trînd timpi excelenți și în a 
doua zi de concurs, echipajele R. F. 
a Germaniei s-au dețașat net. ocu- 
pînd trei din primele patru locuri 
ale clasamentului final. Este evident 
că formațiile vest-germane benefi
ciază de îndelungatul timp de antre
nament care le-a stat la dispoziție pe 
pista de gheață artificială de la 
Konigssee. Primul echipaj al Româ
niei. condus de pilotul Ion Panțuru 
și avîndu-1 ca frînar be Dumitru Foc- 
seneanu, nu a reușit să-și amelio
reze poziția a 6-a obținută încă din 
prima zi, dar și așa rezultatul tre
buie considerat satisfăcător, ținînd 
seama de faptul că înaintea boberilor 
români nu s-au clașat decît repre
zentanții altor trei țări. Din păcate, 
victimă a unei gripe acute (care s-a 
manifestat la mai multi boberi), Dra- 
goș Panaitescu nu s-a mai putut pre
zenta la startul manșelor din ziua 
a doua. Clasament final: 1. R.F.G. 1 
(Zimmerer — Utzschneider) 4:48,14, 
2 R.F.G. II — 4:48,65. 3. Austria II - 
4:48,75 , 4. R.F.G. III — 4:49,72, 5.
Italia I 4:50,87, 6. România (Panțuru 
— Focșeneanu) 4:50,99.

Turneul de handbal masculin de la Galați

PARTIDE ECHILIBRATE 
IN ULTIMA ZI

A ÎNTRECERILOR
GALAȚI, 21 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). -în Sala sporturilor 
din localitate s-au disputat jocu
rile ultimei runde a turneului gă- 
lățean de handbal masculin, pro
gramat în cadrul Diviziei A. în 
prezenta unui număr de peste 
2 000 de spectatori, cele zece for
mații au oferit partide extrem de 
spectaculoase, dîrz disputate și în
cheiate, uneori, cu rezultate sur
priză.

DINAMO BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 20—13 (12—5) în
derbyul codașelor victoria a reve
nit — în mod normal — echipei 
brașovene, superioară din toate 
punctele de vedere adversarei sale 
In spec.ai în privința declanșării și 
fructificării contraatacurilor, brașo
venii au arătat în acest meci o 
vervă deosebită, detașîndu-se net 
cb> la început 6—1 (min. 16). 7—2 
(min. 22) și 11—3 (m:n. 28) H-nd- 
baliștii bucureșten: — lipsiți de a- 
portul lui Mures an (accidentat) — 
au opus o oarecare rezistență doar 
in primele minute, după care au 
cedat pasul. Principalii realizatori: 
Sshmidt (4). Hotncg (4) și Messmer

Toma Ovicț, surprins într-o frumoa
să execuție de backband, lovitură 
pe care a întrebuințat o decisiv in 

cîȘtigarea finalei
Foto : Theo MACARSCHI

Așa a reușit să cîștige două ghe
muri și să aducă scorul la 5—3 în 
favoarea sa. Venită să ridice o 
minge ajunsă lîngă un grup de spec
tatori, Gohn a mi.rmurat printre 
dinți : „Abia acum încep să joc". 
Și chiar așa a fost. Inversînd rolu
rile, ea a fost aceea care a oferit 
în continuare un adevărat recital,

Ion GAVRILESCU
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PRINCIPALA SARCINAA FOTDALIILD NOSLRl
După cum s-a mai anunțat în 

presă, dat fiind că în acest an 
în fața fotbalului nostru stau 

sarcini și obiective din cele mai im
portante și că ne aflăm la un în
ceput de drum (definit ca atare 
atît din cauza schimbării antreno
rului, cît și a alcătuirii unui nou 
lot), zilele trecute a avut loc la 
București, la sediul F.R.F., o prima 
reunire a selecționabililor pentru e- 
chipa reprezentativă.

Cu această ocazie, s-au întîlnit 
într-o ședință de lucru cei 25 de 
componenți ai lotului, antrenorii e- 
chipetor divizionare A, activiști ai 
F.R.F. și membri ai Biroului fede-

Au fost prezentați noii antrenori 
(Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc), au fost expuse și discutate 
programul de pregătire pentru pri
mele acțiuni ale anului, sarcinile ce 
stau în acest an în fața echipei na
ționale pe toate planurile de acti
vitate, precum și obiectivele de per
formanță pe care și le propune în 
1973 lotul reprezentativ. Totodată, 
ședința de joi seara a prilejuit o 
amplă și aprofundată trecere în 
revistă a activității desfășurate, de 
lotul național de fotbal în ultima 
perioadă.

în această ordine de idei, tov. 
Mircea Angelescu, președintele 
F.R.F., a făcut cunoscute, mai întîi, 
aprecierile Biroului federal asupra 
activității echipei noastre naționale 
în sezonul de toamnă, (socotită ca 
nesatisfăcătoare nu atît sub rapor
tul rezultatelor propriu-zise, cît al 
atmosferei din tot, a modului în

(4) pentru Dinamo Brașov, respec
tiv Buruc (4) și Dima (4). Arbitrii 
VI. Cojocaru (Craiova) și Gh. Ivă- 
noiu (Galati) au dictat în această 
partidă 14 aruncări de la 7 m!

DINAMO BUCUREȘTI — TRO- 
TUȘUL 14—11 (6—6) Foarte cura
joasă comportarea echipei Tro- 
tușul care, mai ales în prima re
priză, a pus în dificultate forma
ția dinamovistă. reușind chiar. în 
min. 28. să conducă cu 6—5. După 
pauză, bucureștenii au accelerat rit
mul și superioritatea lor a devenit 
evidentă, reușind să ia un avans 
de două goluri (min. 34: 9—7) după 
car^ ui t in a parte a jocului le-a a- 
parținut in întregime. Principalii 
realizatori -. Dan Marin (8. și Fili- 
pescu (3) — Dinamo București, 
respectiv Paraschiv (3) și Badea 
(3). Au condus P. Radvani (Cluj) și 
M. Grebenișan (Tg. Mureș).

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 15—16 
(10—7). Partida a început în nota 
de evidentă dominare a studenților 
clujeni care conduceau în min. 5 
cu 4—0. Timișorenii, neatenți în a- 
părare și destul de reținuți în atac, 
au reușit să înscrie primul punct 
abia în min. 9, prin Gunesch. Dar 
nici acest gol n-a fost de natură 
să producă revirimentul așteptat 
de la formația de pe Bega și Uni
versitatea Cluj a continuat să do
mine copios. lăsînd la un moment 
dat impresia că va cîștigă jocul la 
scor (min. 18 i 8—2). Cînd se părea 
că Politehnica este victimă sigură, 
Gunesch — acest mare jucător (mai 
ales atunci cînd vreaf) — a rea
lizat o fantastică serie de cinci 
goluri consecutive, toate din ac
țiune, și spre stupefacția generală 
în min. 27 Universitatea Cluj mai 
conducea doar cu un singur gol

Călin AN1ONESCU
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Concursul de tenis de masâ din sala Floreasca

ELEONORA VLAICOV ȘI ȘERBAN DOBOȘI-NElNVINȘI
Concursul de tenis de masă, care 

a reunit în Capitală într-o ultimă 
verificare pe jucătorii noștri fruntași, 
înaintea participării lor la o suită de 
competiții internaționale, a revenit 
Eleotiorei Vlaicov și lui Șerban 
Doboși.

Proba destinată fetelor, în ab
sența multiplei campioane Maria A- 
lexandru, a fost cîștigată, mai ușor 
decît se așteptau mulți, de către Eleo
nora Vlaicov care n-a cedat în fața 
nici unei adversare. Și, chiar dacă ju- 
cătoarea din Arad a mai pierdut cîte 
un set pe parcurs in reuniunea de 
duminică (de exemplu, campioana eu
ropeană de junioare Lidia llie, i-a 
luat primul set), Eleonora Vlaicov a 
trecut cu relativă ușurință de adver
sarele ei. Deși se considera că în 
lupta pentru victorie vor fi angre
nate, în special Vlaicov și Crișan — 
componente ale echipei naționale și 
purtătoare ale speranțelor noastre 
(împreună cu Maria Alexandru), la 
apropiatele campionate mondiale din 

care el și-a desfășurat acțiunile), 
precum și rațiunile care au stat la 
baza numirii unui nou antrenor al 
echipei naționale.

Problemele ridicate în această șe
dință, modul cum ea s-a desfășurat 
încadrează prima reunire din acest 
an a lotului A într-o acțiune mai 
largă, inițiată de F.R.F. pentru îm
bunătățirea activității fotbalistice 
din țara noastră, acțiune ilustrată, 
de altfel, și de consfătuirea cu an
trenorii, din primele zile ale lui 
ianuarie, cînd s-au dezbătut cu se- 
r.jjzitate și exigență probleme de 
fond ale activității în această im
portantă și atît de populară ramu
ră sportivă.

S-a arătat, în reuniunea de zile
le trecute, că în viața echipei na
ționale — ca și în întregul nostru 
fotbal — a apărut în mod limpede 
și acut necesitatea unei cotituri, 
care să se manifeste atît in ceea 
ce privește pregătirea propriu-zisă, 
fundamentarea teoretică și condu
cerea practică de către antrenori a 
procesului de instruire, modul cum 
jucătorii răspund exigențelor antre
namentului, cît și în privința orga
nizării vieții sportivilor, a adeziu
nii lor conștiente la imperativele 
certe și ferme ale marii performan
țe, Ia exigențele pe care le implică 
azi marea concurență pe plan va
loric internațional.

în această ordine de idei, IN
STAURAREA UNUI CLIMAT DE 
MUNCA FĂRĂ NICI UN FEL DE 
RABAT FĂCUT INDULGENȚEI 
ȘI DELĂSĂRII. ÎNTRONAREA U- 
NEI DISCIPLINE FERME ÎN ÎN

Dan Iuga (Dinamo București), cel mai bun dintre pistolari, la întrecerile 
„Cupei primăverii" de la Ploiești

AiMȘOARA MATEI, DAN IUGA
Șl PETRE ȘANDOR - PEREORMERII 
CONCURSULUI DE VERIFICARE EA TIR

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Competiția de 
tir cu aer comprimat, dotată cu 
„Cupa primăverii", care contează, 
în același timp, și ca ultimă veri
ficare și selecție înaintea campio
natelor europene (16—17 februarie 
Linz — Austria) a reunit cel mai 
mare număr de concurenți din is
toria întrecerilor la acest gen de 
armă de la noi. Au fost prezenți 
191 de participant! (135 fiind bă
ieți) din 25 de cluburi și asociații 
sportive (opt din București). Deci, 
un adevărat record, dar nu și sin
gurul. Ne gîndim și la faptul că, 
deși numărul concurenților a fost 
atît de mare, totuși ei au fost pro
gramați într-o siqgură zi, ceea ce 
a făcut ca sportivii să fie solici
tați într-o măsură considerabilă.

în sfîrșit, în ciuda densității, or
ganizatorii — Federația română de 
tir, cu ajutorul unui corp compact 
de tehnicieni versați și a unor ac
tiviști de la clubul Petrolul — au

Iugoslavia — Carmen Crișan nu a 
reușit nici de această dată să se 
detașeze de evoluțiile palide, total 
neconvingătoare, pe care le-a avut în 
acest sezon. Astfel, în ziua a doua 
a concursului din sala Floreasca, 
Carmen Crișan a pierdut net, cu 3—0, 
în fața Norei Vlaicov, după ce in 
reuniunea anterioară pierduse în fața 
Lidiei Iile cu 3—1, învingînd-o cu 
foarte -na e dificultate, cu 3—2, pe 
Elena Condicaru, ultimul set reve- 
nindu-i cu 23—21.

Lidia Ilie, ca și Ligia Lupu — re
prezentante ale „noului val" — au 
avut comportări oscilante. în timp 
ce eleva Luciei Slăvescu a cîștigat. 
de pildă, eu 3—1 la Carmen Crișan, 
pierzînd apoi Ia Viorica Moldovan cu 
2—3 și la Maria Corodi cu 0—3 (I). 
Clujeanca Ligia Lupu a pierdut după 
dispute strînse la Vlaicov și Crișan, 
dar net în fața Măriei Corodi.

Interesant de urmărit se anunțau 
din start întrecerile băieților, încer

carea juniorilor de a lărgi breșa făt 

TREAGA ACTIVITATE FOTBA
LISTICĂ, EXTIRPAREA ATITUDI
NILOR CONCESIVE, apar ca pre
mise de fond, de la care nu tre
buie să se tolereze nici un fel de 
abatere.

în discuțiile purtate cu lotul s-a 
pornit de la ideea de bază că pro
gresul fotbalului românesc, pașii 
înainte pe care-i doresc toți iubi
torii din tara noastră ai acestei dis
cipline sportive, sînt condiționați pe 
de o parte de schimbări mai pro
funde îb ceea ce privește intensi
tatea muncii care se depune în a- 
cest sport iar pe de altă parte, de 
schimbări serioase în mentalitatea 
jucătorilor, în modul cum ei pri
vesc marile răspunderi care le re
vin ca sportivi fruntași ai țării, ca 
purtători ai tricoului național.

S-a arătat că actualul lot repre
zentativ îi reunește atît pe jucă
torii cu vechi state de serviciu, care 
prin efortul lor au adus fotbalului 
nostru succese de necontestat în 
ultimii ani, cît și o serie de fotba
liști tineri, talentați, cu perspective 
de creștere, aflați la începutul dru
mului lor spre o certă afirmare, 
spre o reală consacrare. Cei dintîi, 
au putut auzi în această ședință o 
serie de aprecieri pozitive la adre
sa rezultatelor lor din ultimii ani, 
a efortului depus de ei pentru ob
ținerea succeselor la C.M. prece
dent, în preliminariile C.E. sau în 
unele întîlniri amicale care au fă
cut, pe drept cuvînt, să crească

(Continuare tn pag a 3-a)

izbutit să termine cu bine compe
tiția. La această reușită antrenorul 
clubului ploieștean, Laurian Cristes- 
cu, a depus o activitate neobosită, 

întrecerile propriu-zise au fost in
teresante, iar unele rezultate s-au 
situat la un plafon comparabil cu 
cele internaționale. Ne referim, în 
mod special, la cifrele cu care au 
ieșit învingători Dan Iuga (384 p), 
Anișoara Matei (380 p), la pistol și 
Petre Șandor (382 p) la pușcă, cei 
trei dovedindu-se, de altfel, cei mai 
în formă sportivi ai competiției. 
Este de subliniat constanța rezul
tatelor la un nivel superior a cîș- 
tigătorilor probelor de pistol, se
niori și senioare.

Vom releva, totodată, șl puncta
jele realizate de tinerii pușcași Ion 
Trăscăveanu și Eugen Satala, după

Constantin COMARN1SCHI

(Continuare tn pap. a 2-a)

cută printre jucătorii fruntași la cam
pionatele naționale disputate la Arad 
în luna decembrie. Acuzînd însă 
consecuția mult prea densă a con
cursurilor în această lună, tinerii ju
cători n-au mai putut să se impună. 
Astfel, doar Popovlci obținînd șapte 
victorii, s-a intercalat printre jucă
torii ce domină, de obicei, compe
tițiile noastre interne. Chiar și a- 
cesta a pierdut, însă, tn confrunta
rea directă cu un alt reprezentant 
al tinerelor talente, Firănescu. Bu- 
zescu și Romanescu au fost departe 
de forma arătată Ia Arad, deșt timpul 
scurt de atunci nu poate fi invocat 
pentru pierderea formei. în timp ce 
primul n-a obținut nici o victorie, 
buzoianul Romanescu a trebuit să se 
mulțumească cu două. Mult prea pu
țin pentru cei doi „puști" I Clujeanul

Paul SLĂVESCU

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

nu vor avea loc nici cam- 
europene și nici mondiale, 
fi un an plin pentru voleiul

punctul nostru de vedere, 
de volei din cadrul Jocu-

Sîmbătă dimineața, împreună cu 
antrenorii federali Nicolae Sotir și 
Nicolae Tărchilă, cu prof. Nicolae 
Humă, cel ce are în grijă națio
nala noastră feminină, am căutat 
să vedem care va fi activitatea in
ternațională a reprezentativelor de 
volei în 1973. Mai întii o constatare 
generală ; în ciuda faptului că. la se
niori,
pionăte 
1973 va 
nostru.

„Din 
turneul
rilor Mondiale Universitare de la 
Moscova (15—25 august) constituie 
obiectivul principal", a început N. 
Sotir. Interlocutorul nostru a con
tinuat astfel : „Turneul masculin al 
J.M.U. e bine venit pentru că, in 
politica federației noastre privind 
pregătirile în vederea .1.0. de la 
Montreal, primul an al acestui ci
clu coincide cu o remaniere masi
vă a loturilor olimpice printr-o in
fuzie mare de jucători tineri care 
să 
în 
în 
Și

poată atinge valoarea maximă 
1976. Și cum acești tineri sint 
marea lor majoritate studenți 

elevi, vom putea prezenta deci, 
niște echipe în alcătuire nouă, care
să se rodeze și cu acest prilej. Piua 
la reprezentativa masculină
va urma un program de pregătire 
adecvat și va lua parte ia o serie 
de verificări internaționale. Paralel 
va ființa anul acesta și o a doua 
selecționată, ce nu va cuprinde ju
cători din lotul pentru Universiadă ; 
fiecare echipă cu programul ei”.

Cea mai importantă dintre aceste 
verificări va fi prilejuită de parti
ciparea la Jocurile Balcanice de 
volei, organizate în țara noastră, la 
Timișoara, între 21—26 mai. Și-au 
anunțat participarea Albania. Bul
garia, Grecia, Iugoslavia și Turcia. 
Paralel, tot Ia Timișoara va avea 
loc și Balcaniada Ia volei feminin.

Să notăm că, în continuare, bă
ieții vor lua parte la un turneu in
ternațional în Polonia 
lie), urmat imediat de 
R. D. Germană (22—29 
găt.irile pentru J.M.U. 
cheiate cu participarea 
Tomis", organizat la Constanța, în
tre 6—10 august. De pe acum au 
confirmat participarea selecționata 
studențească a Japoniei și echipe
le reprezentative ale Uniunii Sovie
tice, Cehoslovaciei, Poloniei și Bul
gariei.

Cealaltă reprezentativă își va face 
debutul la o competiție organizată

(17—21 iu- 
un altul în 
iulie). Pre- 
vor fi în- 
la „Trofeul

ELEONCRA VLAICOV
ȘI ȘERBAN D3B0ȘI

NEÎNVINȘI
(Urmare din pag. V

Șerban Dobosi a știut să treacă peste 
dificultățile întîlnite în sala Flo- 
rea- i, terminînd în cele din urmă, 
învingător, fără a înclina steagul. De 
remarcat că Șerban Dobosi și-a luat 
revanșa cu același scor (3—2), în fața 
campionului national pe 1972, Teodor 
Gheorghe care îl învinsese la ultima 
ediție în finala probei de simplu 
Totuși, cel mai spectaculos meci al 
reuniunii de duminică a fost cel care 
a opus pe Gheorghe lui Luchian. A 
terminat învingător cu 3—0.

REZULTATE — FETE : Vlaicov cu 
Crlșan 3—0, Lunțeanu 3—1, Ilie 3—1, 
Filimon 3—0 ; Crișan cu Corodi 3—1, 
Condicaru 3—2, Moldovan 3—0 ; Ilie 
cu Filimon 3—0, Corodi 0—3 ; 
cu Corodi 0—3, Condicaru 3—0, 
dovan 3—1 ; Corodi cu Lunțeanu 
Condicaru cu Moldovan 3—1, 
țeanu 3—0 ; Filimon cu Lunțeanu 3—2. 
Clasament final : 1. Eleonora Vlai
cov 8 v (24—6), 2. Carmen Crișan 6 v 
(19—5). 3. Lidia Ilie 5 v (18—10), 4.
Maria Corodi 4 v (15—13), 5. Ligia 
Lupu 4 v (16—16), 6. Elena Condi
caru 3 v (13—15), 7. Viorica Moldo
van 3 v (19—20), 8. Camelia Filimon
2 v (10—20), 9. Mihaela Lunțeanu 1 v 
(10—23). BĂIEȚI ; Dobosi cu Sîngeor- 
gian 3—1, Buzgscu 3—1, Gheorghe
3 2, Moraru 3—0. Luchian 3—2, O- 
vanez 3—2 ; Gheorghe cu Flrănescu 
3-0, Romanescu 3—0, Moraru 3—0, 
Stamatescu 3—0, Luchian 3—0 ; Giur- 
giucă cu Romanescu 3—0, Stamatescu 
3—0, Bobocică 3—1, Antal 3—0, Po- 
povici 0—3, Sîngiorgian 3—1 ; Po- 
povici cu Moraru'3—0, Bobocică 2—3, 
Ovanez 0—3, Buzescu 3—0. Firănescu
2— 3 ; Luchian cu Antal 3—2. Popovici
3— 0. Sîngiorgian 3—1. Moraru 3—0 :
Ovanez cu Bobocică 3—2, Antal 3 0. 
Sîngiorgian 1 -3. Moraru 3—1 ; Bo
bocică cu Firănescu 1—3. Romanescu 
3- 0, Stamatescu 3 -1 ; Buzescu cu 
Stamatescu 1—3. Antal 0—3, Sîngior
gian 0- 3: Firănescu cu Romanescu 
3—0. Stamatescu 0—3, Antal 3—0: 
Moraru cu Sîngiorgian 0—3 : Romn- 
nescu cu Antal 3—0 Clasament fi
nal : 1. Dobosi 13 v (39—13), 2. Gheor- 
gl.? 11 v (35—11), 3. Ovanez 10 v
(34—13), 4. Giurgiucă 9 v (30—15), 
5. Luchian 9 v (29—20), 6. Bobocică 
8 v (30—18), 7. Popovici 7 v (26—22), 
8. Sîngiorgian 6 v (24—24), 9. Firă
nescu 5 v (19—28), 10. Moraru 5 v 
(17-27), 11. Antal 3 v (15—31), 12.
Stamatescu 3 v (16—33), 13. Roma
nescu 2 v (10—35), 14. Buzescu 0 v 
(7—39).

Lupo 
Mol-

3—0 ;
Lun-

„Ce cal frumos 1 Dar nu putem să 
jucăm pe el. N-o să cîștige. Nu vezi 
ce gras e ăsta care-1 conduce 7“ Ase
menea afirmații ne-a fost dat sa 
auzim, nu o dată, din partea neoflților 
poposiți din curiozitate în incinta hipo
dromului din Ploiești. Desigur că obiȘ- 
nuiții cimpulul de curse înțeleg imediat 
cui era adresată o asemenea remarcă. 
E vorba de antrenorul-drlver Nicolae 
Gheorghe cu cele 116 kg ale sale. E 
mult, nu 7 Această problemă a greutății 
suportate de trăpași în alergări nu este 
nouă. Deși existența calului de trap da
tează de peste 90 de ani în România, 
totuși, ciudat, subiectul n-a fost abor
dat niciodată în presă. Lămuririle s-au 
efectuat de la Inlțiați la spectatori, ver
bal. Intre două curse. Metoda -iu pu
tea fi, însă, eficientă. Acesta este de 
fapt motivul care ne-a îndemnat să a- 
bordăm un asemenea subiect în cadrul 
rubricii noastre. Ca atare, să 
precizările de rigoare.

Răsfoind filele Istoriei hipice 
o asemenea clauză încă de la 
zarea primelor curse de trap, 
de la primele alergări pe pistă 
în 1936. pe toate hipodromurile din lume 
regulamentele prevedeau că greutatea 
minimă pe care trebuia s-o suporte 
oricare trăpaș într-o alergare era de 75 
de kg. Bineînțeles, sulkyul nu intră în 
discuție. Așadar, fiecare driver care nu 
atingea o asemenea greutate era Jbllgat 
să și-o completer*’ cu plăci de plumb 
atașate la perna din scaunul suikyuîui.

etalăm
ntîlntm 
organt-
Astfel, 

și pină

JOCURILE

bogatul

Moscova,

MCMHALE UiiVLfiSITAiE, IBECTIV FRIOAL lN *73

program Internațional al asului

cu începere de la țla 
mai, cu prilejul aniversării du 
lui TJS.K_A. Aceiași jucători 
fi prezenți la „Cupa Tungsrs 
(Ungaria. 26—29 august), ca si 
o altă competiție internațională 
nunțată pentru luna septembrie 
Cehoslovada.

Tot în septembrie, și tot ta Ce
hoslovada, va avea loc „Cupa Mon
dială", la care echipa Romârie» 
va fj însă prezentă dedt dacă 
va participa vreuna 
zentativele calificate, 
care nici un loc nu 
lotul nostru național 
un turneu în 
ponia.

Deosebit de 
și programul 
prezentativei femmii 
nor întreceri bila tei 
are mai bun voleiul feminin eui 
pean, este anunțată, pe I 
neul balcanic de la Tim 
ticiparea la un turneu 1 
(11—16 iulie),' apoi la 
mis“ (Constanța. 24—28 
fi prezente echipele ni

vor 
im* 

la 
a- 
in

nic-ire 
irsi ir 
oentsiă
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R. D. Germane, Cehoslovaciei, 
Ioniei și Ungariei, precum și o 
mație de club din Japonia) și 
Jocurile Mondiale Universitare 
la Moscova.

O activitate mai bogată ca 
obicei — demonstrind interesul 
mai mare acordat de F. R. Volei

t repr

aga

■ .-. j

de 
tot

ceva. Varșovia și Praga, alături de 
cele ale BucureștiuiuL

Nu ne rămîne decit să urâm suc
ces formațiilor tricolore și antreno
rilor lor în bogatul program inter
național ce-1 vor parcurge în 1973.

MJrceo TUDO8AN

PERFORMERII

r o bei de 50 m garduri juniori II (al III-lea din stingă, Em. Alexe, primul clasat).

LT^EȚIȘ.M-- CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

\ ICTOR GRIGORE, NOUL RECORDMAN DE JUNIORI II LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

CONCURSULUI
(Urmare din pag I)

cum pot fi luate în considerație și 
cifrele obținute de pistolarii 
cian Giușcă, Mihai Teodor și 
orul brașovean Ionel Andrei.

Destul de greu de explicat 
portarea slabă a adversarelor 
șoarei Matei ca și a tuturor trăgă
toarelor de pușcă, a căror evoluție

Lu- 
juni-

com-
Ani-

Proba de pușcă cu aer comprimat 
a revenit lui Petre Sandor (Steaua)

JUGOPLASTIKA SPLIT, 0
saia 
bas- 
său 
ale

D2 VERIFICARE

n ur- 
■a să

la acest ultim concurs înaintea cam
pionatelor europene, n-a fost deloc 
convingătoare. Dimpotrivă ! Asupra 
aspectelor mai importante reliefa
te de întrecerile pe care le 
mărit, vom avea posibilii 
mai revenim.

REZULTATE TEHNICE : pistol cu 
aer comprimat tS ,.r’i thr.loari* — 
seniori : 1. D. Iuga 334 p, 
că 377 p, 3 M. Teodor 
C. Maghiar 375 p, 5. A. 
p, 6. A. Cristea 372 p : 
1. Anisoara Matei 3*9 
Buțu 362 p. 3 
p, 4. Olimpia 
5. Liliana Ione 
rica Mzhalcea l 
L Andrei 379 p, 2. M 

3. E. Ciulea 353 p; 
Silvia Saț 36S p. X C 
345 p, 1 Cristma Parasctiresru 
340 p. Fușcă cu aer coasprueat W 
„diabolourî" 
dor 3*3 p. X 
3. E. Satala 
374 p. 5. T. 
SuăUru 368 
rina To mesei

. ? T-
376

Gered
SI

p.

» VJilXȘ- 
i p. 4 

_ 374 
nio’.re : 
21 Ana

*53
6 

hznieri
V em 364 
țxzr ieare :

r-f” IV*’-

P. 
Vio-

L 
p.
1.

— renitri : L P. Sau- 
I. TrtaKveuou 377 p.

377 p. 4. I Codrear.u 
Ccldea 353 p. 6 M 
p; senioare : L Ma- 

i 3» P. L Verorie»
Stroe 368 p. X Magda Brecea 3M p, 
4 Edda Baia 366 p. 5 Icatua $er- 
bănescu 379 p. 6 lal-ana He-’jez 
353 p ; juniori : L Gk. Birfcu 3fi6 ». 
2. R. Nicolescu 3S3 p. X D Lorarie 
360 p: junioare: I. OeuKx» Ma
tei 364 p. X Mari’- - UftaU 3S3 p. 
X VassLea *■; p.

Clan leat goseral -pr-a »d.ț.3ne 
de panere»: L DINAMO BVCl- 
REȘTI 13U p — eMărMwruu .Cwd 
primăverii’’. X Steaua 55 p. X 
LE.F^. IS p L Meiroe 
41 p. 5. Metalul Bocureș: 
Petrolul Ploiești 23 p. 7 
București 2j p. X Șeoia: 
rești 18 p, 9. Med: rina I 
10. Unirea Focșani 12 p.

Miercuri seara (ora 20), In 
Floreasca, echipa masculină de 
chet Steaua susține primul 
meci în sferturile de finală 
„Cupei cupelor", jucînd cu redu
tabila formație iugoslavă Jugoplas
tika Split. Reprezentantă a une: 
țări în care acest sport cunoaște o 
evoluție și succese cu totul remar
cabile (Iugoslavia este deținătoarea 
titlului de campioană mondială), 
Jugoplastika vine la București cu 
o carte de vizită impresionantă și 
cu un lot foarte valoros.

Trebuie menționat că, deși Ein- 
țează în primul eșalon al baschetu
lui iugoslav de mai bine de un de
ceniu, Jugoplastika a reușit per
formanțe de răsunet de abia in ul
timii ani, cînd a cucerit titlul de 
campioană (1971) și „Cupa* (1972 
Prin victoria din 1971, formația iu
goslavă și-a cîștigat dren’jl de a 
participa la C.C.E. și a ajuns o'nă 
în finală unde, evoluînd ia Te’. A- 
viv, a cedat la limită (69—70) in 
fața echipei Ignis Varese. După ci- 
teva zile, Jugoplastika a sus’inut 
un nou final dramatic, de as’ă dat» 
cu Steaua roșie Belgrad. Dentru ti
tlul de campioană a Iugoslaviei. La 
Ljubljana. 12 000 de soectat*-: au 
fost martorii dramei trăită de bas- 
chetbaliștii de la Jugoplastika. A- 
ceștia au condus aproape tot tim
pul, dar au fost egalați (85—85) în 
ultimele secunde. în prelungiri, bel- 
grădenii au învins cu 107—104 si
i-au privat, astfel, pe sportivii din 
Split de satisfacția celui de-al doi
lea titlu.

în acest sezon, Tugoplastika Split

DRIVERI GRAȘI

In cadrai amvianatelor deatle- 
ei sc-..:r. și juniori II ale 

MunidpiBluj București, desfășurate 
in sala „23 August* am avut plă
cerea să £m rr. 
formanțe recoct 
tegoria a II-a 
semnat in 
rului nos 
sec. ia 50 
aruncarea 
manta rrJ

mâneri la două per 
d de juniori de ca- 
Unul egalat și con- 

târul de ieri al zia- 
Mrhaela Stoica, 7,7

Record la 
gveBtdțiî. Noua perfor- 

isoară 14.83 m și apar- 
mmM Victor Grigore, 

îon yioroiu
i : 14,78 m, Paul(vecfc 

Neag
■ satisfacție evclu- 

ția anperioară a maestrei emerite a 
sp r.-. . Bufanu, care atît
ta serlUe, cit ș> ia finala probei de 
6* m garduri s-a apropiat la o ze
cime de seceadă de recordul na- 

re L sp-t.—.:ne <8.2 sec.). Con- 
sderăm că această constanță la în
cepea de șeaua, coroborată cu tena- 
tita ea spec..".:ă campioanei noas- 

i semn pentru un 
litativ în apropia- 
majore «le sezo-

Constantin (Dinamo) 13,70 m, V. 
Brad (Progresul) 13,63 m, G. Ionel 
(C.A.U.) 12.45 m. JUNIORI II:
50 mg — Em. Alexe (Ș.S.A.) 7,5, P. 
Ionescu (Ș.S.A.) 7,6, T. Căprăroiu 
(C.A.U.) 7,6 ; triplu salt — P. Apos
tol (Viitorul) 13,42 m, E. Petrescu 
(Viitorul) 13,32 m, Gh. Popa (Di
namo) 12,74 m ; înălțime — D. 
Oprea (C. S. Brăila) 1,94 m, A. Oș- 
lobeanu (Lie. 35) 1,91, F. Constan
tin (Viitorul) 1,88 m ; prăjină — L. 
Mînecan (C.S.Ș.) 3,30 m, I. Constan- 
tinescu (Constructorul) 3,10 m, I. 
Stamatescu (C.S.Ș.) 3,10 m ; greu
tate — V. Grigore (C. S. Brăila) 
14,83 m (nou record), N. Stoica 
(Ș.S.A.) 14,55 m, W. Vogel (Ș.SiA.)

14,53 m. JUNIOARE II: 50 m — 
C. Călinescu (Ș.S.A.) 6,7, D Me- 
linte (Lie. 35) 6,8, A. Nedelea (Ș.S.A.) 
6,9 ; lungime — M. Stoica (Ș.S.A.) 
5,24 m, Al. Sandu (Ș.S.A.) 5,20 m, 
El. Ivan (C.S.Ș.) 5,12 m ; înălțime 
— C. Gosler (Ș.S.A.) 1,55 m (în 
baraj 1,60 m), M. Șerban (C. Ș. 
Brăila) 1,55 m, N Iile (Ș.S.A.) 1,50 m; 
greutate — L. Georgescu (Steaua) 
11,83 m. M. Vasile (Ș.S.A.) 9,55 m.

La sfîrșitul acestei săptămîni, tot 
în sala „23 August", se vor desfă
șura campionatele municipale, des
chise juniorilor de categoriile I și 
a IlI-a.

C. M. MUREȘANU. coresp

Este cunoscut faptul că mișcarea 
rugbystică din țara noastră a pri
mit, in urmă*cu cîțiva ani, un im
bold consistent prin organizarea ți
nui campionat de rugby în rețeaua 
școlară a Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

Mergînd pe linia îmbunătățirii 
continue a acestei activități, la în
ceputul acestui an, în București 
din inițiativa și in organizarea Di
recției de personal și învățămînt 
(director : tov. Ion Lepădatul a 
fost inițiată o nouă acțiune: un 
curs de instruire cu profesorii de 
educație fizică din Timișoara, Te
cuci, Bacău, Pitești, București și 
Craiova care activează în școlile 
profesionale și liceele de speciali
tate ale M.T.Tc. și se ocupă, în 
unitățile respective, de rugby;

Cîteva date privind această ini
țiativă am aflat de la inspectorul 
școlar Dan Ion — nume cunoscut 
pentru pasiunea și priceperea de
pusă în slujba dezvoltării _ acestei 
discipline sportive : „Organizat in 
ideea transformării substanțiale a 
mișcării rugbystice din școlile apar- 
ținînd de M.T.Tc. într-o activitate 
de calitate — și în ultimă instanță 
chiar de performanță — cursul a 
reunit 25 de ps ’esori-cursanți dor
nici să-și îmbogățească bagajul de 
cunoștințe rugbystice, de a se spe
cializa. Referatele, lecțiile, orienta
te pe probleme de organizare și me
todică specifică condițiilor școlilor 
din cadrul ministerului amintit — 
susținute de specialiști din rugbyul 
românesc : conf. univ. Nicolae Pă- 
dureanu, ing. Viorel Moraru, dr. 
Gabriel Eftimescu, asist, univ. Va
sile Constantin, ing. Radu Demian, 
Ion Balcan ș.a. — au dat posibili
tate participanților să se orienteze 
mai bine, dar, mai ales, să tindă a 
transpune în viață ideea formării 
unor centre puternice de rugby în 
orașele din care provin. Vom repe
ta asemenea cursuri".

Cu totul remarcabilă pasiunea 
pentru rugby în unitățile școlare 
din cadrul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

TENIS
(Urmare din pag I)

IUDITII DIDAR GOHN ȘI TONA OVICI, CÎȘTIGĂTORI AI „CUPEI UNIRii“

Coucunul de$i eu »-a caracteri- 
zat prin perfarauanțe de valoare ri- 
f a ri*- -reresant pnn lupta 
pertTra îr.therete, poate, datorită 
puniripfcâi — grație 
ar^ar.zaaorilcr — unor 
prcv~.3rie Bcila, Ciul 
Fâteșfi $z P^oâesăî).

RezsiaMe leuaic*:
63 a — S Lărăreacu (C A U.) 6.7. 
V Simcaa «C&M Cluj) 6.7. T. Pe- 
•—>.r; CA <3. M Ung (C-A.U.)
6* : î-rts re — M Za'aria (Rapid) 
7 42 aa. V Săracaa 7j3 m. Ș. Ci<> 

flfeSalK* 7.13 ■ ; greutate —
Gapes QBanioi K69 m. M.

6 43 m. P Neagti 
EmOARE: 60 
EL Mirza (Di- 

<Construc- 
R Teodo- 

AL Popescu 
late — M

Brian j Al 
* V BT:
■

amabilitâții 
a tie ți din 
Constanța.

SENIORI

punîndu-și adversara în situația de 
a o... aplauda. Astfel, primul set 
s-a terminat cu 7—5 în favoarea 
lui Gohn.

Virginia Ruzici a început setul al 
doilea decisă să egaleze. Și-a în
scris în cont primele două ghemuri, 
apoi cedează unul : 2—1, majorează 
la 3—1, pentru ca următorul ghem 
să-l piardă : 3—2 Cîștigă încă unul 
pe serviciul lui Gohn (4—2), pentru 
ca imediat jucătoarea brașoveancă 
să reducă scorul la numai un ghem 
diferență : 4—3 pentru Ruzici. La 
5—3 Ruzici mai avea nevoie de un 
singur punct pentru a cîștigă setul 
și a face 1—1. Dar nici de data a- 
ceasta n-a putut trece de Gohn, 
care, revenindu-și, cîștigă și al doi
lea stt cu 7—5 și odată cu el și me
ciul. A fost o partidă de mare spec
tacol în care campioana țării, Iu- 
dith Gohn, a cîștigat pe merit. Dar

nou

Cl
in 
de 
a-

învinsa sa nu are mai puține me
rite în acest spectacol de tenis, Vir
ginia Ruzici confirmînd din 
clasa de joc pe care a atins-o.

în finala masculină am asistat 
din nou la o răsturnare de scor 
de-a dreptul incredibilă. Toma 
viei — clasat pe locul al II-lea 
clasamentul. federației noastre 
specialitate, pe anul 1972 — l-a
vut ca adversar pe campionul Ro
mâniei, jucătorul dinamovist Viorel 
Marcu. Acesta, nedezmințîndu-și su
porterii — veniți în număr mare 
să-l vadă în acest meci —, dar mai 
ales confirmînd forma bună în care 
se află în sezonul de tenis pe te
ren acoperit, a început meciul cu 
Ovici decis să cîștige. Dar precizia 
loviturilor lui Ovici, viteza de exe
cuție și finețea cu care ne-a obiș
nuit Ovici, au fost și de data a- 
ceasta „armele" principale pe care 
le-a aruncat în luptă. Astfel că la 
puțin timp după începerea meciu-

LOTUL DE TINERET

lui, scorul îi era favorabil cu 4—1 
jucătorului de la Progresul. Aici a 
intervenit momentul dramatic pen
tru Ovici. Parcă atunci ar fi intrat 
pe teren, Viorel Marcu a început să 
lupte pentru fiecare minge cu o 
dîrzenie demnă de toată stima. în- 
trebuințînd o gamă de lovituri foarte 
bogată (servicii și smeciuri puter
nice, loburi, mingi liftate), el a reu
șit nu numai să egaleze, dar să cîș- 
tige setul cu 7—5.

în setul al doilea, la situația de 
5—3 în favoarea sa și mecibol, 
V. Marcu pierde minge după minge 
și Ovici egalează : 5—5. Ovici își 
dă seama că acesta este momentul 
hotăritor al meciului, joacă exact 
și eficace și cîștigă setul : 7—5. în 
setul decisiv, V. Marcu, sleit de pu
teri și pevoind să creadă parcă o 
realitate, tristă pentru el, dar ade
vărată, nu mai este în stare să 
opună o rezistență notabilă și pierde 
eu 2—6.- Deci : T. Ovici — V. Marcu 
5—7. 7—5, 6—2.

în finala de dublu, Sântei, Sati- 
riu au dispuns cu 3—6, 6—3, 6—3 
de V. Marcu, Hărădău.

MIERCURI EY0LUEA2Ă LA WGJtESTl. M CUPA CUPELOR

REPREZENTANTĂ DE SEAMĂ A SPORTULUI IUGOSLAV
FIȘA ECHIPEI 

JUGOPLASTIKA SPETI

a

PENTRU CAMPIONATELE INTERNATIONALE PRONOSPORT
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DUȘAN BUGAR1N

DRIVERI SLABI

tp-
SM-

Cel ce depășeau granița celor 75 de kg 
era de la sine Înțeles că suportau Oe 
bunăvoie diferența. In trecutul curse
lor noastre de trap driverl ca C. Han- 
son, Gh. Mihăllescu, Serghie Corol, 
Gheorghlță Crainic, Themistocle Tasso- 
pol etc. erau oameni de peste o sută 
de kilograme. însăși Cleo Chrlstodorcsru 
— prima femeie antrenor-driver din 
țara noastră — depășea o asemenea 
greutate. Șl, totuși, plusul de greu ate 
nu l-a împiedicat niciodată pe cei mai 
sus citați să recolteze succese re
marcabile. Excepttndu-1 pe ȘL Ionescu- 
Bordei și Ivan Corsak, mal greu ne 
vine să relevăm comportarea celor si
tuați mult sub această greutate !...

Din mii de curse disputate, este 
semnat un singur caz. la noi. de 
calificare a unui trăpaș cîștigător, 
tru că, după alergare, la cîntar, 
lipsit... 500 de grame din cele 75 de 
Evenimentul s-a petrecut In 1934 și 
„eroul* a fost Mitică Dobrescu. Acesta, 
a pierdut o cursă „muncită* cu cham
pion dlri vina exclusivă a cantaragiu- . ____ ,
Iul de pe hipodromul Floreasca care - 63 de-kg,, tiu mal reușește de cîțiva ani 
nu a observat Inexactitatea greutății 
înainte de cursă, Cî numai după, adică 
atunci cînd, de fapt, erau de față și 
adversarii sosiți pe celelalte locuri 1 E- 
vident, cazul a fost plin de stupiditate, 
dar protestele vehemente ale parlorllor 
s-au sfărîmat sub Implacabilul „dura 
lex. sed lex !...“

Deci, multe decenii s-a socotit că di
ferențele dintre greutățile drlverilor tre-

con- 
des- 
pen- 
i-au 
kg !

bufe totoși echilibrate. Dar studiul 
treprir.s !n această direcție de către 
daliștU din diferite țări a dus la una
nima concluzie că, în alergările de ’.rap, 
greutatea fiind TRACTATĂ șl nu PUR
TATA. ca In cursele de galop — în 
care echilibrarea șanselor concurenților 
se face prin locul greutăților _ nu 
există nici o influență asupra acțiunii 
catului. Ca atare, peste tot In probele 
trăpașilor greutatea a devenit liberă. 
Fiecare driver cu greutatea coypcralâ 
naturală. De altfel, referirtdu-ne la si
tuația existentă pe hipodromul ploieș
tean. menționăm că Avram are 104 kg. 
Ion Oană 101 etc., deci cazul Iul Nico
lae Gheorghe nu este chiar o excepție. 
Fără să efectuăm 
calitatea Iul de 
doar amănuntul 
în ultimii ani, a 
mente de prim 
cordurilor acestora ___ ___ ____
ratec 23.9. Bucur 24. în concluzie, plusul 
Iul de greutate nu trebuie privit ca 
un'balast. Lă antipod, Traian Dinu, cu

o pledoarie r ?ntru 
driver, vom specifica 

că el a fost cel care, 
condus o serie de ele- 
rang Ia realizarea A- 

Bosfor 21.7, Jă-

să obțină succese 1... Driver! grași sau 
driverl slabi 7 Mal de grabă este -orba 
de sinceritatea sentimentelor cu care 
se pleacă din start. Dar asta e cu totul 
altceva decît ceea ce ne-am propus 
să lămurim cititorii rubricii noastre 1...

Niddy DUMITRESCU

Jțr

CLASAMENTELE
LA ZI ALE

CUPELOR EUROPENE

îb rândurile de ma: Jos. publi
căm clasamentele Ia z: ale grupe
lor sferturi de finală ale cupeâcr 
europene la baschet masculin- Pre
cizăm : se acordă două puncte pen
tru med cîștigat (scor favorabil 
după două întâlniri) și un punct 
pentru med pierdut pe teren. La 
reprezentări, nu se acordă rid ur. 
punct

C.C.E.
GRUPA A

1. Steaua r. Belgrad 1
2. Simmenthal Milano

1
1
1

3. Real Madrid
4. Maccabi Tel Aviv

GRUPA

i o 205-201 2

1 
o 
o

o
1
1

163-166
166-168
201-205

2
1
1

B
1. 
2_
3
4.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

Ț.S.K.A. Moscova 
Ignis Varese 
Slavia Praga 
Dinamo Buc.

1
1
1
1

1 
1 
o 
o

0 
0
1
1

177-144 
185-171 
171-185 
144-177

2
2
1
1

CUPA CUPELOR
GRUPA A

Mobilquat.ro Milano
1

Spartak Brno 1
Spartak Leningrad

- 0

1
0

0
GRUPA B

Jugoplastika Split 1 
Juventud Badalona

1 
0Steaua Buc.

1

0
0

0
1

0

0

i 
o

183-162
162-183

152-147

147 152
0- 0

2
1

2

1 
0

La sfîrșitul acestei 6ăptămîni, 
simbâtă și duminică, va avea loc 
in sala Floreasca o importantă com- 
petiție de judo organizată de țara 
noastră — Campionatele internațio
nale de tineret. Iată lotul ce va fi 
al.la startul acestor întreceri : 
ea*. 63 kg : Dorel Vitan (Dinamo 
Bacurești). Alexandra Filip (Dina
mo 
«P- 
CȘe- 
ea*.
BacureshJ. Loghln lazăr (Vagonul 
And), Adrian Harincoo (Sc. sp. U- 
nt-ea Ia$3, Grigore Pă’.ttaeanu (Șc. 
sp. Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) și 
loa Petrrf CSc. sp. 2. București) ;

$'
80 kg : Constantin Melnic

Brașov), Gheorghe Marin (Șc. 
2, București) și Ion Botezatu 
sp. Orașul Gh. Gheorghiu-Dej); 
7» kg : Cornel Roman (Dinamo

baticuri

(Ra-
La-

Cos-

cat.
pid Bucurejti), Iosif Ianoși și 
dislau Pall (Dinamo Brașov), 
tică Sauciuc și Ion Moraru (Șc. sp.
Unirea Iași) ; cat. 93 kg : Ionel Fi
lip (Știința Mediaș), Dinu Nichifor 
(Șc. sp. Unirea Iași), Tiberiu 
lomon și Istvan Szanto (Șc. 
Miercurea Ciuc) ; cat. 4-93
Constantin Georgescu (Universita
tea Cra’ova), Iacob Codrea 
mo Brașov). Giinter Lintz 
nomia Timișoara) și Lazăr 
(Vagonul Arad). Antrenorii
n«6tru de tineret sînt Gheorghe 
Donciu (București) și Constantin 
Bogdan (Timișoara).

So-
sp, 

kg :

(Dina- 
(Agro-

Uscă 
lotului

Cagliari ■ 
Fiorentina 
Juventus 
Lanerossi 
Lazio — Napoli 
Milan V--__
Palermo — Ternana 
Sampdoria — Torino 
Ascoli — Como

Bologna 1
Internazionale 2 

Rcrna 
Atalanta

Verona

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X. Catania — Brindisi

XI. Foggia — Varese 
XII. Lecco — Genoa 

XIII. Taranto — Perugia
Fond de premii : 367.309
Plata cîștigurilor la acest 

se face
— tn

ianuarie 
clusiv ;

— în țară, de la 
la 7 martie 1973,

astfel :
Capitală,
pină la 7

lei. 
concurs

din 26începînd
martie 1973, in-

29 ianuarie pină 
inclusiv.

februarie,

Mobilquat.ro
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PREGĂTIRI...
ew. Fto rea, Mănăilă și Breazu — 
fundași ; Dinu Iordan. Stoichițoiu, 
Menu — mijlocași ; Girip, Leca, Ni- 
coară, Răut și Tudor — înaintași.

Pavel PEANA — coresp.

METALUL DROBETA T. SEVERIN

LA STEAUA

MECI AMICAL
LA BRAȘOV

pre- 
mulți 
egală, 
putea 
meci,

ziua de 7 
continuat 
montană 

la începu-

Peste cît 
teren nu rinei

■rie pri
ll Rădu- 

Haidu. 
roLaț:^, doyă rc- 

fiecare.
i jucat

doua de
V. BAGEAC

C. GRUIA — coresp.

După cele 
tuate acasă, 
ianuarie, „U“

SEDUCĂTORII...

— Acum zece 
sus, la Poiana — 
„recepția- Casei A 
șov.

In aceste zile, 
lumea știe că 
în apropierea 
Cînd am ajuns 
Negrea, Tătaru, 
Voi nea și ceilalți 
efectuaseră o 2 000 de me 
de drum ia 
lată, profesi 
se la al di 
namen'ului de 
ușoară pe o 
interval de r 
cători urc 
ori. Doctoi 
atent nulst 
tă ordine, 
rele 6 atanră: 
m (al î 
unor ex

pușcă. Ore.: 
gărirea Cik

După obișnuitul control mefical. 
formația craioveaaă s-a r:?;?-: p~; 
de o săptâmi-ă In k:i..La:s. 
prezent se află la CL- ---- •-
Iotul pe care antrenorul Oewest lor- 
dănescu U are k. dtsp?r;ie. au : 
promovati dot jucători <Sa cacopiD- 
natul județean. E sue bo de Cwnla 
Si Paris.

yr. GLEGVI — c*rrs*
POLITEHNICA GALATI

Studenții gălățeni si-au reluat pre
gătirile de la 9 iar. „arie. Cor.• ' t'- 
ae situația precară in care se zisese 
(pe ultimul loc în clasameny. an
trenorul Drago? Cojocaru și elevh 
săi sînt hotărîți să fc. .sească din 
plin perioada de pregătiri. In pro
gramul echipei au fest incluse nu 
mai puțin de 15 meciuri de veriS- 
care, în care gălățenii vor fndtei 
adversari din toate eșaloanele fotba
lului nostru divizionar, printre care 
Steagul roșu. Petrolul și o formație 
de peste hotare, echipa F.C. Kari

Lasa-i. 
repede".

B- 
îret^iie 

gj plea-

9 W0 de metri. Acest tip de antrena
ment îl efectuăm din două în două 
zile, urmăn.<du-se îmbunătățirea re
zistentei șî forței. De aceea intere
sează mai puțin — deocamdată, de- 
sițBr — timpul in care sînt parcurși 
cei o sută sau două sute de metri. 
După.amiaiă. la sală, ne vom con- 
eeaira asupra supleței «i mobilității, 
tom selecta acele exerciții care sâ 
compenseze grupele de mușchi soli- 

amentul de dimi
neață-

1 sala de 
ucreze cu 

cit de

Constantin : „Gata ! Poftiți Ia 
autobuz !“...

Noul antrenor al Stelei, pe umerii 
căruia cade acum marea răspundere 
a menținerii echipei pe locul întîi al 
campionatului, ne spune Încrezător 
în... steaua Stelei :

— Va fi un retur greu pentru noi. 
împotriva liderului toate echipele 
vor juca fără menajamente. Știu a- 
cest lucru. îl știu și jucătorii. De 
aceea se pregătesc ca rfeiodată. Piuă 
și Cristache s-a convins că fără 
muncă nu se mai poate. Mă bucur 
că, încă de pe acum, a început ma
rea bătălie pentru cele 11 posturi 
ale echipei. Urmăresc atent această 
dispută și aș dori să știe toată lu
mea că eu unul nu am idei 
concepute. Steaua are acum 
jucrtori de valoare sensibil 
Cum e ți normal, unii nu vor 
intra în echipă, la primul 
Cel ce nu va juca va trebui însă să 
înțeleagă, să nu fie dezamăgit, dim. 
potrivă, să strîngă din dinți și să 
continue lupta pentru a ajunge în 
11-le de bază. Orirind se poate ivi 
clipa promovării. Ta fi mai ușor, 
cred cu, să se ajungă în echipă și 
deosebit de greu ca cineva să se 
mențină printre titulari fără randa
mentul maxim...

Pînă la 20 ianuarie, liderul campio
natului nostru străbătuse în... pas de 
cros un traseu de aproape 80 000 m. 
Un triou complex, extrem de difi
cil, pe parcursul căruia antrenor, 
preparator fizic și medic au urmărit 
cu atenție maximă rezistența fizică, 
suplețea, mobilitatea forța. Un tra
seu străbătut de toți jucătorii cu fer
ma convingere că liderul are ne
voie de arme puternice și sigure 
pentru a-și apăra poziția cîștigată 
în teemna Iui ’72.

Laurențiu DUMITRESCU

Vă propun, stimați cititori, să recitim împreună 
cronica meciului (sau a mecidrilor) Steaua — Trac
torul de la Brașov. Această propunere nu urmărește 
nimic deosebit. Ea nu vrea să tragă concluzii. Nu 
vrea să stabilească raporturi. Oferta are un singur 
scop : acela de a ne încălzi puțin mîmile, acum, 
cind vifornița s a pornit fără milă, aflird, a'esigur, 
că se reiau jocurile de fotbal.

Așadar, Steaua a aliniat două atacuri. Unul se
ducător, alcătuit din Helvei, lordănescu. Aelenei și 
Răducanu. in repriza a doua, seducătorii au fost 
înlocuiți cu un cvartet mai puțin „talentat", format 
din Pantea, Tătaru, Voinea și Năstase.

Primul cvartet este, spun mulți, unul de virtuozi. 
Helvei a fost, și rămîne, pentru unii, unul din cele 
mai mari talente ale fotbalului românesc. (Un an
trenor de mare sobrietate, cum este Traian lonescu, 
a fost de părere că Helvei are un bagaj tehnic su
perior celui al lui Dobrin). lordănescu a devenit o 
vedetă internațională. Fentele lui au fascinat atît de 
muit, acum vrebSții ani, stadionul plin din Pireu, in
cit astăzi, Olimpiakos, dacă ar fi să aleagă între 
Keiser și „Puiu", n-ar sta prea mult pe ginduri, 
preferîndu-l pe acesta din urmă. în ceea ce îl pri
vește de Aelenei, el este marele favorit al lui Va
lentin Stănescu, fiind altoiul de care are nevoie e- 
chipa noastră națională. în sfîrșit, obișnuiții terenuri
lor din Ghencea spun despre Răducanu (Marcel) că 
a depășit de mult rafinamentul tehnic al lui Aele
nei, fiind astăzi în căutarea... absolutului.

Cvartetul ol doilea este alcătuit din oameni mult 
mai puțin gratulați. Pantea se vede mereu „sărit" 
cînd este vorba de echipa națională. Tătaru a de
venit un jucător de... finaluri. Voinea, deși al doilea 
golgeter la Nimes,- nu reușește să găsească un loc

în echipa liderului, iar Năstase trăiește doar din a- 
mintirea celor patru goluri înscrise intr-un singur 
meci. (Să mai adăugăm că prima variantă a fost 
condusă de Dumitru, unul din marii maeștri ai com
binațiilor, în timp ce varianta a doua a avut doar 
sprijinul unor „vizionari" mai puțin inspirați, 
și Dumitriu IV).

Și totuși, pînă la urmă, atacul de farmec 
să nu înscrie nici un gol, în timp ce varianta 
varianta celor mai puțini fascinanți, a reușit 
cheze de trei ori.

Stimați cititori, o judecată de valoare prin prisma 
raportului de scoruri este, desigur, prematură. Cro
nicarul nici nu-și propune să exploateze o situație 
de moment, oricînd reversibilă. Dar, în această zi cu 
viscol, el simte nevoia să atragă atenția că far
mecul nu este întotdeauna un sfetnic bun in fotbal.

De peste trei ani, iubitorii fotbalului nostru tră
iesc cu iluzia că, într-o bună zi, cuplul Dobrin — 
Dumitrache va reuși să ajungă ceea ce ar fi putut 
să fie, adică unul dintre cele mai bune cupluri din 
Europa. Anii au trecut și iubitorii fotbalului au con
tinuat să spere. La drept vorbind, toate nemulțumi
rile legate de echipa națională au fost emise doai 
în raport cu idealul nostru despre acest cuplu.

Rostul rîndurilor de față este (doar) acela de a 
ridica o problemă și, dacă vreți, de a emite pă- 

ritul critic, 
ani 
mijlocul terenului, pentru a-i absolvi de orice reproș 
pe seducătorii din față, în numele altor iluzii...

loan CHIRILA

ca Vigu

a reușit 
a doua, 
sâ mar-
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Duminică, pe stadionul Tractorul 
din Brașov, 4 000 de spectatori au 
urmărit , dubla întîlnire amicală de 
fotbal dintre Steaua și divizionara 
C Tractorul.

în cele două partide disputate, la 
care a asistat și noul antrenor al 
echipei naționale V. Stănescu, li
dera Diviziei A a folosit următoa
rele formații;:

în primul meci ’ (scor : 0—0) Ior- 
dache — Sătmăreanu, Smaranda- 
che, Iovănescu, Ion Ion — Dumi
tru, Ștefănescu — Helvei, Iordă- 
nescu, Răducanu, Aelenei.

în al doilea joc (scor 3—0, prin 
golurile marcate de Tătaru — min. 
47, Voinea — min. 54, Pantea — 
min. 72) : Haidu — Cristache, Ciu- 
garin, Negrea, Hălmăgeanu — Du
mitriu IV, Vigu — Pantea, Tătaru; 
Voinea, Năstase.

nu e, poate, momentul sâ „modelăm" spi- 
emițînd ideea că neîmplinirile ultimilor 

au drept sursă doar „filozofia sterilă" de la

iiii
«w

' '

Vedetele de ieri s-au reîntîlnit duminică dimineața, în sala Dinamo, la o antrenantă partidă de minijotbal. De 
la stingă la dreapta, Crăiniceanu (4), Ene JI, Eftimie și Feodot. ■ Foto: Ion MIHÂICA j

MINIFOTBALUL REDIVIVUS!
DINAMO - STEAUA

Ieri dimineață, sala de sport din 
șos. Ștefan cel Mare a fost din nou 
plină, dovadă că „sportul rege“ a- 
trage ca un magnet publicul, indi-

(OLD«BOYS) 5-5
ferent cînd și unde este jucat. Cu 
atît mai mare a fost curiozitatea 
spectatorilor bucureșteni, deoarece 
în afară de obișnuitul cuplaj fe-

'en..-.-g:șui severineni și-au În
țepat pregătirile cu un lot de jucă- 
țgri redus. O parte din ei (fundașul 
■esefcicî $i portarul de rezervă Nae) 
M tfcnnrmi stagiul militar, .a- .1-

v terminindu-și stagiul militar, 
w - reîntors la vechile lor cluburi 
Hnariw, C. Ioni. De asemenea sub 

"e-~x*.«J întrebării se pun și evolu- 
■ .itoare ale Iui Pavlovici si 

lămiri. puțin receptivi la sfaturile 
- ~ ■■-•jl.t C. Lepădatu.

I^pă o primă săptămînă de antre- 
MMak In orașul de pe malurile 
Dosirii grupul restrins al metalur- 
r >- :- a plecat In stațiunea Soveja 
rin moții Vrancei. La întoarcere, 
r s.-fi -i-t completeze lotul cu cîte- 

t elemente ce valoare de la echi- 
peje rin categorii inferioare.

U“ CLUJ-LA PREDEAL CU UN LOT DE
opt antrenamente1 efec- 
începînd cu

Cluj și-a 
pregătirile în stațiunea 
Predeal unde se află de 
tul săptămîmi trecute.

Cu excepția lui Crețu, rămas la 
Cluj pentru examene, la Predeal se 
află toți ceilalți componenți ai lo
tului actual : Ștefan, Negru, Toto- 
ianu (oortari), Porațchi, Solomon, 
Pexa, Mihăilâ, Cîmpeanu, Ciocan,

Matei (fundași), Mureșan, Anca, 
Fanea Lazăr, Șudi, Mihai Muntea- 
nu (mijlocași), Uifăleanu, Ion Mun- 
teanu, Șoo, Lică, Barbu, Naghi, 
Coca (înaintași).

Numele noi, promovate, de cu- 
rînd, de către antrenorii Ștefan O- 
nisie și Vasile Băluțiu, sînt : Ale
xandru Matei (un junior de 18 ani, 
care joacă fundaș central), Adrian 
Coca (în vîrstă de 20 de ani, îna-
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intaș central) și Mihai Munteanu 
(20 de ani, mijlocaș dreapta).

în săptămînă care urmează, „U“ 
Cluj, va susține două jocuri, unul 
cu echipa de tineret și celălalt cu 
Rapid București, care, așa cum se 
știe, se află pentru- pregătire tot la 
Predeal.

Cea de-a doua parte a perioadei 
pregătitoare va fi efectuată la Cluj, 
unde echipa va reveni luni 29 ia
nuarie.

minim, dotat cu „Cupa Dinamo", în 
vedetă, s-a disputat o atractivă par
tidă dintre fostele glorii ale clubu
rilor Dinamo și Steaua. Confrunta
rea (două reprize a 30 minute) a 
oferit un excelent spectacol fotba
listic. Am revăzut, și admirat, din 
nou, pe Cornel Popa și Zavoda II, 
Dumitru Popescu, Nunweiller IV, 
Ivănescu, Sîrbu, Cacoveanu, Crăini
ceanu, Crișan și Constantinescu. Am 
lăsat la urmă aprecierile asim-a 
evoluției celor doi goal-keeperi. Bir- 
tașu (care, în lipsa lui Voineseu, a 
apărat poarta echipei Steaua) și 
Uțu. Robinsonadele celor doi foști 
apărători ai buturilor echipei Di
namo au îneîntat din nou asistența.' 
Rezultat final: Dinamo — Steaua 
3—3 (2—2). Autorii golurilor : Enell, 
Eftimie și Pavlovici (autogol), pen
tru Dinamo, respectiv, Cacoveanu 
(2) și Crăiniceanu (din 7 m), pen
tru Steaua.

Aurel PĂPĂDIE |

(Urmare din pag 1)

cota fotbalului nostru, prestigiul 
sportului românesc în arena inter
națională. Ceilalți, componenții 
„noului val“ al lotului, au putut 
auzi cuvinte de îndemn, de stimu
lare în a merge pe drumul muncii 
fără preget, al disciplinei, al dăru
irii pentru atingerea idealurilor lor 
sportive, de altfel unicul drum care 
conduce spre afirmarea certă, spre 
încadrarea în circuitul marilor va
lori ale sportului de performanță.

Trecîndu-se la o serie de apre
cieri concrete în legătură cu echi
pa reprezentativă, s-a arătat că, în 
cea de-a doua jumătate a anului 
trecut, comportarea acesteia a creat 
justificate nemulțumiri în rindul o- 
piniei publice, a făcut ca echipa 
națională să nu mai obțină rezul
tatele scontate și, în primul rînd, 
ca ea să piardă ocazia de a lua un 
start corespunzător in noile preli
minarii ale C.M., în cate s-a an
gajat din toamna lui 1972.

în aceste condiții, cu prilejul șe
dinței te care ne referim, s-a fă
cut o exigentă analiză a situației 
create, au fost relevate atît feno
menele negative care au apărut în 
viața echipei, în ansamblul său, cit 
și în atitudinea personală a unora 
dintre jucători.

în acest context, au fost critica
te lipsa de mobilizare, dezinteresul, 
atitudinile de suficiență și blazare, 
remarcate la mulți dintre compo
nenții echipei în meciurile cu Aus
tria, Finlanda, Albania, ca și în 
jocul din Israel, ceea ce a dus la 
evoluții departe de valoarea reală 
a fotbalului nostru și, ca urmare, 
la rezultate în flagrantă discordan
ță cu așteptările. în activitatea e- 
chipei naționale (ca niciodată, în 
trecut) în toamna trecută au apă
rut defecțiuni de natură a provoca 
serioase îngrijorări, de genul impo
sibilității de a se reuni o echipă 
pentru acțiunea ce se prevăzuse la 
Oltenița sau al unor prezentări cu 
întîrziere la convocări (cazurile lui 
Dobriin, Adamache, Dinu, Dumi
trache). De asemenea, au apărut 
manifestări incompatibile cu răs
punderea pe care o comportă se
lecționarea în echipa națională ca : 
nerespectarea indicațiilor de acțiu
ne în teren date de antrenor, lipsa 
de răspundere și de atenție în joc 
(Răducanu, de exemplu), întreține
rea unor discuții nejuste și a unei 
atmosfere de revendicări de tot fe
lul, în dauna concentrării spre o 
pregătire cit mai bună, individuală

ți de fi.TMT.tr-a. De asemenea, s-a 
menționat căzui uaor jodtort *- 
junși in riște persocrie
deosebite, care au făcut ca aperoi 
lor la echipa naponalâ sâ se c. 
nueze, așa cux s-au petrecut lu
crurile cu Dumitrii, a cărui trece
re la alt club nu poate jnstzrica te
niei un caz o asemenea scitere de 
randament ca cea rema-cată ia ju
cătorul respectiv.

în rîndul echipei au apărut și 
alte manifestări, ca acele repetate 
încercări de a justifica rezultatele 
slabe prin scuze de tot felul, una 
mai netemeinică decît alta, de ge
nul fatalelor „greșeli personale', 
greșelilor de portar, ratărilor, al 
faptului că „în ultimul timp n-am 
mai jucat cu adversari tari" (! ?). 
Nu puțini sînt jucătorii (Deleanu, 
Neagu, Dembrovschi, Domide și al
ții) care deși au calități pentru a 
presta un joc de bun nivel inter
național, au alunecat din ce în ce 
mai mult pe panta automulțumirii, 
ceea ce i-a dus, inevitabil, la o a- 
nurnită plafonare, la complacerea 
în mediocritate.

Dar, dincolo de aceste aspecte, 
legate de activitatea în cadrul lo
tului, s-a mai atras atenția și asu
pra altor stări de fapt remarcate 
în această ultimă perioadă : unii 
jucători, atît din București cit și din 
provincie (Adamache. Dobrin, Dinu, 
Răducanu, Dumitrache) nu duc o 
activitate corespunzătoare cerințe
lor de refacere după efort. Și, ceea 
ce este mai îngrijorător, o seamă de 
tineri din loturile naționale mani
festă atitudini de vedetă, nesoco
tesc indicațiile antrenorilor, nu res
pectă normele de viață sportivă 
(Beldeanu. Hajnal. Marcu). Or, în 
aceste condiții, comportarea și re
zultatele din ultimul timp nu mai 
constituie surprize, ele își au ex
plicații firești.

Din păcate, aceste aspecte, rele
vate în ședința de joi cu compo
nenții lotului, sînt caracteristice 
pentru un cerc mai larg de jucă
tori, sînt prezente in fotbalul nos
tru, într-o măsură care trebuie să 
dea de gîndit. De aceea, conduce
rea federației a anunțat hotărîrea 
sa de a trece la măsuri ferme în 
legătură cu aceste fenomene, astfel 
îneît în perioada următoare, toate 
cazurile de asemenea abateri, de 
nerespectare a normelor de viață, 
de nerespectare a indicațiilor antre
norilor. vor fi analizate și se vor 
lua măsuri mergînd pînă la exclu
derea din activitatea competițională 
divizionară.

Cu prilejul reunirii lotului, pre-

~ r - Fe-zerahei române de fot
bal a anunțat că Biroul federal a 
hottatt să dea un ultim avertisment 
jari'Tiler Srecula Rădueanu, Nico- 
It Dabrin și Florea Dumitrache, 
t'-rr-.d că in cazul repetării, în 

arestte an, a abaterilor în 
ard—itaxea și comportarea lor, li se 
va ridica dreptul de a mai activa
- -L—- -a--:.? divizionare, puțind

za f :a’. doar în campionatul o- 
rășeneae. S-a precizat că acest aver- 
tigneni va putea fi ridicat, în de

u ............... vt\xv:.\\\\\\x\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\x\^^^^^

PE MARGINEA RECENTEI ȘEDINȚE A BIROULUI F-R. F.

CU COMPONENȚII LOTULUI REPREZENTATIV

REALIZAREA OBIECTIVELOR OIN ACEST AN 
ALE ECHIPEI NAȚIONALE,J 1

PRINCIPALA SARCINĂ A FOTBALULUI NOSTRU
curs de un an, numai în condițiile 
unei comportări ireproșabile a a- 
cestor jucători, ale unei participări 
corespunzătoare în activitatea clu
burilor din care fac parte și a lo
tului național

Cu același prilej, s-a pus în ve
dere și altor jucători — printre 
care Adamache, Dinu — că vor 
primi sancțiuni similare, în cazul 
în care nu vor interveni și la ei 
schimbări de atitudine.

La ședința respectivă au vorbit 
și cîțiva dintre componenții lotu
lui. în cuvîntul unor jucători (prin
tre care Sătmăreanu. Răducanu, Lu- 
cescu, Dinu) s-au recunoscut defi
ciențele din activitatea echipei na
ționale de fotbal în ultima perioa
dă. lipsurile personale și s-a ex
primat angajamentul de a acționa 
pentru înlăturarea lor, pentru îm

bunătățirea activității lotului repre
zentativ, pentru atingerea obiecti
velor acestui an.

După cum se vede, nu este vorba 
(așa cum s-a mai subliniat) de o 
simplă schimbare de antrenor, ci 
de măsuri pe toate planurile, me
nite să asigure îmbunătățirea jo
cului echipei naționale, atingerea 
indicilor de performanță propuși și 
în primul rînd calificarea la tur
neul filial al Campionatului Mon
dial din 1974.

Realizarea acestei calificări este 
o datorie de cinste a echipei noas
tre naționale, care — ca reprezen
tantă a tineretului sportiv al țării 
— trebuie să se situeze la înălți
mea obiectivului fixat, a încrede
rii ce i se acordă, a dragostei cu 
care este înconjurată de milioane 
de cetățeni ai patriei noastre.

Nu se poate ajunge, însă, acolo 
unde dorim cu toții (și unde tre
buie să dorească a ajunge, în pri
mul rînd, cei care au fost învestiți 
cu această misiune de onoare dea 
purta tricoul ti'icolor) decît printr-o 
MUNCĂ SERIOASĂ. DEVOTATĂ. 
PRIN DISCIPLINĂ STRICTĂ. 
PRIN EFORTURI NEPRECUPEȚI
TE, PRIN ACCEPTAREA ACELOR 
FRUMOASE ȘI NOBILE SACRI
FICII PE CARE LE CERE AZI 
SPORTUL DE ÎNALTĂ. PERFOR
MANȚĂ, PRINTR-UN SIMT DE 
RĂSPUNDERE MEREU TREAZ 

ATÎT AL JUCĂTORILOR CÎT ȘI 
AL ANTRENORILOR.

La această oră, există un lot re
prezentativ lărgit, compus din 25 
de jucători. Se înțelege de la sine 
că echipa națională nu-i va putea 
încorpora pe toți încă de la primul 
sau primele sale meciuri. De aceea, 
ținem să subliniem ideea că sarci
na unei optime pregătiri revine tu
turor componenților lotului, în așa 
fel încit oricare dintre ei să fie în 
măsură să ocupe, aricind, un loc 

între cei chemați să joace la un 
moment dat. De aceea, ni se pare 
mai mult decît oportun să revenim 
asupra unor chestiuni de principiu, 
despre care s-a mai vorbit și în 
alte ocazii, și anume că de pregă
tirea jucătorilor selecționabili RĂS
PUND NU NUMAI ANTRENORII 
ECHIPEI NAȚIONALE CI SI TOȚI 
ANTRENORII CLUBURILOR CA
RE FURNIZEAZĂ JUCĂTORI, toți 
antrenorii de Divizia A, primul e- 
șalon valoric al fotbalului nostru. 
De aici rezultă necesitatea ca în
tre responsabilii nemîjlbciți ai lo
tului reprezentativ și antrenorii de 
club să se stabilească o conlucrare 
sinceră, reală, fructuoasă, amănun
țită pînă în cele mai mici detalii. 
Este nevoie deci, ca federația de 
fotbal și cluburile să colaboreze în 
așa fel, încit tot ce poate contribui 
la bunul mers al fotbalului româ
nesc în general, și al echipei națio

nale în special, să-și găsească re
zolvarea operativă și eficientă.

în același^ timp, se cuvine subli
niată ideea că obiectivul calificării 
pentru turneul final al C.M. trebuie 
să mobilizeze ÎNTREAGA NOAS
TRĂ MIȘCARE FOTBALISTICA 
(jucători, antrenori, conducători de 
cluburi, arbitri) pentru ca prin mo
dul de desfășurare a campionatu
lui național, prin nivelul tehnic și 
disciplinar ridicat al acestei com
petiții, să se creeze premisele cele 
mai favorabile alcătuirii unei e- 
chipe naționale puternice,- capabilă 
să facă față cu succes angajamen
telor pe care le are de îndeplinit.

în această ordine de idei, fede
rația a anunțat că aprecierea între
gii activități a Diviziei A, răsplata 
eforturilor depuse de jucători, an
trenori, conducători de cluburi se 
va face pe măsura contribuției a- 
cestora la atingerea obiectivului e- 
chipei reprezentative.

în general, prin spiritul în care 
s-a desfășurat această primă reu
nire a lotului național de fotbal în 
acest an, prin seriozitatea și pro
funzimea măsurilor preconizate, se 
poate spune că se creează premise
le pentru înlăturarea neajunsurilor 
de pînă acum, pentru realizarea îm
bunătățirilor cerute de activitatea 
lotului.

în același timp, ni se pare impor
tant să amintim că această pozi
ție a conducerii F.R.F., a responsa
bililor echipei reprezentative tre
buie să fie continuată cu fermitate 
și consecvență, fără menajamente 
sau indulgențe în raport cu un nu
me sau altul și — mai ales — fără 
abdicări pe care să le sugereze u- 
nele eventuale succese, mai mari 
sau mai mici, ale echipei, și care 
să ducă la eroarea că un rezultat 
sau două, mai bune decît cele care 
au determinat tragerea actualului 
semnal de alarmă, înseamnă găsi
rea soluțiilor căutate iar acestea ar 
fi definitive. Credem că, dacă se 
va merge pe linia unei atitudini 
de permanentă fermitate și exigen
tă, fotbalul românesc nu va avea 
decît de cîștigat, în viitorul apro
piat sau într-unul mai depărtat.

Nu este însă suficient ca această, 
nouă atitudine să se manifeste nu
mai la nivelul federației. Ea im
plică o schimbare corespunzătoare 
de optică și Ia nivelul cluburilor, 
care trebuie să trateze problemele 
pregătirii jucătorilor, aspectele le
gate atît de procesul de instruire 
cît și pe cele finind de modul de 
a-și organiza viata al fotbaliștilor, 
în același mod, adică exigent, ferm, 

de pe pozițiile intereselor generale 
cele mai înalte ale fotbalului româ
nesc. Considerăm, de aceea, că ac
țiuni similare celei * Biroului fe
deral cu Iotul, de analiză exigentă, 
de măsuri energice, să aibă loc in 
perioada următoare, la fiecare echi
pă de Divizia A. Este nevoie ca mă
surile stabilite, să fie aduse la cu
noștința opiniei publice, care să fie 
astfel informată asupra felului cum 
fiecare club înțelege să se încadreze 
în această cotitură, a. cărei nevoie 
se resimte în fotbalul nostru.

Este, de asemenea, de datoria 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport ca, pe raza lor de 
activitate, să îndrume și să contro
leze munca ce se desfășoară în do
meniul fotbalului — la toate eșa
loanele, dar în primul rînd la cel 
de performanță — cu tot spiritul 
de răspundere, cu intransigență 
față de abaterile de orice natură, 
intervenind — cu autoritatea ce le 
este conferită — pentru remedierea 
neajunsurilor.

Recenta întîlnire de lucru a com- 
ponenților lotului reprezentativ de 
fotbal și a noilor săi responsabili 
tehnici, cu Biroul federal a rele
vat, după cum se vede, nu numai 
o serie de carențe, de neajunsuri 
din activitatea din ultimul timp ci 
și căile pe care F.R.F. este decisă 
să meargă pentru remedierea lipsu
rilor, pentru îmbunătățirea activi
tății lotului „tricolor", pentru ca el 
să fie apt să răspundă cum se cu
vine sarcinilor de cinste care-i re
vin în buna reprezentare interna
țională a sportului din România 
socialistă.

Desișur, fotbalul nostru a ajuns 
să repurteze unele succese însem
nate, prestigiul său este o reali
tate care s-a clădit pe frumoasele 
performanțe de la trecutul C.M. și 
ultimele preliminarii ale Campio
natului european și pe care cele 
cîteva „rateuri" din toamna trecu
tă nu sînt de natură a le da uită
rii. Tocmai de aceea, este nevoie, 
în continuare, de un puternic an
gajament comun, de o deplină mo
bilizare de forțe și capacități, pen
tru ca acest sport să obțină, mai 
departe, rezultate în pas cu ramu
rile fruntașe ale sportului româ
nesc, pe măsura condițiilor ce-i sînt 
create de partid și guvern și în 
concordanță cu succesele pe toate 
planurile, în toate domeniile de 
activitate, pe care le realizează 
tara noastră pe drumul neîntre
ruptei sale dezvoltări economice și 
sociale și cu care, pe bună drep
tate, ne mîndrim.
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PENICILINA IAȘI
ÎNTÎLNESTE

N*

PE SLAVIA ȘAHIȘTI ROMANI PESTE HOTARE

LUPTĂTORII I. PĂUN Șl P. COMAN 
AU OBȚINUT VICTORII

ÎN PRIMELE MECIURI DIN CADRUL 
„MEMORIALULUI ROGER COULON"

Azi în sala sporturilor din Bra
tislava se va disputa partida re
tur din semifinalele competiției 
feminine de volei dotate cu „Cupa 
cupelor" — întrecere de anvergură 
continentală aflată la prima sa 
ediție — în care se vor întâlni 
echipele SLAVIA și PENICILINA 
IAȘI. Meciul are o deosebită im
portanță pentru ambele formații, 
avînd în vedere că el este decisiv 
pentru desemnarea team-ului care 
va lua parte la disputele turneului 
final. După cum se știe, la Iași, 
Voleibalistele de la Penicilina a.u

HOCHEIȘTII
ROMÂNI

IN ELVEȚIA
(Cfrmartt din pag 1)

ca vreuna din echipe să mai poată 
înscrie. în ultimele minute, porta
rul elvețian Jaggi a avut ocazia să 
intervină de mai multe ori cu suc
ces. în min. 52 periculosul atacant 
Huțanu a reușit chiar un al patru
lea gol, care însă a fost anulat pe 
motiv de ofsaid în spațiul porții.

★
Duminică după amiază, la Lucer- 

na s-a disputat cea de a doua partidă 
dintre selecționatele Elveției și Ro
mâniei. Hocheiștii elvețieni și-au 
luat revanșa, cîștigînd cu 5—2, dar, 
după cum scrie presa locală, revanșa 
a fost norocoasă. Intr-adevăr, după 
o primă repriză în care selecționata 
„Tării cantoanelor” reușește un gol 
prin Jenni, hocheiștii români au o 
revenire puțin așteptată, egalează și 
și chiar iau conducerea, încheind

cîștigat cu 3—1 (6, 5, —11, 10), la 
capătul unui joc spectaculos și de 
bună factură tehnică. Să precizăm 
că se va califica acea echipă care 
va obține un setaveraj sau — la 
egalitate de seturi — un puncta
veraj superior.

Sosit sîmbătă în localitate, lotul 
jucătoarelor ieșene a efectuat un 
antrenament de acomodare cu te
renul sălii, toate sportivele fiind 
apte să se prezinte la joc în pleni
tudinea forțelor. într-o convorbire 
telefonică cu antrenorul N. Roi- 
bescu, acesta ne-a spus că elevele 
sale sînt hotărâte să obțină un re
zultat de valoare în compania pu
ternicelor lor adversare.

Antrenorul ne-a comunicat, tot
odată. că este posibilă utilizarea 
aceluiași sextet cu care a cîștigat 
duminică : Aurelia Ichim. Adriana 
Aibiș. Carolina Hatură. Florentina 
Itu. Lucia Dobrescu, Ana Chiri- 
țescu. Jucătoarelor menționate li 
se mai pot adăuga, în funcție de 
situația partidei : Cristina Popa. 
Nadia Brumă, Mariana Raevschi. 
Dana Zahareanu și Georgeta Po
pescu.

De asemenea, antrenorul echipei 
Slavia, Vladimir Hancik. va folosi, 
după toate probabilitățile pe Ma
ria Hurinska, Ludmila Vinduskova. 
Jirina Gromova. Jela Orjagova, 
Maria Malisova. Hilda Mazurova. 
Ca rezerve figurează : Suzana Ro- 
jikova, Ana Cotrova, Zlatica Bor- 
gulova, Jana Hluhanova, Hana 
Stanikova, Elena Sabova.

Partida va începe la ora 18 (ora 
locală).

FLOR IN GHEORGHIU A CÎȘTIGAT TURMEUL DE EA ORENSE
MADRID, 21 (Agerpres). — Tur

neul internațional de șah desfășu
rat 
s-a 
bil 
rin 
cursul neînvins, 
puncte din 11 posibile, 
următoare s-au clasat 
Pîdevski Jgț»lgarâal 
(S.UA ) —"T; puncte 
(România) și Parma 
6’ i puncte ; Cobo (CubaR^ Pomar 
(Spania) 5‘ i puncte; Medina (Spa
nia). Mednis (S.U.A.) 4'i ouncte. Ja- 
nosevici (Iugoslavia) 4 puncte : Du- 
rao (Portugalia) 3* j puncte ; Castoo 
(Filipine) 2 puncte. în ultima rundă, 
Florin Gheorghiu a remizat cu Cobo, 
rezultat consemnat și în partidele 
Ciocâltea — Durao, Mednis — Par
ma. Pîdevski — Medina și Pomar — 
Janosevici. Benko a cîștigat la 
Castro.

în localitatea Orense (Spania) 
încheiat cu un succes remarca- 
al marelui maestru român Flo- 
Gheorghiu. care a terminat con- 

totalizînd 8’2 
Pe locurile 
în ordine : 
și Benko 
; Ciocăltea 
(Iugoslavia)

F. Partisch a învins-o pe campioana 
sovietică Alia Kușnir, iar Bednarski 
a cîștigat la Sask. Ghițescu a remi
zat cu Van Selting. rezultat con
semnat și în partida Van der Vekde 
— Martland. In partida Ghițescu — 
Pnajdain. întreruptă în 
3-a. victoria 
român.

nev s-a încheiat remiză. Pe primul 
loc in clasament se află Ion Biră
iescu (România) cu 3 puncte, ur
mat de Belczik (Polonia) — 2‘/i 
puncte și Kisnev (U.R.S.S.) 2 puncte.

Sîmbătă și duminică, în localita
tea franceză Clermont-Ferrand s-au 
disputat întrecerile de lupte libere 
și greco-romane din cadrul „Memo
rialului Roger Coulon", la care au 
luat parte șl sportivii români Petre 
Coman. Stelian Morcov (libere) și 
Ion Păun, Ion Gabor (greco-ro- 
mane). în primele tururi, sportivii 
noștri au obținut următoarele re
zultate-: ION PĂUN b. tuș Lacase 
(Franța), p.p. Liplen (Polonia), b. 
dese. Braham (Franța) ; I. GABOR 
b.p. Scott (S.U.A.), b.ab. Polottî

(Franța), p.p. Dimitrov (Bulgaria), 
p. tuș Kolev (Bulgaria) ; P. COMAN 
b.p. Stolarski (Polonia), b.p. Ballery 
(Franța) ; ST. MORCOV p.p. Gran- 
gier (Franța), p.p. Stoicev (Bulga
ria), p. dese. Kurcewski (Polonia).

Pînă la închiderea ediției con
cursul nu s-a terminat, dar este 
sigur că dintre sportivii români, Ga
bor și Morcov au fost eliminați a- 
cumulînd numărul regulamentar de 
puncte de penalizare. Ion Păun și 
Petre Coman mai păstrează șanse 
pentru a ocupa locuri fruntașe.

runda a
a revenit șahistului

★

feminin s-au disputat
FRAZIER SAU FOREMAN?

In turneul
partidele întrerupte în rundele an
terioare. S-au încheiat remiză parti
dele : Merlini — Borisova, Radzi- 
kowska — Vreeken și Ferer — 
Vreeken. Partida dintre maestrele 
românce Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu s-a întrerupt 
pentru a doua oară. In clasament, 
dună 3 runde, conduc Ferer (Spa
nia) si Radzikowska (Polonia) cu 
cile 2*i puncte fiecare.

Azi, la Kingston (Jamaica), titlul mondial de box la toate categoriile ®ste in joc I

•"După ce, 
sius Clay 
ringului și 
dată învingător, așteptînd răsplata 
mult visată — revanșa cu Joe Fra
zier, cel care îl umilise, trimițîn- 
du-4 la podea, în martie 1971 — iată

timp de doi ani, Cas- 
a urcat mereu scările
le-a coborît de fiecare

camplon mondial, stîrnesc un inte
res d$>sebjt. Și, dacă despre întâl
nirea dintre Joe Frazier și Cas
sius Clay s-a spus că a fost „me
ciul secolului", de ce n-ar putea 
fi prezentat în același fel meciul 
dintre cei doi foști campioni olim-

rie loviturile adversarului, oricît de 
multe și de puternice ar fi ele. De 
partea cealaltă, George Foreman, 
cu atu-ul tinereții (24 de ani față 
de 29), al unei înălțimi mai mari 
și al unui pumn care, chiar dacă 
n-a pornit întotdeauna cu maximum 
de rapiditate, a trimis, totuși, în 
„lumea visurilor" 35 dintre cei 38 
de adversari întâlniți. Printre vic
timele sale se numără și rezisten
tul boxer canadian George Chuval- 
lo, care n-a putut sta, însă, în fața 
lui Foreman, decît trei reprize. în 
1972, Foreman a susținut cinci me
ciuri, încheiate, toate, cu victorii 
prin k.o. în repriza a II-a.

Dar, oare șalangerul știe să „se 
bată" ? în această privință, Joe 
Frazier nu mai are nevoie de nici 
o recomandare, după memorabilul 
său meci cu Cassius Clay. Dar, Fo
reman ? Și de răspunsul la această

a

au o evoluție aplaudată.

Ca
la

Lucerna, 
spectatori ; 
Martin (R. 
marcat :

bine zis forța 
totul deosebită, 
cătoarele de la 
nu au putut

IN TURUL URMĂTOR AL CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
Molina, Furrer,

Crocl-Torti. Sgual- 
____  Turler, Willlmann, 
Chappot, Pilier, Pargătzi, 
Neininger.

de 
al ,,Cu- 
nu s-a

jhisamentul din 
st ivili ofensiva 
partea cealaltă 
Dynamo Berlin 
s~_toarele con-

★

J. BERARIU

SPORTIVI DIN 14 TARI

LA C.E. DE PATINAJ VITEZA
TURNEUL

DE HANDBAL pro-

DE LA GALAȚI
(Wrmare din pag- O

Koln a trecut

CESARE TRENTINI

Un nou gol pentru Dinamo

respect

secunde,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

(București).

pentru 
cuvine

PE MICUL 
ECRAN

învingătoare 
clasate a fost

la ora 
Televi-

BUCUREȘTI
SIBIU 17—16

N.R. Din cauza diferenței de fus 
orar, rezultatul meciului Frazier — 
Foreman va fi publicat în ziarul 
nostru de miercuri.

întrebare va depinde, mai mult ca 
sigur, rezultatul meciului de luni 
noaptea. Pentru că Frazier nu este 
omul care să poată fi scos din lup
tă în repriza a II-a...

pri- 
Joe 
de 

spe-

Timișoara ob- 
o victorie in 

cele mai multe 
Cristian (2) și

în lupta 
O remarcă se

de Mexico în 
acum, ca

cunoaște 
o parte, 
„mașină

cu 3—1 asupra
Frankfurt.
36 de goluri, de- 
este considerat 

în schimb, sub

Alboaica
(3).
Căpățină

Luni seară, tncepind de 
22.30, studioul nostru de 
ziune va transmite de la King
ston (Jamaica), meciul de box 
pentru titlul mondial la categoria 
grea dintre pugillștii Joe Frazier, 
deținătorul titlului, și George Fo
reman.

(3) —
(3),

din 
trăit 
dra- 
și a
55 :

unul din fiecare 
eliminați. Și cind 
doar 6
a șutat puternic,

București in meciul cu Minaur Baia Mare 
Foto : Nicolae SEURLAN — Galați

și T.

cu proba masculină de ștafetă 3x1 o km. 
în care victoria a revenit selecționatei 
Suediei (Lundbaeck. Limby, Magnusson) 
cu timpul de lh48:24,14. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile: Norve
gia — lh49:15,42. R.F. al Germaniei — 
lhâl :21.50. Suedia H — lh52:16,41, Elve
ția — lh52:53,26.

STEAUA — MINAUR BAIA
MARE 23—13 (9—5). Doar pînă în

HAGA. 21 (Agerpres). — După 
consumarea a patru runde, în tur
neul rezervat maeștrilor, din cadrul 
festivalului de șah de la Wijk aan 
Zee (Olanda), conduce F. Portisch 
(Ungaria) cu 3 puncte. Maestrul ro
mân Theodor Ghițescu se află pe 
locul 4 ca 2 puncte. în runda a 4-a.

VARȘOVIA. 21 (Agerpres).
Ti nărui șah 1st român Ion Birăiescu 
a obținut • nouă victorie in cadrul 
turneului internațional pentru ju
niori de la Varșovia. In runda a 
3-a. Birăiescu l-a învins pe Pinter 
(Ungaria). Partida Bekzik — Kis-

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID BUCUREȘTI AU RATAT CALIFICAREA
21 ianuarie. 3000 de 
arbitrii : Schmidt și 
F. a Germaniei). Au 

________ Jenni (min. 17, 42), 
Turler (min. 48). Sgualdo (min. 
56), Durst (min. 57) ; Pană (min. 
26). Stefanov (min. 34).

ELVEȚIA î ---------
Lauenberger, 
do, Dubois,
Jenni, 
DUrst, ________ .

ROMANIA : Netedu (min. 56 
Dumitraș), Varga, Făgăraș, Țone, 
Ionlță, Pană. Huțanu, Bandas, 
Costea, Moiș. Axinte, Gheor
ghiu, Bașa, Ștefanov.

primele 40 de minute de joc în a- 
vantaj. în ultima repriză. Turler 
readuce avantajul de partea echipei 
gazdă. Dar românii nu depun ar
mele și_ __  "
Momentul psihologic al prtidei l-a 
constituit min. 56 cind, portarul Ne- 
tedu accidentindu-se, este înlocuit 
cu Dumitraș. Noul portar nu se ‘a- 
comodează și, în două minute, pri
mește două goluri, pe care românii 
nu mai au timp să le recupereze.

BERLIN, 21 (prin telefon), 
lificarea voleibalistelor 
Rapid în turul următor 
pei campionilor europeni"
produs. Duminică după-amiază la 
Dynamo Sporthalle, șt nu la Sport 
Forum, după cum se anunțase an
terior, campioana R. D. Germane, 
care arătase frumoase calități și 
în partida disputată la București, 
a reușit în numai 48 de minute. 
Să spulbere speranțele formației 
feroviare. Intr-adevăr, Dynamo a 
ciștigat cu 3—0 (15—3,15—5,15—I' 
Asta înseamnă un punctaveraj de 
45—12. în primul meci : 48—40 în 
favoarea Rapidului 
s-a calificat datori

la punctaveraj (85—60), scorul la 
seturi fiind egal: 3—3.

Arma principală a voleibaliste
lor beriineze a fost atacul, mai 

lui cu totul și cu 
în fața căreia ju- 

Rapid. mai scunde, 
opune un blocaj

JO«G LEISSLING 
Sccrtetbo* — Berlin

ANNEMARIE PROELL IMBATABILA!

fază de la antrenamentele șalangerulut : un pumn puternic și jamai- 
anui Car! Baker, sparring-partnerul lui George Foreman a ingenun- 

bine ar fi dacă în locul aces- 
luni noaptea, în meciul pentru 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Foreman se gindește, probabil, ce 
Frazier s-ar afla in aceeași postură,

■_ ci un alt boxer de cu- 
eorge Foreman, va fi cel 
i: noaptea, va încerca să-i 
u; Frazier centura de cam- 
<ialal de box profesionist 

^2orii Ic.
obicei, meciurile „greilor", 
este pus în joc titlul de

nici (Frazier. l.a Tokio, în 1964, și 
Foreman, la Ciudad 
1968), neînvinși, pînă 
fesioniști ?

Care dintre ei va 
ma înfrângere ? De 
Frazier, o veritabilă 
pumni", un om pe care nu-1

PARIS (Agerpres). — 36 patinatori de 
viteză reprezentînd 14 țări au confirmat 
participarea la Campionatele europene 
ce vor avea Ioc în zilele de 27 și 28 ia
nuarie la Grenoble. Printre favoriții 
competiției se numără campioni din 
Olanda, Suedia, U.R.S.S., Norvegia, R. F. 
a Germaniei și alte țâri. Ca arbitru prin
cipal va funcționa Arne Kvaalen (Nor
vegia). președintele comisiei tehnice a 
Uniunii internaționale de patinaj.

□ C □ □□□□□!!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(8—7). Finalul reprizei a aparți
nut. totuși, formației clujene, care 
ă încheiat această parte a jocu
lui cu un avans substantial.

Repriza secundă s-a desfășurat 
sub semnul unui echilibru evident, 
datorită faptului că Politehnica a 
pornit într-o admirabilă cursă 
urmărire, fiind de trei ori la 
pas de a egala 1 9—10 (min.
11—12 (min. 39) și 12—13 (min. 
De fiecare dată, însă, 
avut puterea de a se 
inevitabilul s-a produs 
timișorenii au egalat.
mai mult, după patru minute, ei 
au luat avantajul (14—13) și 
acest moment spectatorii au 
un final de meci de-a dreptul 
matic. Universitatea a egalat 
preluat conducerea (min.
15—14), timișorenii au remontat 
din nou (min. 56 1 15—15). și am
bele echipe au avut apoi posibili
tatea să mai înscrie, dar la încheie
rea timpului regulamentar de joc 
rezultatul a rămas neschimbat. Par
tida a fost prelungită, însă, cu 15 
secunde (datorită repetatelor întâr
zieri provocate de formația clu
jeană. care avea un jucător elimi
nat), cînd tensiunea și încordarea 
din teren au făcut ca alți doi 
jucători — cîte 
echipă — să fie 
mai rămăseseră 
același Gunesch 
mingea s-a lovit de un apărător 
clujean și a intrat în colțul opus 
•celui în care se plasase portarul 
'Slavici, Politehnica 
țiriind, în acest fel, 
extremis. Au marcat 
goluri: Gunesch (9),
Schragner (2) pentru Politehnica Ti
mișoara, respectiv Schobel (8) și 
Tudosie (4). Au arbitrat 1 P. Cirli- 
geanu și T. Curelea

CAMPIONATE—
LEEDS UNITED AMENWTA 

PE LIVERPOOL

clujenii 
impune, 
: în min. 48 
13—13 ! Ba,

In etapa a 26-a a 
englez, echipa Leeds UBited. 
rea adversară a formației Raped 3a 
Cupa 
treia 
City 
avut 
în care 
două echipe 
nou 9. Deși 
a jucat in 
Don Revie 
prețioasă 
Punctul 
ultimele minute 
central Norman 
lela!te rezultate 
șea — Arsenal

întâlnit.

țină astfel 
primul loc. 
a fi acordată portarului Belu de 
la Independența Sibiu. Principalii 
realizatori: Cosma (9), Cirlan (4) 
și Voina (3) — Universitatea
București, respectiv Schmidt (4), 
Roth (3), Speck (3) și Stentzel (3).

Cu excepția erorilor din finalul 
partidei, cuplul buzoian R. Iaman- 
di — I. Dumitrescu a arbitrat bine.

min. 24 scorul s-a menținut strâns, 
după care echipa campioană s-a 
detașat clar, stăpînind jocul sub 
toate aspectele. De remarcat for
ma excelentă a portarului Dinei 
din formația învingătoare. Prin
cipalii realizatori : Gruia (9). Ki- 
csid (3), Gațu (3) și Popescu 
Steaua,
Palko (3) și Răzor

Au arbitrat C.
Ene (Buzău).

cupelor a intihut permt; a 
oară în zece zile, pe N«i a xa 
(primele două torCt, — 
loc in cadrul Cupei 

după cum se 
vor trebui să 
de această 
deplasare.

a izbutit 
râctorie, cu scor 
ictorâei a fost 

de joc de 
Hunter. Iată j 
înregistrate : Cbel- 
ă—1 ; Leicester — 

Manchester City 1—1 ; Listrp—i— 
Derby 1—1 ; Manchester United — 
West Ham 2—2 ; Newcastle — Crys
tal Palace 2—6; Southampton — 
Sheffield United 1—1; Tottenham— 
Ipswich 0—1. Partidele West Brom
wich — Everton și Birmingham — 
Wolverhampton au fost aminate.

In clasament: 1. Liverpool — 41 
p ; 2. Arsenal — 39 p ; 3. Leeds-37 p.
ULTIMA ETAPA A TURULUI IN 

CAMPIONATUL ITALIAN.
în timpul săptâniînii. în cam 

natul italian s-a disputat un impor
tant meci restanță: A.C. Milan a

Kapa*
rt- f

1—4
Sta

sețe, care i-â permis lui Moro să 
alizeze primul gol al „nerro-azzur- 
;>r*. Juventus a obținut o nouă 
rtorie, dar, din nou. cel care a 
<a-o din impas a fost „bătrânul" 

Altafini, realizatorul unicului gol al 
idei. Un rezultat pozitiv, în fine, 
ru Cagliari. grație unui gol mar- 

Brugnera, exact în minutul 
u Bologna.
I golgeterilor conduc 
și Pulici (Torino) — 
urmați de Chinaglia 

i Chiarugi (Milan) — 7, Cle- 
la), Prati (Milan). Alta- 

î Spadoni (Roma) —

_ȘI PRIMA A RETURULUI 
IN R.F.G.

Kaiserlautern), și V. f. B. Stuttgart 
(învinsă cu 1—5 la Koln!). în acest 
fel, echipa 1. F. C. 
pe locul 3.

Singura formație 
dintre ultimele șase 
Hamburger S. V., cu o victorie, de 
altfel prevăzută, 
echipei Eintracht

Cu un total de 
butul returului 
foarte fructuos, 
așteptări este media de 16 000 de 
spectatori înregistrată la toate me
ciurile etapei (care au fost vizio
nate de 143 000 de spectatori). Un 
public-record (25 000) a urmărit 
meciul de la Duisburg, unde Bo
russia Monchengladbach a obținut 
un rezultat de egalitate (2—2), care 
nu are nimic de a face cu fapful 
că, rănit în minutul 79, Netzer a 
părăsit terenul. După ce a con
dus cu 5—1, în fața a 18 000 
spectatori pe Stadionul 
Bayern 
să mai 
nu pot 
Maier, 
din penalty.

de 
olimpic, 

Miinchen a fost obligată 
primească două goluri, care 
fi imputate portarului Sepp 
întrucît ultimul gol a fost
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,(9_10). Sibienii meritau cel puțin 
'un meci nul ! Ei au condus tot 
'timpul, avînd avantajul chiar și 
în ultimele minute ale partidei 
(16—15 : min. 59). în acest final 

^palpitant, . umbrit însă de o serie 
de ieșiri 
minarea 
lui Ștef 
studenții
obțină victoria și

nesportive (soldate cu eli- 
definitivă a bucureșteanu- 

și a sibianului Schmidt) 
au reușit totuși să 

să se men-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
22—28 SCHI „Săptămlna internațională a săriturilor 

cu schiurile", Ia Engelberg, St. Moritz, 
Gstaad și Le Locle (Elveția).

22—27 AUTOMOBILISM Raliul Monte Carlo
22 SCHI Slalom uriaș (bărbați), pentru Cupa

Europei, la Alpes Vaudoises (Elveția).
BOX MeciuJ pentru titlul de campion mon

dial (profesionist) la toate categoriile, 
dintre Joe Frazier și George Foreman, 
la Kingston (Jamaica)

VOLEI Slavia — Penicilina Iași, meci retur în 
Cupa cupelor (feminin), la Bratislava.

24 BASCHET Ignis — Dinamo București, în turneul 
final al Cupei cupelor, la Varese (Ita
lia).

FOTBAL Anglia — Țara Galilor (preliminarii C.M. 
— grupa a V-a) la Londra ; Franța — 
Argentina (amical), la Nice.

25—26 SCHI Coborlre și slalom (femei), pentru Cupa 
mondială, la Chamonix (Franța).

27 BOX Meciul S.U.A. — U.R.S.S., la Las Vegas.
>-■27—28 SCHI Două probe de coborâre (femei) pentru 

Cupa Europei, la Schladming (Austria),
coborâre șl slalom (bărbați), In Cupa
mondială, la Kitzbiihel (Austria) și co- 
borîre (bărbați) în Cupa Europei, la 
ViHars sur Ollon (Elveția).

BOB Campionatele europene pentru echipaje 
de 4 persoane, Ia Cervinia (Italia)

PATINAJ Campionatele europene de patinaj vite-
ză, la Grenoble (Franța)

După 11 luni de absență din activitatea 
competlțlonală, datorată unul accident 
la piciorul drept, cunoscutul semifondist 
american Marty Liquori a terminat În
vingător în concursul de sală de la Phi
ladelphia. El a cîștigat proba de o nulă 
cu timpul de 4:03,8. compatriotul său 
Steve Smith s-a clasat pe primul loc in 
proba de săritură cu prăjina cu rez-:'.- 
tatul de 5,28 m. Cea mai disputată pro
bă a fost cea de 1 000 yarzi, în care vic
toria a revenit lui Brian McElroy — 
2:09,5, urmat de Dennis Fikes — 2:0’7. 
în cursa de 60 yarzi plat, pe primul loc 
s-a situat Mel Pender, cronometrat in 
6 sec. Alte rezultate : 440 yarzi _  NlcK
Leone — 49,9 sec., 880 yarzi — Ken 
Sparks — 1:52.

Finala turneului masculin de tenis de 
la Miami se va desfășura între jucătorii 
Rod Laver (Australia) și Dick Stockton 
(SUA). în semifinale, Laver a dispus 
cu * ‘ ‘ ‘ '
iar 
pe
B
Concursul internațional de schi-fond de 
la Reit im Winkl (Bavaria) a debutat

6—4, 3—6, 6—3 de americanul Lutz, 
Stockton l-a eliminat cu 6—3, 6—2 
australianul Alexander.

în semifinalele probei de simplu m»>- 
cutiu din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Birmingham (Alabama), 
americanul Sany Mayer l-a învins cu 
7_6. 6—3 pe compatriotul său Clark 
Graebner. In finală, Mayer îl va întilnl 
pe Charles Owens (SUA), care l-a eli
minat cu 7—5. 6—0 pe vest-germanul 
JQrgen Fassbender.

La Leningrad s-a disputat returul me
ciului dintre echipa locală Spartak și 
formația Slavia Fraga, contind pentru 
grupa B a sferturilor de finală ale „Cu
pei Cupelor” la baschet feminin. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 81—37 
(45—14). In primul joc, desfășurat la 
Praga, baschetbalistele sovietice au ciștl- 
gat cu 72—53.

Schăfer (Kickers) deschide scorul in 
Bremen (2—1)

meciul Kickers Offenbach — Werder 
Telefoto l A. P. — AGERPRES

ba
se-

cu

superficiala apărare a echipei 
vareze le-a primit în repriza 
cundă.

Fortuna Diisseldorf (învingînd
3—1 pe Hertha S.C.) a profitat
mai curând de punctele pierdute 
de către partenerele ei în cursa 
de urmărire a liderului și anume : 
Wuppertaler S. V. (doar 1—1 la

Celelalte rezultate ale etapei a 
18-a: Pickers Offenbach — Wer
der Bremen 2—1, V. f. L. Bochum- 
Eintracht Braunschweig 2—2, Ha- 
novra 96 — Schalke 04 1—0.

Clasament: 1. Bayern Miinchen 
29 puncte, 2. Fortuna Dusseldorf 
27 puncte, 3. F. C. Koln 23 mincte.
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