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ubitorii fotbalului au luat cu
noștință zilele acestea de in
tențiile F.R. Fotbal în anul 
1973, federație care și-a pus 
în centrul activității fotba
lului un obiectiv de maximă

răspundere, calificarea în turneul 
final al Campionatului mondial de 
fotbal din 1974. Pînă la un 
acest obiectiv este firesc, 
obligatoriu pentru un sport 
care-1 slujesc, însă modul 
F.R. Fotbal pune problema
ceasta direcție și cum se angajea
ză să-și respecte propriile hotărîri, 
aceasta este o cale necesară pen
tru fiecare federație sportivă, în 
special pentru acele federații care 
sînt angajate în campionate și cu
pe mondiale și europene, multe 
dintre ele vizînd Jocurile Olimpice 
de la Montreal.

De altfel, aproape sigur, F. R. 
Fotbal s-a inspirat în planul de 
măsuri elaborat din experiența 
Jocurilor Olimpice de la Munchen, 
în general, și de la participarea 
românească la acest uriaș eveni
ment sportiv, în special. Cu acest 
prilej, s-a putut constata că suc
cese mari au repurtat acei sportivi 
care au început din timp pregăti
rile, într-un climat de activitate 
continuă, perseverentă, calificată, 
subordonată scopului propus, obți
nerea de medalii, inlăturind ori
ce altă tentație in afara o- 
biectivului vizat. PRIN URMARE. 
MARII PERFORMERI SPORTIVI 
AU NEVOIE DE O MENTALITA
TE EXEMPLARĂ DE 
PREGĂTIRE ȘI DE 
PENTRU CĂ NUMAI 
ATINGE CULMILE 
SPORTIVE.

Fără să ne propunem să anali
zăm acum cauzele pentru care 
sportivii noștri nu au cucerit mai 
multe medalii și puncte la Jocu
rile Olimpice de la Munchen, pu
tem afirma că la baza nerealizării 
plafonului de performanțe dorit 
s-au aflat în multe cazuri tratarea 
cu ușurință a planurilor de pre
gătire, tergiversarea antrenamente
lor. așteptarea ultimelor luni di
naintea J.O. pentru intensificarea 
pregătirilor, toleranță din partea 
cluburilor, antrenorilor și a fede
rațiilor.

F. R. 
său de 
statarea 
sint acelea care minează discipli
na, spiritul de răspundere, fermi
tatea. Mulți ani în fotbalul nostru 
abaterile au fost tratate cu blîn- 
dețe, cu precădere actele de indis
ciplină ale acelor fotbaliști inter
naționali de care reprezentativa 
României avea nevoie în grelele 
confruntări din campionatele euro
pene și mondiale. Aproape că se 
crease o atmosferă generală de 
toleranță în jurul unor titulari. 
Iată că, acum, federația de fot
bal își propune să ia cele mai se
vere măsuri, pînă la excluderea 
din activitatea competițională a 
acelor fotbaliști mici și mari, care 
vor trata cu indiferență pe viitor 
eforturile afective și materiale pe 
care ie necesită angrenajul fotba
lului, de la echipele de club, Ia 
loturile reprezentative. ACEASTĂ 
EXIGENȚĂ, EXPRIMATĂ CLAR 
Șl DE LÂ CARE F.R. FOTBAL SE 
ANGAJEAZĂ SĂ NU CEDEZE, 
ESTE UN PUNCT DE PLECARE 
VALABIL PENTRU TOATE 
DERAȚIILE 
VE.

Nu numai 
cut acte de 
țări la o pregătire conformă 
exigențele pe plan internațional. 
Și în alte sporturi, ca de pildă la 
handbal, volei, box, atletism, au 
existat situații în care, din păcate, 
au fost angrenați și unii antrenori, 
astfel că procesul de pregătire o- 
limpică a fost perturbat.

Din păcate, federațiile noastre 
sportive nu statutează ferm, în 
centrul activității lor, instaurarea

Fotbal pornește în planul 
măsuri tocmai de la con- 
că indulgența și delăsarea

FE-
Noastre sporti-

în fotbal s-au petre- 
indisciplină și renun- 

cu

unui climat responsabil de pregă
tire pentru campionatul intern și 
mai cu seamă extern. Astfel, se 
constată chiar în prezent cum sînt 
ratate unele calificări, ca de pil
dă aceea a voleibalistelor de la Ra
pid în „Cupa campionilor euro
peni". La București, 3—0 pentru 
Rapid în meciul tur cu Dynamo 
Berlin, în meciul retur, la Berlin, 
învingătoarele de la București nu 
reușesc să mai cucerească m^nr 
un singur set care le-ar S asigurat 
calificarea, ba mai mult, pierd toa
te cele trei seturi la un pun-taj 
ridicol (—3, —5, —l) și astfel ra- 
pidistele sînt eliminate 
mod rușinos. A pierde nu este • 
rușine in sport, a pierde insă la
mentabil o întîlnire sportivi este 
pe de-a dreptul inadmisibil, 
alt exemplu negați 
handbalistele de 
Timișoara, care nu 
un avantaj liniștii 
carea în meciul 
handbalistelor dar 
ren propriu 
prejurări cu 
mea, emoții 
noastre, care 
prin (! 1) în 
ții să le aibă 
doar cu pat: 
oficială de disn

întimplăto 
mai sus a 
fete, băieții 
multe competiții 
an și ar fi de dorit ea federațiile 
cu program internațional bogat ta 
sezonul de primăvară să adopte na 
plan exigent de pregătire pentru 
loturile reprezentative și echipele 
de club din cupele europene, să 
vegheze din timp ea disciplina și 
perseverența in pregătire să nu ai
bă fisuri, SA-ȘI PROP 
RESPONSABILITATE MAI 
DECÎT PÎNA IN PRE 
INSTAUREZE UN CI 
ACTIVITATE SUSȚINU 
CELAȘI TIMP PLĂCUT 
TA, TINTIND, CU „BAI 
GA", LA VIITOARELE 
TIȚII INTERNAȚIONALE 

în primele luni ale 
tivii noștri vor fi anga, 
pionatele europene de 
în Austria, atletismul îș 
reprezentanți la europe 
lă în Olanda și la Crosul balcani 
din Turcia.. hocheiul va 
nou emoțiile campionatu' 
dial, în Austria, te 
va avea campionai 
Iugoslavia, iar lupt 
tele europene la li

Iată numai cîteva din 
întreceri internaționale ale a 
pentru care federațiile ce conduc 
sporturile enumerate mai sus AU 
DATORIA DE A ANALIZA PER
SPECTIVELE COMPORTĂRII, DE 
A FACE O PROGNOZA CÎT MAI 
APROAPE DE "REALITATE, DEA 
CONTRIBUI CU TOATE FORȚE
LE ȘI DE A CERE SPRIJÎN, LA 
NEVOIE, DIN PARTEA FORURI
LOR SUPERIOARE. ÎN VEDEREA. 
OBȚINERII CELOR MAI 
REZULTATE 
INSUFLA 
ȚA DE A 
MAI ÎN 
ELITA 
DIĂLA A 
CARE LE ÎNDRĂGESC.

De aceea, considerăm că ar fi 
util, în interesul fiecărui sportiv, 
practicant al unui -sport la nivel 
internațional, al tuturor iubitorilor 
diverselor sporturi, să afle progra
mul de acțiune al federațiilor spor
tive, angajamentele pe care acestea 
și le iau în abordarea multiplelor 
competiții ale anului 1973, în per
spectiva anilor următori, în spe
cial a anului 1976. anul olimpic, 
la Montreal, unde o parte din spor
tivii olimpici de la Munchen și 
alții noi vor ataca podiumul me
daliilor cu mai multă ambiție, cu 
mai multă dăruire, cu mai mult 
succes decît pînă acum I
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MIERCURI, NOI MECIURI DE BASCHET ÎN CUPELE EUROPENE :

STEAL!A-JUGOPLASTIKA SPLIT (la București)

fi

LA GIURGIU

SI IGNIS-DINAMO (la Varese)
• Ultimele vești despre pregătirile echipelor românești
Săptămîna aceasta, par

ticipantele la sferturile de 
finală ale cupelor euro
pene la baschet își dis
pută meciurile etapei a 
doua. Echipele românești 
vor susține întîlniri în 
compania unor formații 
de mare prestigiu în 
baschetul european. Mai 
precis, Dinamo București 
va juca îa Varese cu re
putata echipă Ignis, deți
nătoare a trofeului oferit 
de ziarul „l’Equipe" cîști- 
gătoarelor C.C.E., 
gătoare în finalele 
intercontinentale în 
1986 și 1970. Sosiți 
seară de la Moscova 
au jucat cu Ț.S.K.A.), di-, 
namoviștii au stat doar 
24 de ore în Capitală, iar 
sîmbătă noapte au plecat 
cu trenul spre Varese. Ei 
au ajuns în această cita
delă a baschetului italian 
luni după amiază și ur
mează ca astăzi să efec
tueze primul antrenament 
de acomodare Ia Palazzo 
Masnago, iar miercuri la 
ora 21 (ora locală) să evo
lueze în

învin-
Cupei 

anii 
vineri 
(unde

compania lui

Pătrundere 
taculoasă. 
tant : Dorin 
tru. 
bază 
Steaua, 
pentru 
tiva țării, ti 
revedea _______
seară, în meciul cu 
Jugoplastika Split. 
Foto : D. NEAGU

spec-
Exeeu-
Dumi- 

jucător de 
al echipei 

o speranță 
reprezenta- 

?! vom 
miercuri

ATftiG.lTOAftE ÎNTRECERI

După ce a susținut cele rtoua 
partide cu reprezentativa Elve
ției, echipa de hochei a României 
a plecat în R. F. a Germaniei, 
unde va întreprinde un turneu.

Primul meci îl dispută chiar 
astăzi, în compania formației 
E.V. Fiissen.

Eliminind carențele de ordin psihic

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
SE POATE CALIFICA
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au ftt ocupate de jucătoarele de la 
Cetatea: Eugenia Popescu, 2. loa-
na 3. Mariana Tudor. La
băieți, * cîștigat detașat7 reprezentan
tul Olimpiei Giurgiu, Alexandru 
Biră. Foarte apropieți ca valoare, 
frapi Costel și Mihai Zamfira (ara
bi de la Textila Dunăreană) au fost 
■ r E adversari ai învingătoru
lui. De remarcat că turneele s-au des

ene diferite : Olimpia 
atea (fetele).

fisura

Nicolae LAZAR, coresp.

PENIC1LINA IAȘI s-a calificat 
in turneul final al „Cupei Cu
pelor" la *olei, invingind aseară 
ia Brctislara, in meci retur 
(3—2), formația locală SLAVIA.

Morse, Raga, Meneghin, 
Ossola și a celorlalți 
baschetbaliști de la Vare
se, pregătiți de Aleksandr 
Nicolic, fost antrenor al 
reprezentativei Iugoslaviei.

Pentru Steaua, partida 
cu Jugoplastika (miercuri 
în sala Floreasca, la ora 
20 ; în deschidere, I.E.F.S. 
—Voința în „Cupa de iar
nă" la fete) constituie un 
debut în sferturile1 de fi
nală ale Cupei cupelor, 
deoarece în prima etapă 
nu a jucat. înapoiați joi 
seară de la Varșovia, unde 
au participat, sub numele 
de selecționata Bucureș- 
tiului, la „Cupa eliberării 
orașului Varșovia", spor
tivii de la Steaua și-au 
reluat vineri antrenamen
tele în sala Floreasca șî 
urmează ca astăzi să sus
țină ultima lecție de pre
gătire în vederea parti
dei cu Jugoplastika. Team- 
ul din Split sosește în 
Capitală azi dimineață, cu 
avionul, și la ora 20 va 
efectua un antrenament în 
sala Floreasca.

O. STĂNCULESCU

IN SEMIFINALELE C.C.E.
LA HANDBAL FEMININ

Handbalul feminin se află într-o 
perioadă competițională de vîrf. 
între turneele1 de sală ale campio
natului diviziei A de la Pitești (12— 
14 ianuarie) și Iași (25—27 ianua
rie), campioana României — Uni
versitatea Timișoara — a susținut 
partida tur din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei campionilor 
europeni cu F.I.F. Copenhaga, cam
pioana Danemarcei.

Disputat la Timișoara, în sala 
Olimpia, ale cărei tribune au de
venit neîncăpătoare pentru marele 
număr de iubitori ai handbalului 
dornici să asiste la această con
fruntare, meciul n-a corespuns aș
teptărilor. Este drept, Universita
tea Timișoara a cîștigat cu un avans 
de trei goluri (13—10) și păstrează 
o bună Cotă de șanse pentru cali
ficarea în semifinalele competiți
ei. Și — tot atît de drept este — 
rezultatul contează înaintea tutu
ror celorlalți factori, el este pri
mul luat în discuție și — nu de

puține 
dragul 
dintr-o 
echipa 
stantin 
suita de greșeli a echipei campi
oane în această întîlnire. O vom 
face pentru că Universitatea Ti
mișoara sre o valoare net superi
oară celei exprimate în meciul de 
sîmbătă și, mai ales, pentru că ea 
ar fi trebuit — și ar fi putut — 
să cîștige confruntarea cu F.I.F. 
Copenhaga la un scor mult mai 
mare, poate chiar la 7—8 puncte 
diferență.

Ce s-a întîmplat ? Mai întîi, tre
buie vorbit despre faptul că Uni
versitatea Timișoara nu știe să 
joace acasă, în fața publicului pro
priu, atunci cînd este vorba de

ori — și ultimul. Nu de 
de a face excepție și nici 
dorință aparte de a critica 
lectorului universitar Con- 
Lache vom supune discuției

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Marginalii la concursul de la Floreasca al fruntașilor tenisului de masă

k i

Primul concurs de tenis de masă al 
anului, organizat în Capitală — și 
care a coincis cu revenirea acestui 
sport in sala Floreasca — a fost 
destinat jucătorilor fruntași, ca o im
portantă verificare înaintea sezonu
lui internațional care debutează chiar 
la sfîrșitul acestei săptâmîni cu „in
ternaționalele" Cehoslovaciei. lată 
de ce, dincolo chiar de ierarhia sta
bilită în cele două turnee, apreciem 
drept utilă inițiativa 
specialitate.

Avînd în vedere 
erau menite pe de o . 
că unele clarificări în ceea ce pri
vește alcătuirea loturilor repre
zentative, iar pe de altă par
te, să confirme 
rea evoluție a celui mai 
contingent al tenisului nostru 
masă, la finele anului trecut, 
prilejul campionatelor naționale 
dividuale, de la Arad, concursul 
la Floreasca prezenta un plus 
interes. Se așteptau deci partide 
echilibrate, evoluții care șă confir
me ascensiunea noului val, chiar 
dacă replica celor consacrați s-ar 
fi situat la o bună cotă valorică. 
Pentru că un progres real nu poate 
fi înregistrat decît în condițiile în 
care toți competitorii se prezintă la 
un nivel adecvat cerințelor.

în acest context, configurația 
finală a clasamentelor nu arată sur
prize de proporții. Pe primele locuri 
s-au situat, conform calculelor hîr- 
tiei, la băieți, finaliștii probei de 
simplu de la Arad, Șerban Doboși și 
Teodor Gheorghe, iar la fete, în ab-

federației do

că întrecerile 
parte, să adu-

alcătuirea loturilor 
de altă

promițăt.oa- 
tinăr 

de 
cu 
ih- 
de 
de

Șerban Doboși (în față) — 
tatul junior

câștigătorul concursului, în partida cu talen- 
buzoian Cristinel Romanescu

Foto ; P. ROMOȘAN

a țării, 
; două

joc, au avut un mai mare procent 
de lovituri reușite. în ceea ce o pri
vește însă pe jucătoarea din Arad, 
ea trebuie să-și valorifice mai de
plin posibilitățile jocului ei ofensiv, 
fără să neglijeze, bineînțeles, și con
solidarea procedeelor tehnice defen
sive. Partida Eleonorei Vlaicov cu 
Lldia Uie este edificatoare în acest 
sens. După ce a acționat nesigur în 
primul set, nehotărîndu-se să atace

Constantin COMARNISCHI 
Paul SLAVESCU

sența multiplei campioane ; 
Maria Alexandru, celelalte 
titulare ale echipei naționale, Eleo
nora Vlaicov și 
Cum s-ar spune, ,

Numitor comun 
tori ai concursului 
îhfrîngerea. Fără a 
calitativ superioare 
în proximele turnee internaționale 
adversarii lor vor reprezenta valori 
recunoscute pe plan mondial), atît 
Șerban Doboș! cît și Eleonora Vlai
cov i-au dovedit mai constanți, au 
demonstrat mai multă stabilitate în

Carmen Crișan. 
,statu quo".

ambii cîștigă- 
n-au cunoscut 
înscrie evoluții 

(să nu uităm că

(Cîtiti amănunte 
a 4-c).

(Continuare tn pag. a 2-a)

i Foto :
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IN FINE, UN CONCURS ATLETIC REUȘIT...:X
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LA ROȘIORI DE VEDE - TRADIȚII VECHI
DAR PUȚINE EFORTURI PENTRU MENȚINEREA LOR

O piscină modernă insă nici un profesor de înot !
de Vede este cu-Orașul Roșiori 

noscut drept un important nod de 
cale ferată și un centru economic, 
avînd ca principale obiective Fa
brica de ulei, Țesătoria „Teleorma-

cărei existență este menționată în 
documente încă din 1385 — s-a 
făcut cunoscută de-a lungul anilor 
prin echipa masculină de tenis de 
masă, care a activat cîndva în di-

putea spui
Roșiori ni 
țiile aduc 
noi și noi 

cest caz._
LA „C.F.R." TREBUIE 

SCHIMBAT... MACAZUL I

vedere gene
rală a sălii „23 
August" cu prile
jul concursului de 
atletism desfășu
rat sîmbătă și 
duminică.

Radioamatorismul are mulți adepți în rindurile copiilor orașului în 
imagine, profesorul Nicolae Oniga (responsabilul Radioclubului județean 

explicînd elevilor săi cum se lucrează cu o stație de emisie-recepție

riul“, Uzina de reparații, fabricații 
și montaje în agricultură, Fabrica 
de mezeluri și întreprinderea de 
industrie locală. La Roșiori mai 
există 6 școli și licee de cultură ge
nerală, 4 școli profesionale,, 2 cine
matografe, Casă de cultură.

în sport, vechea localitate — a

vizia A, prin formația de fotbal 
C.F.R., fostă divizionară B, și prin 
echipa masculină de baschet, care 
a evoluat mai mulți ani în campio
natul secund al țării (a nu se uita că 
sub culorile ei a jucat și cunoscu
tul internațional Constantin Drago- 
mirescu, azi la Dinamo). Nu s-ar

J

de activitatea 
ul unei asoc:t 
>lat aici. La Roșiori 
ise Negulescu (care este 
os corespondent al 2 
•u) ne-a vorbit cu multe amă- 
e despre lipsa de preocupare a 

conducerii asociației sportive C.F.R. 
tațâ de sarcinile și obiectivele pe 
care le are de îndeplinit, atît pe 
linia activității de performanță, cit 
și a celei de masă. Am aflat in pri
mul rind că dintre salariații Com
plexului feroviar din Roșiori doar 
2—300 sint membri ai asociației 
sportive. Am aflat, cu același prilej, 
că echipa de fotbal, altădată divi
zionară B, se zbate de doi ani să 
scape de retrogradarea' în campio
natul județean și că anul acesta a 
pierdut — ca urmare a aceluiași

Dimitrie CALLIMACHI 
Horia AlEXANDRESCU

(Continuare m pag. a 2 a)

DAR NU SUTA LA SUTA! cu oaspeți și din provincie • Rezultatele sînt, deocamdată, 
la... început de sezon © 0 problemă spinoasă: pantofii cucuie

Mărturisim că, sîmbătă după- 
amiază, am luat cu oarecare apre
hensiune drumul sălii „23 August". 
Comisia de atletism a Consiliului 
municipal de educație fizică și sport 
București organiza cel de-al treilea 
concurs „indoori* al anului. Și nu 
era vorba de o reuniune oarecare, 
ci de campionatele Bucureștiului, 
rezervate atleților seniori și juniori
lor de categoria a U-a. Motivul te
merii noastre este Ie6ne de bănuit, 
întrucît primele două concursuri — 
organizate de același for — fusese
ră... ratate. Este adevărat, con
cursurile respective au fost planifi
cate într-o perioadă nu prea obiș
nuită atletismului de sală de la noi.

între timp, însă, sportivii (mai ales 
școlari:) se întorseseră din tabere, 
s-au putut face și cîteva antrena
mente de tehnică, dar așteptam să 
vedem cum vor răspunde cluburile 
bucureștene celei de-a treia invi
tații făcute de Consiliul municipal.

Trebuie să spunem de la început 
că intrînd în sală am fost plăcut 
impresionați de animația existentă, 
și am avut, parcă, presentimentul 
unei reuniuni reușite. Așa avea să 
fie, pentru că și duminică diminea
ța, în ziua a doua a campionatului. 
Ia ora care autobuzul 74 venea din 
jumătate în jumătate de ceas și se 
putea face patinaj chiar pe mijlocul 
străzii, sala era din nou plină. Am

notat. Ia sfîrșitul întrecerilor, peste 
300 de prezențe pe foile de con
curs și, lucru remarcabil, nu numai 
datorită participării juniorilor. Cam
pionatul municipal a fost onorat 
cum se cuvine și de atleții seniori 
— la unele probe ca înălțimea 
(băieți și fete) numărul lor l-a de
pășit pe cel al juniorilor — au f06t 
prezenți și cîțiva dintre atleții noștri 
fruntași, lucru care a asigurat, ală
turi de succesul de participare, și 
un nivel calitativ superior al rezul
tatelor, la cîteva probe.

Concursul a mai fost onorat și de 
prezența — surprinzătoare la prima 
vedere, dar foarte îmbucurătoare — 
și la urma urmei explicabilă — a

unor atleți din provincie. Și, cu 
toate că vorbim despre un campio
nat rezervat afleților din Capitală 
vom menționa numele antrenorilor 
care și-au adus elevii la București 
la acest concurs • Ion Moroiu (C.S 
Brăila), Constantin Mihail și Dan 
Ciocan (Școala sportivă nr. 1 Con
stanța), Constantin Craia (Farul 
Constanța), Gheorghe Medeșan 
(Școala sportivă Ploiești) și Con
stantin Bizon (C.S.O. Pitești). Mo

Vladimi; MORARU
Al. HORIA

(Continuare in pag. a 2 a)



SE JOACA 80 DE MINUTE

VALIDATĂCARE TREBUIE

-2

C5Q-

(Urmare din pag. t)

Interne, 
se reia

ți 
de club

de un club mare, ca Steaua, fie 
este vorba de Școala sportivă 
atletism, de Clubul sportiv din

țși de cea 
dinaintea 
din lugo- 

concunsuri

reve ia
și Viorica Mol- 

de 
imediat să
Deci, prea multe

TÎNĂRA GENERAȚIE A ÎNCEPUT
SĂ-ȘI SPUNĂ CUVÎNTUL. SĂ-I ACORDĂM ÎNCREDERE!

După consumarea primelor două 
competiții .de tenis pe teren acope
rit ale acestui sezon — „Cupa 30 
Decembrie" și „Capa Unirii", 
avem posibilitatea da a trece in re
vistă cîteva aspecte mai importante 
din sportul alb.

Se impune să ne referim, în pri
mul rlnd, la nivelul la care au ajuns 
tenismenii din generația pe cale de 
a se afirma. Este de notat, în a- 
ceastă direcție, creșterea calitativă 
care se observă în pregătirea teh- 
nico-tactică și cea psihică.

Cei mai tineri dintre jucători 
încep să se impună. Meritul este, 
ffiră îndoială, al lor. Seriozitatea 
cu care s-au pregătit la antrena
mente, împletită au talentul cu care 
sînt înzestrați, au avut drept rezul
tat cucerirea unor titluri de cam
pioni și ciștigarea cîtorva competi
ții de anvergură, atît în țară cît și 
în străinătate.

Florin Manea (Dinamo București) 
care cu aproape un deceniu în urmă 
a cucerit primul său titjp de cam
pion al țârii (1965 — campion de 
juniori La categoria 8—10 ,ani), și-a 
adăugat alte două în decursul evo
luției sale (1967 — categ. 11—12 
ani și 1972 categ. 17—18 ani). Este, 
să recunoaștem, pentru un tînăr 
care abia peste cîteva săptămîni va 
împlini vîrsta de 18 ani, un pal
mares merituos. De altfel clubul 
bueureștean din str. Ștefan cel 
Mare a lansat gi alți jucători, dintre 
acești^ Călin lonescu fiind în plu
tonul fruntaș.

Trei dintre jucătoarele noastre, 
Virginia Ruzici, Mariana Simionescu 
și Florentina Mihai, autentice spe
ranțe, provin de asemenea de la 
clubul Dinamo București. Virginia 
Ruzici es.te una dintre cele mai 
talentate junioare, posesoarea unui 
joc ce a lăsat o bună impresie 
la toate turneeie la care a fost pre

zentă. Mariana Simionescu, deși 
încă junioară, se „bate" aproape 
de Ia egal la egal cu eampioana de 
senioare a țării, Iudith Gohn — și 
numără „victime" printre celelalte 
senioare. Florența Mihai, Monica 
Nunweiller și Mariana Hadgiu (și 
ele componente ale lotului țării 
care a cîștigat, în 1972, „Cupa Prin
țesa Sofia" — un adevărat campio
nat al Europei pentru tineret și ju
nioare) — iată o pleiadă de jucă
toare care s-au afirmat și cu ocazia

de trei ori campion al țării la copii 
și juniori (1968 și 1969 la categoria 
13—14 ani, și 1971 la categ. 15—16 
ani) precum și pe Mihai Tăbăraș, 
cîștigător a două titluri naționale 
— poate cel mai talentat dintre ju
cătorii tineri (născut în 1956).

La clubul Dinamo, antrenorul 
emerit Marin Bădin și profesorul 
Aurel Segărceanu, iar la Progresul 
Arnulf Schmidt sînt cei ce s-au 
ocupat cu migală, cu pricepere și 
cu multă pasiune pentru ca jucă-

CUPA DE IARNA"

Pînă la reluarea campionatelor 
njiționale de seniori și senioare, di
vizionarele A, precum și unele din 
,.B" iau parte la tradiționala „Cupă 
de iarnă" organizată de comisia de 
specialitate a C.M.E.F.S. București. 
■De remarcat, ca noutate, că se 
joacă două reprize, a cîte 40 de mi
nute, la ceas (fără întreruperea 
cronometrului), deci pe o durată 
mare, care obligă pe antrenori să 
folosească întregul efectiv ce-1 au. 
Referitor la „Cupa de Iarnă", vom 
sublinia o surpriză! victoria bas
chetbalistelor de la Voința asupra 
Rapidului, campioană a țării : 78— 
66 (43—36), într-o întrecere în care 
formația feroviară a beneficiat de 
Ileana Gugiu și Irina Vasilescu (re-

O VERIFICARE UTILĂ
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— motiv pentru care a și pierdut
— in următoarele —. cîștlgarea tur
neului — a trecut la o otfensivă sus
ținută, detașîodu-se pe parcurs.

Serban Doboși (care și-a luat cu 
aceet prilej revanșa în fața campio
nului Teodor Gheorghe) a știut să 
se adapteze în funcție de fiecare 
adversar și să treacă paște momen
tele de dificultate. I-am sugera însă 
să nu urmărească numai obți
nerea victoriei în sine, ci aceasta 
să reprezinte și. diferența de va
loare dintre el și adversar. Impli
cit, aceasta ar însemna șl o efica
citate sporită și o economie de 
efort. Astfel, Șerban Doboși s-ar 
obișnui să acționeze la „turație" 
maximă în concursuri.

în ceea ce-i Privește pe ceilalți 
competitori sînt de menționat com
portările foarte apropiate de valoa
rea lor actuală ale lui Teodor 
Gheorghe, Dorin Giurgiucă și Ser
giu Luchian. Proaspătul elev al an
trenorului Em:' Băcioiu, Cornel Po- 
povici a fost, de fapt, purtătorul de 
cuvînt al generației ținere în a- 
cest concurs, în timp ce Romanescu 
și Buzescu au încheiat. în mod sur
prinzător, plutonul.

Carmen Crișan s-a clasat pe po
ziția a doua, chiar peste propriile ei 
așteptări. A fost, însă, evident pentru

tivul venirii la București : asigura
rea unei cit mai bune pregătiri în 
vederea apropiatelor campionate 
naționale pe teren acoperit. Sînt de 
menționat eforturile comisiei de 
atletism din cadrul C.M.E.F.S. de a 
asigura o bună desfășurare compe
tiției. Considerăm, de asemenea, că 
s-a procedat foarte bine oferindu-se 
laureaților medalii și diplome ! 
Ne-am putut convinge și cu această 
ocazie că un premiu — aproape 
simbolic — bucură la fel pe un ju
nior aflat în primul an de atletism, 
sau pe un atlet consacrat. Scrisoa
rea de răspuns la critică, primită 
la redacție, tn care se recunoșteau 
unele greșeli de organizare la pre
cedentele concursuri n-a însemnat 
— așadar — aruncarea cîtorva vor
be pe hîrtie pentru a scăpa de o 
obligație. Și mobilizarea antrenori
lor (implicit a elevilor lor) a fost 
mai bună acum. Școala sportivă de 
atletism a înscris în concurs pește 
70 de sportivi (juniori), Clubul Atle
tic Universitar ■— 37, Steaua — 20, 
Clubul sportiv școlar — 28, Liceul 
35 a prezentat la start 27 de atleți, 
Viitorul — 21 etc. Această prezență 
masivă reprezintă, așa cum ne spu
nea antrenorul federal Nicolae Mă* 
rășcwu, o dovadă grăitoare a fap
tului că în majoritatea secțiilor se 
muncește mai serios. Și dacă, deo
camdată, rezultatele sportivilor nu 
sînt prea grozave, nu trebuie să 
uităm că mulți dintre ei se aflau 
abia după al doilea sau al treilea 
antrenament de tehnică din acest

Sportul
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mat tinere generații 
ft Florența Mihai;

Ftuzia, 
Curcă.

de jucători: Virginia 
Fiorin Manea, Cost el
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Reprezentanții
Mariana Simionescu 
Mihai Tăbăraș ți Călin lonescu.
recent încheiatei competiții dotată 
cu „Cupa Unirii".

La rîndul său, clubul bueureștean 
Progresul dispune de cel puțin doi 
jucători tineri, deosebit de talentați. 
îi avem în vedere pe Castel Curcă,

toarele și jucătorii de care am amin
tit să poată crește pe măsura talen
tului cu care sînt înzestrați.

Desigur, nici unul dintre jucătorii 
ale căror nume le-am amintit in 
Însemnările noastre nu au valoarea 
celor doi ași ai tenisului românesc. 
Ilie Năstase și ion Tiriac Dar «â 
avem răbdare șj să creăm condiții 
de afirmare și acestor tineri ’

Ion GAVRILESCU

JUDEȚULUI BRAȘOV
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat Ia Poiana Brașov întrecerile 
de schi fond ale campionatului ju
dețului Brașov. Vremea a fost rela
tiv bună, dar din păcate, și de acea
stă dată, zăpada nu a fost în canti
tăți suficiente. REZULTATE TEH
NICE : seniori (15 km) : 1. V. Papuc 
(Dinamo) 45,44, 2. N. Cojocaru (Di
namo) 46,49, 3. N. Sfetea (A.S.A.) 
47,24 ; senioare (5 km) : I. Adriana 
Barabaș (Tractorul) 20,14, 2. Rodica 
Clinciu (Tractorul) 2018, 3. Lucia 
Barabaș (Traetorul) 20,27 ; juniori 
I (10 km): 1 F. Foriko (Brașovia) 
30.47, 2. N. Gîrniță (Djnamo) 32,26, 
3. A. Mocanu (Steagul roșu) 32,32 ; 
junioare l (5 km) : 1. Elena Bășa 
(Dinamo) 20,13. 2. Elena Tișcă
(Tractorul) 21,02, 3. Virginia Cristo- 
loveanu (Șc. sp. Rișnov) 22,27 ; ju
niori II (5 km) : 1. I. Pelin. (Steagul 
roșu) 16.16, 2. I. Moise (Lie. Pre
deal) 16.45, 3. I. Tomoș (Brașovia) 
17 07 ; junioare II (3 km): 
Benga(Traetorul) 14,27, 2. 
Scurtu 
Rîmbu 
seniori 
jocaru, 
2:16,03, 
Cercel, 
(Cristoloveanu.
Mirzea) 2:23,26. senioare (3x5 km) : 
1. Tractorul (Clinciu, A. Barabaș. L. 
Barabaș) 1:01.27, 2. I. P. Oradea 
(Gall, Hajnal. Demeter) — Invitate 
la concurs, — 1:01.37;
(3z5 km) I. Dinamo Brațov (Urs, 
Icnetecu. N. Gîrniță) 48417, 2. Stea
gul roșu (Moeanu, Tomoș, Costea) 
49.14. 3. Tractorul (Catargiu, Per
ciog Duma) 50,25 : junioare I (3X3 
km) 1. Dinamo Brașov (Elena Rîm- 
bu. Georgeta Bitea, Elena Bășa) 
42.17, 2. Lie. Predea! (Elena Tomuș, 
Eliza Kempf. Nieoleta Scurtu) 43,46. 
3. Șc. sp. Rișnov (Virginia Cristo
loveanu. Maria Ardrei. Elena Ilie) 
45.28 : juniori II (3x5 km) 1. Erașo- 
via (Tomoș. Solovăstru. Olteanu) 
52-54. 2 Steagul roșu (Kiss, Thais, 
Pelin) S3JO. 3. lăc. Predeal (Savu, 
Moise. Gir ha cea) 54,85.

1. Lucia 
Nicoleta
3. Elena 
ștafete :

(Lie. Predeal) 14.59, 
(Dinamo) 15.07 ;
(4x10 km): 1. Dina no (Co- 
Țeposu. Papuc. Gîrniță), 
2. A.S.A I (Soiu. Sfetea, 
Voiaj) 2:18,10 3. A.S.A. II 

Fontana, Clinciu,

juniori l

In campionatul feminin

LUPTĂ STRiNSÂ PENTRU PRIMUL LOC $1... ATiT !

venită de la Arhitectura), dar a fost 
lipsită de aportul Gabrielei Nicola, 
Doinei Stancu (accidentate) 
Doinei Prăzaru (suspendată 
pe o perioadă de doi ani).

★
Tot în privința activității 

vom aminti că duminică
campionatul național al școlarilor 
și juniorilor «prin meciurile primei 
etape a turului secund), precum și 
inițiativa clubului Steaua de a or
ganiza o selecție în rîndul copiilor 
născuțî între anii 1958 și 1961. Se
lecția (apoi pregătirea) va Fi făcută 
de fostul internațional Andrei Fol- 
bert, maestru emerit al sportului, 
marți și vineri între orele 9—11 și 
18—20 și joi intre orele 9—11. în 
sala Steaua, din ștrada Uraniu 
(tramvaiele 2, 3, 8 și 20. Stația 
I.E.FS).

Disputa pentru desemnarea noii 
campioane feminine este decsrbit da 
strinsă, avind în vedere că In frun
tea clasamentului se află la egalitate 
(despărțite doar de seiaveraj) două 
formații : Rapid și Penicilina. Ele 
sini tatonate ir.deaproare oe echipa 
Dinamo, care a acumulat cu un pur.ct 
mal puțin deeft ocupantele primelor 
locuri. Acest trio a dpir.iaat. de ali

celor 12 team-urt fe- 
de presupus că ți in 
aceiași cuvin» de spus, 
atu 11 eonstituie rac

fei, Întrecere» 
minine și este 
retur vor avea 
Principalul lor _ _ 
genitatea sextetelor, precum ți ferța 
de penetrație c atacciui. In care s-au

MICROSTATISTICA
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e^i.e de <7$ t o*
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toată lumea eă I
inspiră depună 
riior echipei 
numai înfrîngeri 
niera ..chinuită" în care 
unele victorii (de exempt

forma ei 
încrede: 
reprezentative. Nu 
;te suferite ci ș: ma- 

î obținut 
c j Elena 

Condicarv). îndreptățesc aceste te
meri. Atît Carmen Crișan cit £ Li
dia Ilie trebuie să se mobilizeze raa 
mult in această perioadă, ia antre
namente ca și in conetirsur •sees- 
tru ca aspirațiile reprezentativei fe
minine îa viitoarele cafnnire»'? 
mondiale să aitțăț jin .teme: n 
Bis tent.

Locuri sub posibilități au 
în clasament Ligi» Lupn — 
ția de 1a Arad — 
dovan. Ambele au cîștigat o serie 
partide, ca apoi 
teze neașteptat, 
oscilații.

De fapt, concursul de verificare 
din sala Floreasca a însemnat star
tul în ultima perioadă 
mai mare răspundere!) 
campionatelor mondiale 
slavia. Succesiunea de 
foarte puternice la care vor fi che
mați să participe component lotu
rilor reprezentative va însemna c 
punere în temă de cea m3i mare 
utilitate, un contact direct și folosi
tor cu tot ce are mai reprezenta;::' 
tenisul de masă mondial și euro
pean. Concluziile vor trebui des
prinse din mers și aplicate prompt, 
iar perioadele de refacere intre a- 
ceste competiții să fie utilizate din 
plin, cu toată responsabilitatea.
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IN FINE, UN CONCURS REUȘIT
an. Pentru unii atleți — cum este de 
pildă cazul celor vizați să participe 
la campionatele europene de sală, 
programate abia 6pre mijlocul lunii 
mantie — concursul de simbătă ți 
duminică a fost mai mult un antre
nament controlat. Pe de altă parte, 
campionatul municipal putea să în
semne pentru mulți dintre juniori 
și seniori prilejul îndeplinirii bare- 
murilor de participare la campiona
tele naționale. Și destui dintre cei 
care au încercat aeest lucru n-au 
reușit să-1 realizeze. Aici este, 
poate, vina profesorilor lor, care 
trebuiau să asigure o mai judicioa
să planificare a pregătirii de iarnă.

Nu vrem să încheiem înainte de 
a aborda o problemă care a fost 
adusă în discuție de toți cei cu care 
«m stat de vorbă la sala „23 Au
gust". Este vorba ds lipsa acută — 
care tinde să devină... cronică — a 
pantofilor cp cuie. Fie că est? vor
ba 
că 
de

Brăila sau de Școala sportivă dm 
Constanța, această lipsă este resim
țită in aceeași măsură. Cineva ne 
spunea că din ianuarie 1972 nu s-au 
mai adus în București pantofi cu 
cuie. Nu există „cuie" pentru piste 
de zgură, nu există pantofi pentru 
„elbitexul" de pe „Republicii", nu 
există — nici atît — pantofii spe
ciali pentru sală. ~ 
sala „23 August' 
tr-j săptămînă 
pantofii cu cuie 
pe pistele de 
sprinteri fugind 
sosire la start pentru a împrumuta 
încălțările colegului de club care 
alerga în seria următoare. Atletis
mul începe, de fapt, și de la pan
tofii cu cuie. Iar dacă această con
diție primordială nu este îndepli
nită, cum să pretindem atleților și 
antrenorilor lor performanțe bune ? 
Ce răspuns le poate da celor ce 
caută pantofi cu cuie — și nu-i 
găsesc — întreprinderea care 
trebui să-l fabrice ?

„Coritanul" din 
, s-ar deteriora in- 
dacă ar suporta 

de 2—3 cm folosiți 
zgură. Am văzut 
mai repede de la

materialului, prezența unui numărAșa titm spuneam la începutul 
mare de atleți la acest eoneurs constituie o reușită, cu atît mai mult cu 
cît la reuniunile anterioare listele de înscriere au fost aproape goale, Iar 
rezultatele s-au menținut sub o limită minimă. Din acest punct de vedere
— al performanțelor — nu putem spune nici acum că întrecerile de sîm- 
bătă și duminieă au fost de natură să nc mulțumească, majoritatea pro
belor fiind cîștigate (cu două-treî excepții) cu cifre modeste, dar partici
parea numeroasă atestă eă aproape toate secțiile au intrat în febra pre
gătirilor pentru apropiatele campionate naționale pe teren acoperit.

De altfel, după concursul care va avea loc ia finele acestei săptămîni
— și la care credem că vor lua parte toi atît de multi atleți — ni se va 
oferi posibilitatea de a avea o privire de ansamblu asupra interesului 
arătat competiției amintite de toți antrenorii și atleți! bucureșteni. Preci
zăm acest lucru pentru că, după ce am asistat la întrecerile seniorilor și 
ale juniorilor de eategoria a Il-a, sîmbătă șl duminică vom urmări Cam
pionatul municipal al juniorilor de categoriile I și III,

făcut remarcate, de fiecare dată, Ma
riana Baga. Martha Szekely, Con
stanța Băiișoia. Florentina Itu. Au
relia iehim. Lucia Dobrescu. Adria
na Afciș, Mariana Popescu, Maria 
Dobrogeana, Emilia Stniaa și altele. 
De aseetesea. se coviee să menționăm 
ți aportul, adesea botăriter. a! co- 
erdo-atoeretee Eugeaia Rebac, Ana 
Cteritewu sau Alexaadriaa Constan
ți aeacu.

Taaasi. le tna: mare măsuri decit 
jocuri'.e dia campteaax! masculin, 
întrecerile fetelor siat de foarte mul
te ori lipsite de atractivitaie, ca ur
mare atît a greșeli tor individuale, 
cit și a mveiataă spectacular scăzut, 
ceea ce a awt sCrentf negativă tn 
uituca vreme si ssuora numărului 
speciatortltf. Se efeer-i că jucătoa
rele care davederc mas mahă pasiune 
viat cete ca seria sxate de serviciu 
iu fața fibulas, ceea ce. des«sr. ai 

apoi:- remit iito • netă beai pe-etra 
~mui ttoerrbr tor ceechigiere.

Dta cete 12 <£».zxx-are a> priurj- 
«T- ațr^aar p^masatg (âș stet

— ‘ftircțev . « rz-
gură excențte. .1'* Bncnreș^l intre 
ioc-'-le « r t Aportul tor, insă, ia 
desSsurarea uuui campionat puter
nic. este departe de nivelul cerințe- 
tor. m«ne jucătoare dovedind o bla
zare prea tiu.pui ie. Na regăm că a- 
cește te—iț. teUmpir-ă o serie de 
dlBceP-âți. it’ parcă și din partea
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Ion Sumedrea) : fete : Elena 
Ana Bădescu (Dinamo Bra-

AU FOST STABILITE LOTURILE NAȚIONALE 
LĂRGITE LA PROBE DE FOND

Campionatul județului Brașov la 
probe de fond a constituit și pen
tru antrenorii echipelor naționale 
un bun criteriu de selecționare a 
loturilor lărgite care ne vor re
prezenta la Balcaniada de la 
Poiana Brașov și la Campionatele 
europene de juniori care vor avea 
loc, la Leningrad, la începutul lui 
martie. Iată selecționații : băieți : 
Nicolae Gîrniță, Gheorghe Ione- 
tecu, Ștefan Urs, Vasile Rucăreanu 
(toți Dinamo Brașov, antrenor 
Gheorghe Olteanu) Samoilă Tomoș. 
Ioan Pelin (ambii Steagul roșu, an
trenor Moise Crăciun), Ion Moise 
(Liceul Predeal, antrenor Puiu Ar- 
ghiropol), Cornel Mindroș (S.B.C. 
Sinaia, antrenor Nicolae Burchi), 
Ferentz Foriko (Brașovia, antrenor 
Gheorghe Piștea), Gheorghe Duca, 
Ion Perciog (ambii Tractorul, an-

trenor 
Bășa, 
șov, antrenor Gh. Olteanu), Iuliana 
Pața, Cornelia Mititelu (ambele 
Șc. sp. Vatra Dornei, antrenor Ro
die» Pali), Lucia Benga, Elena Tișcă 
(ambele Tractorul, antrenor Ion Su- 
medrea), Ilona Gego (Șc. sp, M. 
Ciuc, antrenor Ștefan Borbath), 
Vilma Tutlor (Șc. sp. Gheorghieni, 
antrenor A. Elekeș),

Preluînd o informație pusă Ia 
dispoziție de către F.R.S.B., ziarul 
nostru a anunțat, zilele trecute, că 
întrecerile pentru „Cupa U.G.S.R." 
Se vor desfășura, anul acesta, la 
Sinaia Organizatorii competiției 
preeizează că ea va avea loc la Va
tra Bornei în zilele de 24 și 25 fe
bruarie. Facem cuvenita rectificare.

Ana Bădescu (Dinamo 
este una dintre sportivele 
note in lotul care se 
pentru Balcaniadă.

SCRIMER1I BUCUREȘTENI IN ÎNTRECERE PENTRU CALIFICARE

Scrimerii bucureștenj din catego
riile inferioare au început, sîmbă
tă, în sala Floreasca II seria com
petițiilor de calificare pentru cam
pionatele naționale din acest an. 
Primul start l-au luat floretistele, 
din rîndul cărora s-au impus Ro
xana Cochirleanu (Steaua) și Li
dia Stancu (I.E.F.S.), ambele tota- 
lizînd cite 4 v. După baraj, primul 
loc a revenit talentatei eleve a 
antrenorului Ciocîrlie, creatorul u- 
nei valoroase pepiniere la Steaua.

A doua zi au intrat pe planșa de 
concurs spadasinii, printre care 
s-au numărat și pentatloniștii de 
la Olimpia. în această probă, vic
toria a revenit clar... ploieșteanului 
Adrian Cernea, transferat de cîteva 
zile la clubul Progresul.

Clasamentul celor două probe. 
FLORETA FETE : 1. Roxana Co
chirleanu (Steaua) 4 v d.b.; 2. Li-

di* Stancu (I.E.F.S.) 4 v d.b.; 3. 
Doina Monu (Șc. sp. nr. 1) 3 v; 4. 
Lîa Vlădescu (I.E.F.S.) 2 v; 5. Vio
leta Prcdut (Steaua) 1 v ; 6. Iuliana 
Danciu (C.P.M.B.) 1 v. SPADA ;
1. A. Cernea (Progresul) 5 v; 2 P. 
Boea (Olimpia) 3 v; 3. T. Iorgu 
(Steaua) 3 v ; 4. M. Cosmescu (O- 
limpia) 2 v; 5. A. Ginta (Olimpia)
1 v; 6. M. Burcea (Steaua) 1 v.

V.

VA REVENI OLIMPIA REȘIȚA

Brașov) 
sclecțio- 

pregătește

Concomitent, în sala Floreasca II 
s-au întîlnit echipele de junioare 
ale școlilor 
și Ploiești 
Șc. sp. nr. 
antrenoarei 
nr. 1) au 
18—7.

sportive din București 
pentru cupa oferită de 
1 din Capitală. Elevele 
Elena Bejan (Șc. sp. 
cîștigat întîlnirea cu

Gh. BURLEA-eoresp.

erassz>ra«Enxsatj

PRINTRE ECHIPELE FRUNTAȘE ?

tor se face încă prea puțin. Or, toc
mai ele ar trebui să impulsioneze în
treaga mișcare voieibalistică femini
nă. Dintre toate, doar I.E.F.S. (ca și 
la băieți) și, în parte, „U“ Timișoara 
și Medicina încearcă să iasă din a- 
nonimat, dar reușitele lor nu sînt 
prea numeroase. „U“ Cluj se mulțu
mește de fiecare dată cu ocuparea 
unui loc lipsit de grijă și... atît. Noua 
promovată, »U“ București, a înregis
trat numai înfrîngeri, ceea ce ne 
scutește de comentarii suplimentare.

Constructorul, cealaltă promovată, 
situată la mijlocul clasamentului, dis
pune de resurse care îi vor putea 
asigura o comportare si mai bună 
In viitor. în schimb, C.S.M. Sibiu, 
altă dată o echipă cu pretenții, ca și 
Farul, de altfel, se găsește într-o zonă 
periculoasă și 
primăvară, să 
rând.

Poate ar fi 
tem informați 

di

Tn ultima perioadă, echipele mas
culine de popice din Reșița au cu
noscut un regres nemaicunoscut pe 
aceste meleaguri, unde sportul în 
speță se află La loc de cinste — 
formația feminină din Reșița se nu
mără și acum printre cele mai bune 
din țară. Dintre cele două echipe 
masculine, C.Ș.M. a retrogradat din 
Divizia A, iar Olimpia, cîștigâtoarea 
titlului de campioană a țării în ur
mă cu cîțiva ani, este într-o eclipsă 
de formă care durează cam de mult. 
La terminarea turului, ds pildă, 
Olimpia se află pe locul 9, penulti
ma din seria Nord.

După cum am aflat de la federația 
de specialitate, atît conducerea a- 
soeiației sportive Olimpia, cît și 
C.J.E.F.S. Caraș-Severiin au preconi
zat luarea unor măsuri pentru re
dresarea acestei formații. Pe cereri
le de transfer ale A.S. 
guraază cîteva nume 
valoroși care ar putea 
linia de plutire echipa
de pe malurile Bîrzavei. Este vorba, 
în primul rînd, de maestrul emerit 
al sportului Ion Micoroiu, care, în 
urmă cu trei ani, a plecat de la 
Olimpia La Voința Lugoj și acum 
ș-i-a manifestat dorința de a se reîn
toarce Ia Reșița. Alți trei popicari 
care au cerut drept de joc la Olim
pia sînt reșîțenii P. Preda, Gh. Cio- 
etrlan și C. Cristoi de la C.S.M., e- 
chipă care acum activează în cam
pionatul de calificare.

Dacă biroul F.R.P. va aproba 
transferările respective, Olimpid Re
șița are șanse de a reveni din nou 
printre fruntașele campionatului.

rea Oficiului sport UCECOM, tur
neul internațional Voința. Au fost 
invitate echipe di,n Cehoslovacia, 
Iugoslavia și Ungaria.

Perioada 
echipele de 
25 ianuarie.

*

de transferări pentru 
Divizia A se încheie la

☆

Consfătuirea arbitrilor divizionari 
a fost programată de F.R.P. pentru 
zilele de 26—27 ianuarie, iar ple
nara Comitetului federal, care va 
analiza activitate^ pe 1972 și va 
aproba acțiunile pe anul în curs, va 
avea loc în ziua de 3 februarie.

n-ar fi exclus ca, in 
treacă în plutonul se-

util (și după cîte sîn- 
exîștă preocupări In 

această direcție) să se găsească o 
formulă de disputare a campionatului 
— haaâbakil eferâ un exemplu eioc- 
reat — care să permită o creștere 
satortcă a tutaror formațiilor, mai cu 
seamă câ Divizia B nu promovează 
tr eșalonul superior echipe care să 
reziste fcs întrecerea cu celelalte par
tenere (este^ al Univer-
' •i; : Bucurcțti, precum și al Voin
ței M. Ciuc în campionatul trecut). 

Oricum, așteptăm cu interes relua
rea campionatului, exprimîndu-ne 
speranța că, la încheierea lui, vom 
avea, totuși, destule lucruri bune de 
remarcat.

Emanuel FANTANEANU

VIAȚA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚĂRII

dez nteres — un junior de mare ta- 
;eet — Xicoiae Burrea —, ținut pe 
tușă d-ocă campionate la rînd și 

a-jr- de.. F.C Ar
geș (fără a mai vorbi și de selee- 
țxjaanea u aitenoarâ la lotul națio
nal ăe juntorî).

nd nostru ne-a vorbit, 
secția de lupte care 
cadrul asociație:, dar 
și dă rezultate numai 
antrenorului Aurelian

apoi, despre 
C:c‘,ează in 
care trăiește 
pna grija 
Groșereasa și a federației de spe
cialitate. Profesorul Groșerear.-j ne 
spunea că tovarășii din conducerea 
asociației nu numai că nu arordă

ți _sub|iază“ din fondurile alocate, 
H beneficiul echipei de fotbal. No
roc că Școala generală nr. 1 din io- 
eahtaie — unde antrenorul Groșe- 
raanu este profesor de educație f - 
zxt — a găsit de cuviință să pună 
la d'spoziria luptătorilor sala de 
sport peat» antrenamente, acor- 
dind In aeest fel un serios sprijin 
sactiei de Ia.. C F.R. Deci toată lu- 
mea se preocupă, numai asociația 
na ! Dar. In pofida 
laptălorii din _ 
de la ultimele 
tulul național 
locuri III. un
două locuri VL ceea ce — să re- 
cu/Kjaștem — nu este prea puțin ! 
Dintre sportivii acestei echipe, an
trenorul ni î-a evidențiat pe Iulian 
Dudău ți Ion Bădoi — ambii luptă
tori de fnare perspectivă, nume de 
altfel cunoscute în sportul nostrj ; 
nu știm, insă, dacă sînt prea bine 
cunoscute și de tovarășii din condu
cerea asociației C.F.R. din localitate.

acestui fapt. 
Roșiori »-au întors 
finale ale eampiona- 

de juniori eu două 
Ioc IV, un loc V și

Olimpia fi
de popicari 
readuce pe 
din orașul

★
în zilele de 3—4 februarie va 

avea loc la București, în organiza-

JOS SCSESC
PRIMII OASPEȚI 

LA CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE 

ALE ROMÂNIEI
Sala Floreasca din Capitală va 

găzdui la sfirșitul acestei săptămîni, 
după cum s-a mai anunțat, o im
portantă competiție de judo : Cam
pionatele internaționale ale Româ
niei. La aceste întreceri au fost In
vitați tineri Judpka din mai multe jf 
țări.

Ieri, au sosit pe adresa federației 
noastre de specialitate două tele
grame, anunțînd sosirea primilor 
oaspeți. Joi dimineața va sosi în 
Capitală lotul Uniunii Sovietice, 
iar seara cel al Bulgariei.

IN ETER — SEMNALELE 
RADIOCLUBULUI 
DIN ROȘIORI I

Din 1971, la Roșiori a luat ființă 
împlijiin-„Radioclubul județean", 

du-sc, astfel, un mai ’ achi vis al 
iubitorilor acestui sport. Sub condu
cerea profesorului Nicolae Onig». 
ajutat de Ion Stancu, în cadrul Ra- 
dioclubulu: iși desfășoară activitatea 
circ» 36 de tineri, care întrețin re
lații pe calea undelor cu 
tori din peste 80 de țări 
lucru dovedit de cele 80 
de confirmare’.

Pe lingă Radioe’ubu! 
mai există încă trei stații ; una în 
cotnc.18 B.băita (responsabil — 
Cornel Olarul, alta la Turnu Măgu
rele (responsabil — Borneo Ursn) și 
uitima — care este cea mai tir.ără 
— la Casa pionierilor (condusă tot 
de profesorul Onisa).
ÎNOT NUMAI CU CARACTER 

DE AGREMENT?
Pe linia unor acțiuni menite să 

impulsioneze activitatea sportivă 
din localitate, anul trecut a fost 
dată In folosință ia Roșiori o fru- 
moasă piscină în aer liber, de di
mensiuni olimpice, alături ce care 
se află încă un bazin. mai mic, 
destinat copiilor. Amplasat intr-un 
peisaj natural foarte adecvat (par
cul orațulu:). complexul acesta nu 
va putea servi, se pare, aportul de 
performanță, rezumindu-se deocam
dată La găzduirea unor acțiuni cu 
caracter de agrement. Normal ar 
li ca aici să funcționeze, în sezonul 
cald, o secție de natație. ORAȘUL 
NU DISPUNE Insa la aceasta 
oră de nici un profesor de 
EDUCAȚIE FIZICA CU SPF.CTALI-

radloama- 
ale lumii, 
de „cărți

județean

La Roșiori, fotbalul este una dintre 
care nu reușește să mai obțină, in 
toruji, la un meet C.F R. Roșiori—Textila Pitești tribunele pline cu 

spectatori ți o fază — s-o recunoaștem — destul de spectaculoasă...

In cadrul competițiilor cu caracter de masă organizate in oraș, atletis 
mul cucerește tot mai mulți adepți Fotografia redă un aspect de la o 

întrecere atletici disputată pe stadionul C.F.R.

ZARE ÎNOT, așa că o eventuală 
inițiativă in această direcție nu ar 
avea sorți de reușită. Dacă Inspec
toratul școlar din oraș se va îngriji 
să solicite un cadru de specialitate, 
luerarile se pot schimba...

DIN APÂ — IN AER, 
LA MICROMODELIȘTI...

Pe lingă Asociația sportivă „Spor
ting" funcționează, de mai mulți 
ani. o secție de modelism, conside
rată — sub aspectul performanțelor 
obținute — cea mai bună secție din 
oraș (dintre toate disciplinele prac
ticate). Sub îndrumarea atentă a 
profesorului Constantin Marinescu, 
membrii secției de modelism de la 
Sporting" au cucerit in 1970 titlul 
de campioni ai țării, iar în 1971 au 
ocupat locul II pe echipe.

Marcel Moraru —deținătorul unui 
record republican —. Mircea Laza, 
George Chirn și Ștefan lonescu sînt 
sportivi cunoscuți în rîndul con
structorilor de micromodele. în vre
me ce antrenorul lor, C. Marinescu, 
dste și el un maestru al rachetelor 
miniaturale.

Și pentru că tot ne aflăm la Aso
ciația sportivă „Sporting" se cuvine 
să remarcăm bogata activitate des
fășurată aici — mai ales cea cu ca
racter de masă — grație pasiunii 
si preocupărilor manifestate de pre- 
edintele asociației, Iulian Ivan, și 
e activistul voluntar Grigore 
»ianu, fost jucător de fotbal.

TRADIȚII ACOPERITE 
DE PRAFUL UITĂRII...

,.a începutul materialului nost,, 
orbeam de tradițiile sportive ale 

localității, subliniind că, în cîteva 
discipline, orașul Roșiori a reușii, 
în urmă ou ani, să realizeze perfor-

Te-

disciplinele cu vechi tradiții, dar 
ultimii ani, rezultate bune. Iată,

manțe dintre cele mai bune. In 
prezent, însă, în acele sporturi exis
tă doar o activitate cu caracter de 
masă. Cu rare excepții (baschetul 
spre exemplu) — aceste sporturi 
sînt practicate în școli, dar Ia un 
nivel nesatisfăcător sub aspectul 
performanței. Nu contestăm — hă 
fim bine înțeleși — utilitatea ți 
succesul acțiunilor de masă, organi
zate la fotbal, tenis de masă sau 
baschet, dar aceste discipline care 
erau cîndva prezente în diviziile A 
și B nu fac acum decît să supra
viețuiască pur și simplu, creînd im
presia (și ce bine ar fi să fie doar 
o impresie) că tradițiile sînt... aco
perite de nraful uitării.
POVESTEA „CU O FLOARE..."

Vizita noastră Ia Roșiorii de Ve
de ne-a convins asupra faptului că 
există condiții suficient de bune 
pentru realizarea unor performanțe 
superioare celor de azi. Din păca
te, însă, intervine și aici povestea 
aceea ,.Cu o floare...", fiindcă din 
numărul mare al celor ce se pre
ocupă de activitatea sportivă a ora
șului, doar cîțiva activiști și profe
sori de educație fizică pun intr-ade
văr suflet în munca lor, trăiesc 
efectiv pentru împliniri și rezultate 
de prestigiu.

Ni se spunea, spre exemplu, că 
unii profesori de educație fizică — 
„navetiștii" — fac totul în grabă, 
între două trenuri de București, și 
că nu toate forurile locale privesc, 
încă, activitatea sportivă cu serio
zitatea Fi interesul atît de necesare. 
Or, în aceste condiții, cum se poate 
vorbi la Roșiori despre niște per
spective reale sau despre niște suc
cese viitoare, despre un sport intrat 
în viața cotidiană sau despre rea
lizări remarcabile ?...
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la Petroșani. In meciulretrospectivele noas- 
echipă. întîmplarea

Slănicul, Moldovei, unde se pregătește Sport Club Bacău

Sport Clu- 
acest an... 
Săptămîna 
cîteva zile.

La Slănicul Moldovei — locul tra
dițional de pregătire a 
foului — iarna este în 
iarnă în toată regula, 
trecută a nins din plin
zăpada s-a așternut peste tot, deco- 
rînd un cadru de basm, în liniștea 
patriarhală a pădurilor de fag și 
conifere de la poalele Nemirei.

Echipa băcăuană a descins aici 
la 10 ianuarie, și-a instalat tabăra 
în vila „Ghiocelul" și, cu gîndul 
la marile obligații ale returului, s-a 
pus hotărîtă pe treabă. Dimineața, 
antrenament în aer liber; după-a- 
miază, în sală. Zi de zi, fără odih
nă, fără cea mai mică ezitare. Așa 
se adunaseră, aproape pe neobser
vate, pînă duminică la prînz, 1200 
minute de lucru, 57 km străbătuți 
în alergare, 260 flotări și peste 7 
tone greutăți, la activul fiecărui 
jucător.

Dar asta nu este încă totul. Pen
tru că, pe făgașul bine structurat 
al acumulărilor nespecifice din a- 
ceastă perioadă, s-au scurs pînă 
acum numai jumătate din „zilele 
Slănicului". Zile aspre cu profil 
identic, desfășurate după un pro
gram intrat aproape în obișnuință.

...Dimineața. Prima ședință de an
trenament sau lupta cu kilometrii. 
Durata: o oră și jumătate. Conți
nutul pregătirii : alergări repetate, 
în teren variat, pe distanțe calcu
late în diviziuni de timp de cîte 
două, trei și șapte minute, inter
calate cu exerciții de gimnastică 
pentru revenire. în finalul antre
namentului de dimineață, o jumă
tate de oră, joc la două porți. între 
echipe devenite, de circumstanță, 
rivale. De o parte: Ghiță, Velieu, 
Enache, Hrițcu, Dembrovschi, Co- 
mănescu, Volmer, Velieu și Duțan; 
de cealaltă — Ursache (portar, pro-

inovat de la tineret), Sinăuceanu, 
Catargiu, Mioc, Margasoiu, Pană, 
Bătută, Rugiubei și Florea.

Urmează cea de a doua ședință 
de antrenament a zilei. La sala de 
forță, în luptă cu kilogramele. Timp 
de 60 de minute se execută, cu 
conștiinciozitate. exerciții grele 
pentru dezvoltarea musculaturii pi
cioarelor, abdomenului și brațelor. 
Se lucrează cu mingi medicinale, cu 
haltere, cu extensoare. în sala de 
forță, jucătorii simt aerul încins 
ca de saună, transpirația dă jos 
greutăți excedentare, fâcînd loc 
acumulărilor de energie, pulsul urcă 
la 160—180 de bătăi pe minut, dar 
nimeni nu cedează, cu toate că toți 
sînt aproape de limita posibilită
ților lor.

...Așa a fost vineri și sîmbătă și în 
toate celelalte zile, dinaintea lor, 
în săptămîna care a trecut. Zile de 
trudă, aride — poate — și neobiș
nuit de lungi, atunci cînd tovărășia 
mingii este strict raționalizată. Dar 
și în aceste condiții, chipurile jucă
torilor n-au fost posomorite. Le-a 
înseninat natura plină de farmecul 
unei ierni desprinsă parcă din po
veștile copilăriei sau dintr-o poezie 
de Coșbuc. Le-a luminat verva se
ducătoare și neobosită a lui Ghiță, 
mai activ ca niciodată în acest an 
la pregătire. Le-a descrețit bucuria 
mini-partîdelor zilnice de fotbal 
în care Dembrovschi, Vătafu și 
Duțan realizează mereu combinații 
subtile și goluri de chinogramă ; 
Velieu, Hrițcu și Comănescu se do
vedesc apărători greu de trecut; 
Catargiu, Sinăuceanu, Margasoiu și 
Băluță „ară tot terenul" ; Pană, 
Mioc și Florea se întrec în execuții 
de finețe ; Volmer, Ursache și Ena- 
che încearcă să se aclimatizeze cu 
aerul primei formații, iar Rugiubei

în prim

în aceste 
luminile

se străduiește să revină 
planul eficacității.

...La Slănicul Moldovei, 
zile, la vila „Ghiocelul", 
se sting, seara, neobișnuit de de
vreme. Oboseala, după o zi de an
trenament, esteașade mare. îneît 
somnul vine singur, nechemat, pe 
neobservate, și cu efecte realmente 
binefăcătoare.

O singură lumină veghează, to
tuși, pînă noaptea tîrziu la vila bă
căuanilor. In camera antrenorilor... 
Este sîmbătă seara și cei doi antre
nori, Constantin și Retried Radu
lescu, față în față, fac bilanțul săp- 
tămînii care a trecut și stabilesc 
„planul de bătaie" pentru săptă
mîna ce urmează. La capătul aces
teia, mai precis la 30 ianuarie, 
atunci cînd prima etapă de pregă
tire va fi încheiată, în dreptul ru
bricii „realizări" este prevăzut a 
fi înscrise : 29 de antrenamente, în
sumînd un număr de 2160 minute 
de lucru efectiv, 102 km parcurși 
în alergări, aproape 600 flotări și 
peste 15 tone ridicate 1

Ce înseamnă, toate acestea mai 
tîrziu în campionat ? De bună sea
mă că mai multă forță, mai multă 
rezistență la eforturi mari, mai 
multă încredere în posibilitățile 
proprii.

Mihai IONESCU

C.S.M. REȘIȚA N-ARE7 J
UNDE AU FOST ÎNAINTAȘIIAm ajuns cu 

tre La a 15-a 
face ca pe ultimele locuri să nu 
fie alte formații decît cele ce au 
promovat în vară. Un amănunt de 
care, deci, trebuie să se țină sea
ma. Așadar, azi, C.S.M. Reșița.

22 de ani a fost așteptat mo
mentul revenirii echipei de pe Bîr- 
zava în primul eșalon al fotbalu
lui nostru. Formația lui Reinhardt 
cîștigase cu autoritate puțin aș
teptată seria a II-a a Diviziei B 
și evoluția ei printre divizionarele 
A stîmea curiozitatea. Reinhardt

20 august 1972. Stadionul din Va
lea Doman ului era arhiolin, așa 
cum avea să fie la toate meciurile 
de la Reșița (media — 13 200 de 
plătitori). Atmosferă entuziastă, 
sărbătorească. Primul joc, cu Stea
gul roșu : cu Adamache, Olteanu, 
Pescaru și Gyorfi în teren. Privit 
prin prisma valorii adversarului, a 
experienței acestuia, scorul de 0—0 
a fost apreciat ca satisfăcător. Pe 
cei realiști, conștienți de duritatea 
Diviziei A, chiar ti mulțumea. Al-

2 portari, 6 fundași, 4 mi jlocașl șt 7

11 în atac, de 

(IS), Kiss (15),

• Jucători folosiți: 19. Pe posturi: 
alacanU.

o înlocuiri efectuate: 21. 2 în apărare, 8 în linia de mijloc,
7 ori cîte una, de 7 ori cile două.

e Formația de bază: Gornea (lî) — Kednic (17), Georgevlci -----
Kafka (13) — Nestorovici (10), Beldeanu (14), Atodiresei (13), Neagu (15), Szi- 
Laghi (ÎS), Florea (15). Au mai jucat: Ilieș (3), Grorăvescu (7), Varga (2), Puș
caș (15>. Rădulescu I (3), Dumitru (2). Roșea (1). Gașpar (4).

• Un caz aparte, Pușcaș: a evoluat in 15 meciuri, dintre care doar 9 în 
întregime. ne posturi diferite, mijlocaș sau înaintaș

• Numai Gcorgevici, Kiss și Kafka au evoluat 1 850 minute.
• Goluri marcate: 13 (11 acasă, 2 în deplasare):
• Goluri primite: 20 (7 acasă, 13 ta ' ' 'deplasare).

„CUPA DINAMO" LA
Duminică, sala Dinamo din Capi

tală a găzduit jocurile etapei a IlI-a 
a competiției de minifotbal feminin, 
dotată cu „Cupa Dinamo". Iată re
zultatele și cîteva aprecieri asupra 
acestor meciuri: Rapid—Carmen 8—1 
(2—1). Jocul a fost la discreția rapi- 
distelor, care s-au impus categoric. 
Au marcat: Eleonora Pană (3). Cris
tina Cinezean (3), Dorothea NicoLau 
șj Mariana Preda, pentru învingă
toare, respectiv Vasilica Niță, A ar
bitrat: Gabriela Calomfirescu.

MIN1F0TBAL FEMININ
Venus — Unirea Tricolor 2—1 (2—î). 

Mpci extrem de disputat, care a în
trecut chiar limitele jocului... bărbă
tesc, obligînd-o pe conducătoarea par
tidei, Emilia Duță, să arate de cîteva 
ori cartonașul galben și să elimine 
de pe teren, pentru joc periculos, nu 
mai puțin de trei jucătoare — VirgL 
nica Iluțan, Maria Ozon (Venus) și 
Geta Oluru (Unirea Tricolor)’. Au 
înscris: Virgînica Huțan și Nicoleta 
Costaclie (autogol) pentru Venus, 
respectiv Geta Olarii. (A.FJ,

știa însă ce înseamnă Divizia A, 
cunoștea exigențele viitoarei între
ceri și, normal, ca în toate cazu
rile noilor promovate, a încercat 
să-șl mai întărească lotul. A adus 
cîteva piese importante. Au venit 
la C.S.M. portarul Gornea dar, cum 
ultima iui perioadă de activitate 
fusese cam agitată, se punea pro
blema readucerii lui la nivelul sau 
aproape de nivelul dobîndit cîndva 
de acest talentat jucător. S-a rein
tons acasă fundașul central Geor- 
gevicî, jucător de mare utilitate în 
apărare. Au mai venit Ncagu și 
Beldoanu și, mai tîrziu, Nestorovici, 
cîndva și el purtător al tricoului 
formației reșițene. în aceste condi
ții, se punea, deci, problema omo
genizării lotului, a aducerii jucă
torilor la un numitor comun.

ții, însă, ar fi dorit o victorie la 
debut. Dar greul abia începea. Se 
vedea clar că C.S.M. nu e L că o 
echipă în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. Beldeanu, cu o sumară pre
gătire fizică, nu rezista decît 60 de 
minute. Neaga na-și găsea locul la 
înaintare și... omul pregătit pentru

Cluj, 0—2 
cu Sport Club, echipa a jucat bine, 
dar a pierdut. „Lipsa de experien
ță" s-a invocat atunci, dar în par
tida cu C.F.R. reșițenii aveau să 
facă cel mai slab joc și înfrîngerea 
neașteptată i-a afectat peste mă
sură. Dar marele adversar era al
tul : ineficacitatea. In primele pa
tru etape, formația reșițeană nu 
reușise să înscrie nici un gol. sta
bilind în acest sens și un nedorit 
record.

REVIRIMENTUL ? 1NCA NU I
Etapa a V-a. Vrînd parcă să-și 

facă autocritica, atacanții, și nu nu
mai ei, aveau sâ se răzbune toc
mai pe colega de promovare. Spor
tul studențesc. „Derby-ul promova
telor", a însemnat pentru C.S.M. 
un succes deosebit : prima victorie 
și 5 goluri marcate intr-un singur 
joc (scor 5—2). Echipa își mai în
dreaptă golaverajul, pînă atunci 
0—6, predă „lanterna roșie" Ra
pidului și saltă pe locul 13. Oare 
să fi început revirimentul ? încă 
nu, căci au urmat partida cu 
Steaua, la București • (0—4), și dra
maticul joc de la Arad, cînd U.T.A., 
condusă la pauză, a cîștigat cu 2-1 
golul victoriei fiind marcat în min. 
90. Dar C.S.M. a arătat un lucru 
îmbucurător, confirmat ulterior, a- 
cela de a fi practicat un fotbal cu
rat, deschis, ofensiv, apreciat de 
spectatori, adversari și tehnicieni.

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE A Șl B
Șl FARUL A ÎNCEPUT SERIA 

MECIURILOR AMICALE
Afiîr»du-6e în pregătiri la Timi

șul de Sus. Farul Constanța a 
susținut prima partidă amicală de 
verificare, la Cimpina, in compa
nia formației Poiana. întîinirea a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—0). Pentru divi
zionara A au înscris Radulescu 
(min. 58) și Stoicescu (min. 63), iar 
pentru gazde Paul Radu (min. 10) 
și Goran (min. 89, din 11 m, acor
dat la un fault în careu).

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

TURNEUL DE LA GALAȚI A DEPARTAJAT
MAI NET FORMAȚIILE FRUNTAȘE

fază spectaculoasă dinO 
timp ce portarul echipei

Fără să producă modificări esen
țiale in ierarhia formațiilor frunta
șe ale handbalului masculin (este 
de notat doar revenirea dinamo- 
viștilor bucureșteni pe locul III), 
al doilea turneu de sală al cam
pionatului diviziei A a însemnat 
totuși un moment interesant in 
desfășurarea acestei competiții. îl 
apreciem ca atare deoarece rezulta
tele consemnate în cele trei zile de 
frumoase dispute, mult apreciate de 
un public neașteptat de numeros, 
au contribuit la o mai netă depar
tajare a celor 10 echipe din această 
întrecere, limitînd, într-un fel, și 
aspirațiile lor.

în acest sens este pe deplin clar 
acum că lupta pentru titlu are 
doar două candidate : Steaua și 
Universitatea București, aflate, în 
această ordine, pe primele două 
locuri, dar la egalitate de puncte, 
în imediata lor apropiere, alte două 
echipe, Dinamo București și Minaur 
Baia Mare, își dispută onoarea de 
a se clasa, în final, pe treapta a 
treia a podiumului de premiere. E- 
xistă, însă, toate șansele ca aceste 
două dueluri să nu se tranșeze prin 
întîlniri directe, ci să fie net influ
ențate de rezultatele cu celelalte 
participante la campionat și aceas
ta pentru că nu mai puțin decît 5 
formații (Independența Sibiu, Poli
tehnica Timișoara, Universitatea 
Cluj, Trotușul și Dinamo Brașov) 
vor lupta cu disperare pentru evi
tarea periculosului loc IX în clasa
ment, care aduce după sine retro
gradarea în divizia B. Este de pre
supus că numai un singur loc a 
mai rămas... „vacant" în această 
acerbă întrecere, deoarece Voința 
București a pierdut contactul cu 
celelalte echipe. Cu punctele acu
mulate pînă în prezent, Voința 
nu mai poate avea speranțe de a 
se despărți de locul X la ultimul 
turneu (29—31 ianuarie la Ploiești) 
al turului de sală și nici în ulti-

Antrenorul Petre Comăniță a fo
losit in acest meci întregul lot de 
22 de jucători, printre care Fiică, 
Popa, Antonescu. Tănase, Ologu, 
Ghirea, Tufan, Bălosu și Negoescu 
— noua achiziție de la Gloria 
Buzău.

C. VÎRJOGHIE-corcsp.

PROGRESUL BRĂILA
Fotbaliștii brăileni și-au reluat 

pregătirile sub conducerea antre
norilor S. Taehic și O. Ulman care 
vor încerca să readucă formația pe 
un loc fruntaș. Lotul cuprinde pe 

Rădoi, Ciupitu și Marin (portari), 
Stănoaia, C. Cotigă. Glieorghiță, 
Cazan, Teodorescu, Plugaru și Sebe 
(fundași), Chila, lonescu, Iuga 
(mijlocași), Gorbănescu, Mihalache, 
Tr. Cotigă, Gh. Traian (atacanți).

Progresul va susține meciuri de 
verificare cu Gloria Buzău, Delta 
Tulcea, Știința Bacău ș.a.

N. COSTIN-coresp.

C.F.R. PAȘCANI
La Pașcani, în primul rînd s-a 

făcut analiza comportării forma
ției în sezonul de toamnă. S-au 
tras concluziile necesare și s-au 
luat măsuri, îndeosebi pentru în
tărirea disciplinei în rîndunle ju
cătorilor și întocmirea unui pro
gram riguros de pregătire pentru 
această perioadă. După cum ne-a 
spus antrenorul Marin .Alexandru, 
din iot au plecat doi înaintați __ 
Gh. Blejușeă și Tuțu — care își 
vor satisface stagiul militar, pre
cum ș: Cczma care va activa in 
echipa de tineret-rezerve Dinamo 
București Lotul a test completat 
cu Ion Gheorghe. de la Unirea Tri
color București și dot juniori. Urau 
fi Codrif.

tlî'

FINALUL A FOST MAI BUN...

In tot turul, C.S.M. a marcat doar 
13 goluri, rezultat cu care a reușit 
s-o depășească doar pe Farul (9 
goluri marcate). în schimb, apăra
rea, compartimentul cel mai con
stant în alcătuire și randament, a 
primit 20 de goluri, situîndu-se a- 
proape de Jiul (19 goluri primite), 
Universitatea Craiova (19), S. C. 
Bacău (19) și întrecînd pe A.S.A. 
(26 goluri primite), „U“ Cluj (27) 
și Sportul studențesc (31). Dar n-a 
existat echilibrul necesar — sau, 
poate, la timpul potrivit — între 
atac și apărare pentru ca rezulta
tele să fie mai bune, deși Beldea- 
nu și Nestorovici au format, în 
cele din urmă, un cuplu de mijlo
cași cu bun randament atît în a- 
părare cît și în atac (împreună au 
marcat 6 goluri). Cînd reușeau să 
înscrie atacanții, apărarea primea 
gol (1—1 cu Petrolul, 2—2 cu Uni
versitatea Craiova, 1—1 cu Farul), 
iar cînd apărarea nu era depășită 
de adversari, nu marcau atacanții 
(0—0 cu Steagul roșu, 0—0 cu Ra
pid, 0—0 cu „U“ Cluj). Lipsa de 
experiență a multora, și mai ales 
a echipei, în ansamblul său, nu a 
dat posibilitatea folosirii avantaju
lui terenului și C.S.M. a pierdut 6 
puncte acasă, izbutind să obțină 
doar două remize în deplasare, cu 
,,U“ Cluj și Farul. Rodajul în „A" 
a înc'""ist să-și spună cuvîntul șl 
finalul de sezon a fost mai bun. în 
ultimele cinci etape. C.S.M. n-a cu
noscut înfrîngerea : 0—0 cu Ranid 
(a), 0—0 cu „U“ Cluj (d). 2—2 eu 
„U“ Craiova (a), rezultat viciat de 
arbitrajul care a dezavantajat echi
pa reșițeană, 1—I cu Farul (d) șl 
1—0 cu F. C. Argeș (a).

Așa a ajuns C.S.M. Reșița ca 
după desfășurarea turului sâ aibă 
următorul bilanț :

15 3 6 6 13—20 12,
doar la un singur punct de F- C. 
Argeș campioana țării), A.S.A., 
Farul, „U“ Cluj, și la două puncte 
de U.T.A. (locul 9). Așadar pentr» 
o debutantă, situația nu e deloc 
tragică, iar speranțele în evitarea 
retrogradării — principalul obiec
tiv al echipei — rămîn intacte pen
tru această iarnă și pentru returul 
unei „primăveri fierbinți".

IN LOC DE CONCLUZII

Ion Reinhardt : „In general, sînt 
mulțumit de comportarea echipei, 
mai ales de jocul practicat. M-au 
nemulțumit. însă, unele rezultate pe 
teren propriu. Nc preocupă, 
mod deosebit, jocul extremelor 
finalizarea. Am avut numeroase 
căzii, dar n-am marcat".

La analiza comportării echipei 
reșițene am ținut seama de debutul 
ei în Divizia A. de greutățile întâm
pinate în omogenizarea lotului re
structurat după promovare. Nu-i 
mai puțin adevărat, insă, că, fără 
sâ ocolim realizările, trebuie spus 
lui Gornea. Florea. Szîlaghî. Puș
caș. Atodiresei. Neagu, și chiar lui 
Beldeanu și Nestorovici că evoluția 
lor trebui: să se situeze peste nive
lul celei avută in tur. Dacă jocul 
prestat a plăcut spectatorului, tre
buie sporită și eficiența. Or, la a- 
cest capitol. C.S.M. (șl. mal ales, 
înaintașii săi) a rămas datoare. Să 
nu uităm, de pildă, că cele mal 
multe goluri (4) le-a înscris mijlo
cașul Beldeanu. in timn ce extre
mele Atodiresei și Florea n-au sim
țit bucuria golului.

Constantin ALEXE

in 
Și 
o-

a 
în

In meciul cu F. C. Argeș, poarta echipei campioane a fost asaltată ae 
nenumărate ori, dar atacanții reșițeni n-au marcat decît o dată. în finalul 

partidei. Iată o fază elocventă, la poarta piteștenilor.
Foto : loan CARDOȘ — Reșița

Reinhardt a promis Ia debut că nu 
va face antifotbal și s-a ținut de 
cuvint. Lipsea însă omul de gol. 
Neagu nu era Neagu cel așteptat, 
cuplul Szilaghi — Pușcaș, a cărui 
forță de penetrație era cunoscută 
în „B", cînd se intilneau, nu mai 
era un cuplu de go’geteri. De fapt. 
La acest capitol avea să sufere e- 
chipa cel mai mult în sezonul de 
toamnă.

combinații. Fostului golgeter al Di
viziei B, SzilaghL in mod neaștep
tat, avea să-i piară pofta de gol. 
Doar apărarea, condusă de dirzul 
și încercatul GeorgevieL se stră
duia să reziste, dar în cele din ur
mă ceda și 
verse. Așa 
trei partide 
succese. Ia 
la Bacău, 0—2, a

ea in f3ța ofensivei ad- 
se face că următoarele 
înseamnă tot a ti tea in- 
scoruri identice: 0—2 

casă, cu C.F.R.

CONFIDENȚE ALE CĂPITANULUI DE PE WEMBLEY

.MIRCEA LUCESCU IN FAȚA SEZONULUI 1973
AL ECHIPEI REPREZENTATIVE

meciul Dinamo
Mare, - Negovan încearcă să blocheze
ma rundă a campionatului, care va 
avea loc în primăvară.

Așadar, turneul de la Ploiești se 
anunță foarte atractiv prin prisma 
acestor dispute, dintre care — sin
cer vorbind — cele mai importante 
și interesante în același timp sînt 
cele legate de clarificările ce pot 
surveni în întrecerea pentru primul 
loc și de eventualele departajări ce 
pot apărea in partea a doua a cla
samentului. Din această cauză, aten
ția noastră se va îndrepta spre fe
lul în care s-au comportat echipele 
angajate în cele două întreceri, 
care dau „sarea și piperul" între
gii competiții. Dînd Cezarului ce-i 
al Cezarului, vom începe cu cele 
două lidere ale clasamentului. 
Steaua a manifestat la Galați o 
accentuată revenire de formă, im- 
punîndu-se mult mai ușor și mai 
net decît în turneul precedent, cînd 
a trecut prin mari emoții chiar și 
în fața unor adversari modești. 
Ambii portari, dar în special Dincă, 
s-au comportat constant bine; în 
apărare, echipa 
te mobil și cu 
rezistînd (lucru 
și la cele mai 
cum a fost cazul în prima repriză 
a partidei cu Minaur Baia Mare, 
cînd adversarii au prelungit neaș
teptat de mult atacurile. Cealaltă 
protagonistă a luptei pentru întîie- 
tate Universitatea București, s-a 
prezentat, în mod obiectiv, cu for
țele fizice mai puțin proaspete de
cît ale echipei Steaua, reușind to
tuși să învingă pe Dinamo Bucu
rești la capătul unui meci rapid și 
dinamic, dar fiind ia un pas de 
înfrîngere, numai după 24 de ore, 
în partida cu Independența Sibiu. 
Și dacă în acest joc nu beneficiau 
de 0 gravă eroare de arbitraj, a- 
tunci studenții bucureșteni erau azi 
în situația de a fi obligați să re
monteze față de Steaua un handi
cap de 2 puncte,

din Baia

Steaua și

București — Minaur Baia Mare: D:nea plonjează In semicerc, în
Galați
luptei 
victo- 
Timi-

a jucat atent, foar- 
intervenții prompte, 
rar întîmplat) chiar 
dificile probe, așa

șutul. Foto: K. SBVRLAN —
Pe celălalt „front-, cel al 

pentru evitarea locului IX, 
rule realizate de Politehnica 
șoara Gn meciul cu Universitatea 
Cluj) și de Dinam» Brașov (in par
tida cu_ Politehnica Timișoara) au 
grupat cele 5 echipe aflate în a- 
ceastă situație, comprimîndu-le 
doar pe distanța a 5 puncte. Din
tre aceste formații nu încape în
doială că locul cel mai puțin scon
tat este cel ocupat de Universita
tea Cluj, care a plecat de la Galați 
cu... mina goală. In mod surprinză
tor, studenții clujeni n-au realizat 
în acest turneu nici un punct, pier- 
zînd toate cele trei meciuri dispu
tate. Iar dacă într-unul din aceste 
jocuri (cel cu Steaua) șansele lor 
erau limitate, înfrîngerile suferite în 
fața Independenței Sibiu și a Poli
tehnicii Timișoara au răsturnat toa
te pronosticurile. Nu poate fi ne
glijat faptul că, și în cazul acestei 
echipe studențești, oboseala după 
intensele eforturi depuse la cam
pionatul mondial universitar își 
spune cuvîntul. în orice caz, lupta 
din această zonă „fierbinte'' 
samentului acaparează 
interesul numeroșilor 
handbalului, întrecînd 
brul său valoric, dar 
plcarea implicațiilor sale (în acest 
iureș pot cădea victime chiar și e- 
chipele de pe primele patru locuri, 
așa cum s-a 
ția cu care 
pentru titlu.

C. ENEA. reresp
DUNĂREA GIURGI’

După o minuțioasă anai-ză 
activității seepe de fotbal —
care nu au lipsit nid eriUdle — și 
după obișnuitul control medical, 
formația antrenată de Costieâ Ma
rinescu se pregătește pentru rea
lizarea unei bune pregătiri fizice 
și eliminarea carențelor 
tate în turul __ 2_______

In privința lotului, a cărui me
die de virstă 
ani (Dunărea 
mai tinere echipe din Divizia B) 
nu se anunță modificări.

P. BLRCIN, coresp,

GLORIA BISTRIfA
Conform programului stabilit de 

antrenorii 1. Popescu și J. Pădu- 
reanu, fotbaliștii din Bistrița efec
tuează cîte 6 antrenamente în fie
care săptămînă. Lotul prezent la 
pregătiri este format din următo
rii jucători : Salomir, Bocșa, Pan- 
telimon, Dondoș. Ci tu, Greabu, 
Ferencz, Lorencz. Ciocan, Cadar. 
Gocan, Victor, Moldovan, Nica și 
Petritoiu, ultimul promovat din 
rindul juniorilor. Antrenorii in
tenționează să mai promoveze 2—3 
jucători de perspectivă din echipe 
de categorii inferioare.

I. TOMA, coresp.

manifes- 
campicnatului.

este doar de 21 de 
fiind una dintre cele

Un galoș enorm ii tacalță piciorul 
sting. Șchtopădnd. dar cu zimbetul 
lui dxîtotdeauna pe fa‘a-i negricioa
să, Lucesc-a ne apare pe neaștepta
te în față. Venea la reunirea lotu
lui A_

— F un moment, nu. Mircea ?
— Și încă ce moment ! Sînt cîteva 

zile de cînd am împlinit patru ani, 
patru ani cu echipa națională a 
Wembley ui ui. Cînd au trecut ? A- 
tunci, în seara aceea a lui 15 ianua
rie 1969, sub reflectoarele „templu
lui" londonez, pășeam ca într-un vis 
și îl priveam cu toată deferenta pe 
partenerul meu de traseu pînă la 
centrul terenului, pe Bobby Charlton. 
Patru ani— Cînd au trecut ?

— ...Și cum an trecut ?
— Aș zice că nu tocmai rău. Si

gur că se putea să fie și mai fru
mos 1 Cred însă că, oricît de aproa
pe am fi de evenimentele pe care 
le judecăm și oricît de implicați 
sîntem în ele, putem să fim satisfă- 
cuți de ceea ce am făcut pentru 
națională. Mai departe, însă, mai 
departe ! Trebuie mers mai depar
te ! Și nu cu stopuri !

— în fapt, un start e și acesta, 
prima reunire a probabililor și 
posibililor noului sezon.

— Mai mult decît un start. Astăzi 
fixăm coordonatele traseului nostru, 
mă gîndesc mai cu seamă la cele 
morale, sufletești, fără de care nici 
vorbă nu poate fi de victorii pe 
teren. Astăzi, cînd efectiv reprezen
tativa intră într-o nouă etapă a 
vieții sale, sub o nouă conducere 
tehnică, am datoria — și ca cel mai 
vechi internațional în activitate și 
ca purtător al banderolei de onoare 
— să mulțumesc fostului antrenor, 
profesorului Angelo Nieulescu, pen
tru tot ceea ce a făcut pentru fot
balul românesc, pentru selecționată, 
pentru noi. Contribuția dînsului, 
bine subliniată și de conducerea 
federației, rămîne ferm fixată în 
viața fotbalului nostru. M-a bucu
rat, de altfel, foarte mult faptul că 
transmiterea de puteri s-a făcut la 
modul amabil și politicos. Pînă a- 
cum, un antrenor pleca fără să dea 
ochi cu succesorul său. Noul venit 
pornea de la zero, socotind că tot 
ce a făcut predecesorul era rău... 
Și cît s-a pierdut, cît 6-a dat îna
poi cu asemenea maniere de efec
tuare a operațiunii predare-primi- 
re 1 Acum, cei doi antrenori au dis
cutat pe larg și sînt sigur că noul 
conducător tehnic al lotului va 
fructifica pe mai departe ceea ce

•“ a cla- 
de pe acum 

iubitori ai 
prin echili- 

și prin am-

mai întîmplat...) aten- 
este urmărită disputa

Călin ANTONESCU

L Steaua 15 13 1 1 264—185 27
2. Unlv. BUC. 15 ÎS 3 0 233—168 27
3. Dlnamo Buc. 15 8 2 5 206—185 18
4. Minaur B. Mare 15 8 1 6 220—207 17
5. Independența

Sibiu 15 6 2 7 229—235 14
6. Poli. Timiș. 15 6 1 8 209—204 13
7. Univ. Cluj 15 5 S 8 219—223 12
8. Trotușu) 15 4 1 10 169—205 9
9. Dlnamo Brașov 15 3 3 9 206—239 9

IV. Voința Buc, 15 a 1 13 184—269 5

LA 30 IANUARIE - PRIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ LOTO A ANULUI 1973
Marți 30 ianuarie 1973, Admi

nistrația de Stat Loto—Pronosport 
organizează tragerea excepțională 
Loto, tragere care aduce partici- 
panților o bogată listă de premii : 
autoturisme „DACIA 1300“ și 
„SKODA S 100“, excursii în Polo
nia pe ruta Varșovia—Cracovia, 
excursii în Italia pe itinerarul : 
Napoli — Roma — Capri — A- 
malfi — Sorento, precum șl nu
meroase premii în bani de valoa
re fixă și variabilă. Toate aceste 
cîștiguri se acordă în număr NE
LIMITAT.

Pentru stabilirea numerelor cîș- 
tigătoare se vor efectua 4 extra
geri, însumînd în total 29 de nu-

mere. Se atribuie 9 categorii de 
cîștiguri.

Participînd. pe bilete de 15 lei 
aveți dreptul de cîștig Ia toate cele 
4 extrageri. Rețineți! Mai multe 
bilete de 15 lei, mai multe șanse 
de cîștig !

• în întreaga țară, continuă 
vînzarea biletelor pentru LOTE
RIA ÎN OBIECTE o atractivă for
mă de joc organizată de Adminis
trația de Stat Loto—Pronosport la 
care se atribuie în număr NELI
MITAT : autoturisme DACIA 1300, 
cîștiguri în obiecte în valoare de 
20.000 lei, 10.000 lei. 5.000 Iei ș.a, 
Procurați-vă din vreme biletele.

PREMIILE TRAGERII PRONOEX- 
PRES NR 3 DIN 17 IANUARIE 

1973 :
Extragerea I: Categ. 2: 1 varian

tă 25% a 47.876 lei și 2 variante 
10% a 19.150 lei; Cat. 3: 5,25 a 
16.414 lei ; Cat. 4: 62,20 a 1.385 lei, 
Cat. 5: 139,50 a 618 lei; Cat. 6: 
4.663,15 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1:1.257.079 
Iei,

EXTRAGEREA a H-a: Cat. B: 
25,95 variante a 2.745 lei ; Cat C : 
101,70 a 700 lei; Cat. D: 3.247 a 
60 lei ; Cat. E: 181,95 a 200 lei; 
Cat. F: 3.487,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 448 430 
lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

rămîne prețios și util în fondul de 
acumulări al echipei naționale.

— Am ajuns, deci, la Valentin 
Stănescu...

— Un antrenor care a urcat pînă 
la cel mai înalt loc pentru un teh
nician al fotbalului, străbătînd toate 
treptele — și știm cît de grele sînt
— calificării profesionale. Tempera
mentul joacă un rol important în 
maniera lui de lucru și cred că e 
un element util în fața unui sezon 
în care nu va fi timp de reverie. 
Cred că dînsul cunoaște foarte bine 
pe marea majoritate a aspiranților 
la un loc în echipa națională, nu 
numai prin faptul că a funcționat 
atîția ani la echipe de prima divi
zie, ci și prin împrejurarea că a 
lucrat ani la rînd la diverse loturi 
reprezentative.

— Ce spune un vechi lup de fot
bal înaintea unui sezon iu care me
ciurile amicale sînt la fel de grele
— dacă nu și mai dificile — decît 
cele ale calificărilor ?

— Că vrea să moară frumos. Nici 
unul dintre noi, și mă gîndesc mai 
cu seamă la aceia care ne apropiem 
de 30 de ani, nu dorește ca finalul 
să fie sub reușitele de pînă acum. 
Contribuția noastră pentru efectua
rea fără mari pierderi a transfuziei 
de tinerețe — care în viața unei 
echipe naționale se prescrie mult 
mai des decît în medicină — va fi 
totală. N-avem decît un singur ga
rant pentru spusele noastre, dar 
unul care vorbește crin fante : tot 
ceea ce am făcut pînă acum pentru 
națională 1

Eftimie IONESCU



In „CUPĂ CUPELOR" LA VOLEI

PENICILINA IAȘI A PROMOVAT
IN TURNEUL FINAL

• 3 — 2 cu Slavia Bratislava In meciul retur

s • II rtuKgg» ~ țșfiF/ifi lume
ÎNTRECERI PENTRU „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

♦

BRATISLAVA, 22 (prin telefon), 
în sala sporturilor din localitate, în 
prezența a aproape 1500 de specta
tori, s-a disputat partida retur din 
cadrul semifinalelor competiției do
tată cu „Cupa cupelor*1 la volei fe
minin, dintre echipele SLAVIA 
BRATISLAVA și PENICILINA 
IAȘI.

Jucînd excelent, încă de la în
ceputul meciului, voleibalistele ie
șene au reușit să cîștige primele 
două seturi, asigurîndu-și califica
rea în turneul final, ca urmare a 
acțiunilor de atac finalizate, în spe
cial, de Florentina Itu și Lucia Do- 
brescu (ultima evoluînd aproape 
fără greșeală pe întreg parcursul 
întîlnirii). Să menționăm, de aseme
nea, jocul atent și sigur în linia a 
doua, care a permis recuperarea a 
numeroase mingi atît din serviciu,

cît și în situațiile de atac ale ad
versarelor (unde Ludmila Vindus- 
kova și-a demonstrat pe deplin ca
litățile). în această parte a întilni- 
rii, un aport substanțial la realiza
rea unor combinații eficiente au a- 
dus cele două coordonatoare. Ana 
Chirițescu și Carolina Hatură.

După aproape două ore de joc, 
partida s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (12, 9, —12, —8, 6) pentru Pe
nicilina Iași.

Antrenorul N. Roibescu a utilizat 
următoarele jucătoare: FLOREN
TINA ITU, Aurelia Călinei, Adria
na Albis. LUCIA DOBRESCU. ANA 
CHIRIȚESCU. CAROLINA HATU- 
RA. Au mai fost folosite : Cristina 
Popa și Nadia Brumă.

Partida a fost foarte bine con
dusă de Z. Sygut și S. Koszycki, 
ambii din Polonia.

Schiorii austrieci
PARIS. 22 (Agerpres). — Schiorul 

vest-german Christian Neureuther a 
cîștigat proba de slalom special din 
cadrul concursului dotat cu „Marele 
premiu Megeve", competiție dispu
tată în cadrul ,,Cupei Mondiale".

învingător în prima manșă, Neu
reuther s-a clasat pe primul loc și 
în cea de-a doua totalizînd timpul 
de 1:51,55. Pe locul secund s-a si
tuat italianul Gustavo Thoeni — 
1:52,56, urmat de elvețianul Walter 
Tresch — 1:52,70. Campionul - fran
cez Henri Duvillard, unul dintre fa- 
voriții cursei, a ocupat locul 6 cu 
1:53,23.

★
în stațiunea Les Contamines, s-a 

desfășurat o probă feminină de sla
lom uriaș (într-o singură manșă), 
contînd pentru „Cupa Mondială" la 
schi. Victoria a revenit sportivei

sint in frunte,
austriece Monika Kaserer, crono
metrată cu timpul de 1:23.10. Au 
urmat-o în clasament compatrioata 
sa Traudl Treichl — 1:23,42 și ame
ricana Marilyn Cochran — 1:23,88.

După disputarea acestor două 
probe, situația în clasamentele 
„Cupei Mondiale" se prezintă ast
fel : individual masculin: 1. Ro
land Collombin (Elveția) — 106 
puncte ; 2. David Zwilling (Aus
tria) — 104 puncte; 3. Gustavo 
Thoeni (Italia) — 84 puncte ; 4.

după ultimele două probe
Henri Duvillard (Franța) — 67 
puncte ; 5. Christian Neureuther 
(R.F. a Germaniei) — 65 puncte; 
individual feminin ; 1. Annemarie 
Proell (Austria) — 178 puncte ; 2. 
Monika Kaserer (Austria) — 126 
puncte ; 3. Jacqueline Rouvier
(Franța) — 71 puncte ; pe echipe: 
1. Austria — 838 puncte ; 2. El
veția — 328 puncte ; 3. Franța — 
282 puncte ;4. Italia — 275 puncte;
5. R.F. a Germaniei — 208 puncte;
6. Canada — 73 puncte.

11“ TIMIȘOARA SI POATE CAIIFICA IN SEMIFINALELE C.C.E.
(Urmare din paa. I)

partide cu miză. Prea marea do
rință de a-și dovedi potențialul 
fizic și tehnic, valoarea recunos
cută în lumea handbalului, le 
inhibă, le paralizează. Am mai 
putea adăuga că, luînd cunoștință 
ue „aventura" echipei F.I.F. Co
penhaga (o călătorie de 20 de ore 
cu avionul și trenul, încheiată cu 
4 ore înaintea partidei) și intuind 
că adversarele se vor afla la 
capătul puterilor, handbalistele din 
Timișoara și-au imaginat că totul 
va fi doar o simplă formalitate, 
că vor putea să demonstreze spec
tatorilor măiestria lor, frumuse
țea handbalului atunci cînd se a- 
propie de artă. Combinate, aceste 
sentimente s-au lovit de dîrza opo
ziție a adversarelor. Anne Marie 
Nielsen și colegele sale au luptat 
pînă la ultima picătură de ener
gie.

Universitatea Timișoara a avut 
sîmbătă o zi proastă din toate 
punctele de vedere. A început par
tida într-un ritm lent, apoi — 
exact cînd nu trebuia și cum nu 
trebuia — s-a precipitat, facilitînd 
posibilitatea adversarelor de a in
tercepta balonul sau de a evita pri
mirea golurilor prin fragmentarea 
repetată a fiecărui atac. Campioa
nele noastre au jucat în atac de
parte de semicercul danezelor. 
Aceasta n-ar fi fost o nenorocire 
dacă Hilda Hrivnak, Elena Onofraș 
și colegele lor ar fi amenințat în 
permanență poarta, obligîndu-le 
pe adversare să-și desfacă apăra
rea. să creeze culoare de șut, breșe. 
Dar lucrurile nu s-au întîmplat așa. 
Jucătoarele de la 9 m au pasat 
Ia nesfîrșit între ele și s-au... făcut 
doar că se îndreaptă spre poartă, 
nereușind însă să le păcălească pe 
daneze. Chiar și atunci cînd a 
jucat cu doi pivoți (inițial un lucru 
bun), Universitatea Timișoara n-a 
putut avea eficacitatea dorită pen
tru simplul motiv că n-a știut să-i 
folosească așa cum trebuie.

în această situație generală — 
total nefavorabilă formației din Ti
mișoara — a existat un moment 
cînd se putea produce detașarea 
dorită, așteptată. In min. 40, echipa 
Tereziei Popa conducea cu 11—7 
și — anihilînd atacul advers — se 
afla în posesia balonului. Dar, în 
cel mai copilăresc chip, campioa
nele noastre au ratat atacul și, apoi, 
ca o culme a ironiei, au primit 
— din neatenție și cu mare ușu
rință — două goluri consecutive !

Ceea ce se desprinde din această 
sumară analiză a comportării Uni
versității Timișoara (apărare insu
ficient de mobilă, atac steril, fără 
nerv) este, fără îndoială, faptul că 
atît conducerea secției cît și — mai 
ales — antrenorul trebuie să se 
preocupe de pregătirea psihică a 
jucătoarelor. Ajunsă la un nivel 
general superior, la o omogenitate 
de invidiat, la o apreciabilă expe
riență competitională, Universita
tea Timișoara nu-și poate uneori

K

Nadire Ibadula a fost — is mecr-I 
Cu F.IP. Copenhaga — una dintre 
puținele jucătoare timișorence 
care a evoluat mai aproape de po
tențialul real.

Foto: EDMUND HOFFER
ces inexprima valoarea (cel mai 

meciurile pe teren propriu) 
din cauza carențelor de ordin p>:- 
hic. în cadrul eforturilor pe care 
clubul sportiv Universitatea Timi
șoara le face pentru echipa sa <5e 
handbal (eforturi pe care 
niem și le aplaudăm nu 
prima oară), ar fi posibil 
zeze și acest lucru.

Universitatea Timișoara
lua la 3 februarie, la Copenhaga, 
în partida retur. Apreciem că șan
sele sale de calificare sint reale. 
Dar, pentru ca ele să fie fructifi
cate este nevoie de o concentrare 
totală, de un efort maximal pe 
toate planurile.

le sub' 
pena 

să real

Vei

SĂPTĂMÎNA ACEASTA, ÎN CUPELE 
EUROPENE DE BASCHET

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Slmmenthal Milano — Maccabi Tel Aviv (grupa A)
Real Madrid — Steaua roșie Belgrad (grupa A)
Ignis Varese — Dinamo București (grupa B)

Slavia Braga — Ț.S.K.A. (grupa B)
CUPA CUPELOR

Spartak Leningrad — Mobiiquatro Milano (grupa A)
Spartak Brno nu joacă in această etapă
Steaua București — Jugoplastika Split (grupa B)
Juventud Badalona nu joacă în această etapă.

Toate meciurile se dispută miercuri 24 ianuarie.

GEORGE FOREMAN, MAI GREU CU 4,550 Kg
DECÎT JOE FRAZIER

Astă scară, la televiziune, transmisiunea integrală a meciului
La ora cînd apar aceste rînduri, 

meciul pentru titlul mondial la 
toate categoriile dintre boxerii 
Joe Frazier (deținător al centurii) 
și George Foreman (șalanger) s-a 
încheiat. Diferența de fus orar, de 
peste șapte ore, nu ne-a permis să 
inserăm în ziarul pe care îl aveți 
acum sub ochii dv. rezultatul a- 
cestui pasionant meci de box, care 
s-a terminat (potrivit orei Bucu- 
reștiului) în jurul orei 6 dimi
neața. Amintind acest lucru, 
corectăm o regretabilă eroare de 
înregistrare din numărul de ieri 
al ziarului nostru în care am 
■anunțat transmisiunea întîlnirii, 
la televiziune, pentru luni, la ora 
22,30, în loc de marți, la aceeași 
oră. Dar, presupunem că majori
tatea cititorilor au reparat singuri 
greșeala, în lumina diferenței de 
fus orar dintre Kingston și Bucu
rești.

Cu 24 de ore înainte de începerea

meciului, a avut loc întîlnirea... 
preliminară dintre cei doi boxeri : 
la cîntar. Și, așa cum se anticipa, 
Foreman a marcat un prim mo
ment de superioritate, la kilogra
me : 99,800 față de 95,250. Ceea ce, 
însă, între „grei", nu reprezintă o 
diferență prea mare.

Așa cum se obișnuiește, în sco
puri publicitare, cei doi adversari 
au folosit și acest moment pentru 
a afirma că vor termina repede 
unul cu celălalt. Organizatorii au 
avut nevoie și de asemenea scene 
regizate pentru a fi siguri că vor 
desface cît mai multe din cele 42 030 
de bilete de intrare, dintre care nu 
puține s-au vîndut cu prețul de 
110 dolari.

Astă-seară, Ia televiziune, vom 
urmări transmisia Integrală a 
acestei partide, care a stîrnit un 
ecou deosebit în rîndurile pasiona- 
ților boxului.

LUPTĂTORUL ROMÂN PETRE COMAN 
A CUCERIT PRIMUL LOC

LA „MEMORIALUL ROGER COULON“
• ION PĂUN s-a clasat pe locul secund

PARIS 22, (Agerpres). — La Cler
mont Ferrand au luat sfîrșit în
trecerile celei de-a 2-a ediții a 
competiției internaționale de lupte 
libere și greco-romane ,,Memoria
lul Roger Coulon", la care au par
ticipat și patru sportivi români. 
Un frumos succes a obținut în 
turneul de lupte libere Petre Co- 
man, care a terminat învingător

în limitele categoriei pană. Pe 
locurile următoare s-ău clasat po
lonezul Stolarsky și francezul Bal- 
lerey. La aceeași categorie, în com
petiția de greco-romane, Ion Păun 
a ocupat locul doi, după polone
zul Lipien.

în clasamentul final pe echipe, 
pe primul loc s-a situat Polonia, 
urmată de România și Franța,

ELISABETA POLIHRONIADE
printre fruntașele turneului zonal

de Iu Wijk-aan Zee
HAGA. 22 (Agerpres). — După 

runda a 5-a a turneului zonal fe
minin din cadrul „Festivalului șa- 
hist" de la Wijk-aan-Zee (Olanda), 
clasamentul are trei lidere ; Elisa-

AL. FEUERBACH - 21,14 m
LOS ANGELES, a (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs internațional atle
tic «le —tâ. Al Feuerbach a stabilit cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit, la aruncarea greutății, 
cu 21.14 m. Vechiul record aparținea 
compatriotului său Randy Matson, cu 
1: :* —. Trecir.d cu prăjina, din a treia 
Încercare, peste ștacheta înălțată ia 
5.U m. americanul Steve Smith a co-

- z - ■ : .-. mondial de
i:- d? suedezul Kjell Isaksson 

eu MS m. Tom Blair (S.U.A.) a ocupat 
locul secund cu 5,03 m, în timp ce 
Issksson s-a riasat pe locul trei cu ace- 
tafft remltat. Foarte disputată a tost 
eursa de o milă, în care Dave Wottle 
fSUA ’.-a întrecut la sprint pe Kip- 
ctece Keino (Kenya), ambii fiind cro- 
- : i arelași timp — 4:06,1.

beta Polihroniade (România), Maria 
Ivanka (Ungaria) și I. Hardston 
(Anglia) — cu cite 3’/2 puncte fie
care. Urmează Borisova (Bulgaria) 
— 3 puncte și o partidă întreruptă, 
în runda a 5-a, Elisabeta Polihro
niade (cu piesele albe) a învins-o 
pe șahista vest-germană 
Margareta Teodorescu a 
cu iugoslava Pihailici.

în turneul maeștrilor, 
cinci runde pe primele 
află Quinteros, Hecht și
cu cite 3 puncte și o partidă între
ruptă fiecare, iar în grupa marilor 
maeștri conduce Vasiukov (U.R.S.S.) 
cu 3*/3 puncte.

Vasnecki. 
întrerupt

tot după 
locuri se
Portisch

Hocheiștii României și Elveției și-au împărțit victoriile în cele două întîl- 
niri, disputate la Biel și Lucerna. Iată o fază din cel de al doilea, meci 
(5—2), în care, în fața porții lui Netedu, se disting, de la stingă la 

dreapta : Diirst (E), Costea, Făgăraș și Pergătzi (E).
Telefoto : A.P. — AGERPRES

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Pe patinoarul de mare altitudine 

„Medeo", din apropiere de Alma Ata, 
se desfășoară un nou concurs de pa
tinaj viiteză. După prima zi, pe pri
mul loc la muîtiatlon se află Nina 
Statkievici cu 90,466 p., urmată de 
Lasrna Kauniste eu 91,133 p și Galina 
Stepanskaia cu 91,266 p. în cele două 
probe disputate în prima zi de con
curs, victoria .a revenit Ninei Stat
kievici, cronometrată în 44,4 la 500 
m și în 2:18,2 la ’“'iO m.

Cdncursul internațional feminin de 
patinaj viteză de la Davos s-a înche
iat cu victoria sportivei americane 
Sheila Young. învingăitoarea (în vîr- 
stă de 22 ani) a stabilit, la combinata 
sprinterelor, un nou record mondial, 
cu performanța de 173,450 puncte. 
Vechiul record era de 175,050 puncte 

z și aparținea patinatoarei canadiene 
între- 
proba

și aparținea patinatoar— ___
Sylvia Burka. In ultima zi de 
ceri1, Sheila Young a cîștigat 
de 1 000 m cu tim-ul de 1,28;4.

★
Concursul internațional de. , schi

fond de la Reit im Winkl _ (Bavaria) 
a continuat cu proba feminină de 10 
km, în care victoria a revenit spor
tivei sovietice Nina Selenina. Ea a 
realizat timpul de 39:21,28 fiind ur-

mată de Aslaug Dahl (Norvegia) 
39:44,13 Martha Rocwell (S.U.A.) 
39:51,14 și Sharon Firth (Canada) —» 
41:05,15. Cursa de 15 km juniori a 
fost cîștigată de vest-germanul Georg 
Zipfel, cronometrat în 52:25,35. 
te ★

La . Bolzano au început întrecerile 
campionatelor europene de săniuțe 
rezervate juniorilor. După disputarea 
primelor două manșe, pe primul loc 
în clasament se află Winkler (R. D. 
Germană) cu timpul de 79,83 (39,68
plus 40,15). îl urmează compatriotul 
său D. Gunther — 80,05 și italianul K. 
Feichter — 80,18.

I ★
Cel de-al 12-lea turneu Internațio

nal de sărituri cu schiurile, organi
zat de federația elvețiană de specia
litate, a debutat cu concursul desfă
șurat la Engelberg, la care au parti
cipat 54 de sportivi. Victoria a re
venit finlandezului Tauno Kaeyhkoe 
(în. vîrstă de 23 ani) cu 255,5 puncte 
și sărituri de 116,5 m (nou record al 
trambulinei) și 107 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat norvegianul Nils 
Skarseth — 241,2 p, elvețianul Hans 
Schmid — 237,5 p, suedezul Rolf 
Nordgren — 235,6 p și cehoslovacul 
Karel Kodejska — 235 p.

PORTUGALIA (etapa a 19-a): 
CUF—Leixoes 2—0 ; Montijo—Boa- 
vista 1—0 ; Atletico Lisabona—Beira 
Mar 2—2 ; Benfica Lisabona—Coim
bra 6—1; Guimaraes—Sporting 1—1; 
Farense—Barreirense 2—1 ; To- 
mar—Belenenses 0—6; FC Porto— 
Vitoria Setubal 2—0. Clasament : 
1. Benfica — 38 p ; 2. Belenenses 
— 29 p ; 3. Sporting — 24 p.

BELGIA (etapa a 17-a) : Ant
werp—St., Trond 4—2 ; Crossing— 
Malines 0—3; FC Bruges—Ber- 
chem 1—1 ; Anderlecht—Racing 
White 0—0 ; FC Liege—Cercle Bru-

RALIUL MONTE CARLO IN FAZA FINALA
PARIS, 22 (Agerpres). — 242 de 

echipaje din cele 279 plecate pe 9 
trasee au terminat parcursul de 
concentrare al celei de-a 42-a ediții 
a Raliului automobilistic Monte 
Carlo. Patru echipaje au fost însă

eliminate pentru infracțiuni la re
gulile circulației pe teritoriul fran
cez, astfel că numai 238 de echipaje 
vor lua startul în parcursul comun 
Monaco—Vals Ies Bains—Monaco 
(1 653 km).

VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

643 DE ÎNTRECERI 
INTERNATIONALE

Sportivii iugoslavi vor participa în 
anul acesta la 643 de întreceri inter
naționale, dintre care 47 sint cam
pionate mondiale, iar 64 campionate 
ale continentului nostru. După pro
gramul elaborat, cele mai multe în
treceri le au a’.leții (56), automobi
list» (44), tenismenii (43), șahiștii (34) 
etc.

Din acest mare număr de întreceri, 
patru dintre cele mai importante se 
desfășoară în Iugoslavia: campiona
tele europene de box (1—9 iunie, la 
Belgrad); campionatele mondiale de 
tenis de masă (5—15 aprilie, la Sara
jevo); campionatele mondiale de înot, 
sărituri și polo (1—10 septembrie, la 
Belgrad) și campionatul mondial fe
minin de handbal (7—16 decembrie, 
la Novi Sad).

Așadar, în afara sportivilor. un 
mare examen și pentru organizatori. 
In concluzie, un excepțional prilej de 
a se demonstra măiestria sportivă și 
capacitatea organizatorică.

PUGiLIȘTII CUBANEZI 
SE AFIRMA

Toate ziarele din Cuba comentează 
pe larg marile succese obținute îr. 
cursul anului trecut în domeniul spor
tului internațional de către sportivi: 
acestei țări, succese care au culmi
nat cu neașteptatul triumf al boxeri
lor cubanezi la J.O. de la Munchen. 
Ziarul „Granma", organ al Partidu
lui Comunist din Cuba scria: „La dez
voltarea pugilismului nostru, un ro] 
deosebit l-au avut antrenorii din ță
rile socialiste, care au contribuit la 
descoperirea și dezvoltarea tinerelor 
talente ale boxului european. Ei au 
reușit să ne transmită cunoștințele lor

deosebite in box, ca și bogata lor ex
periență internațională. In primul 
rind. mulțumirile noastre trebuiesc 
adresate antrenorului sovietic Andrei 
Cervonenko și specialistului din 
RJJ.G.. Kurt Rosentritt, care au fă
cut parte din conducerea tehnică a 
selecționatei cubaneze.**

Vorbind despre viitoarele evoluții 
ale boxerilor Cubei. în special des
pre prezența lor la campionatele 
mondiale de amatori, care vor avea 
loc în luna august, in Japonia, ziarul 
scrie: -La această mare confruntare 
internațională, băieții noștri vor lupta 
cu aceeași hotărire ca și la Miin- 
chen. Ca și la Olimpiadă, victoriile 
ce le vom obține vor fi închinate po
porului din Insula libertății — Cuba 
și socialismului**.

„ETICA Șl SPORT ’72“
Premiul „Etică și Sport* instituit 

în Reprcbiica Populară Bulgaria pen
tru a râsplăti lupta sportivă dusă în 
spirit de fair-play a fost cîștigat a- 
nul trecut de Genovcva Zlatanova, 
căpitan al echipei de volei feminin 
Botev, din Vrața. Faptul pentru care 
a fost răsplătită merită a fi citat.

La sfîrșitul sezonului s-a desfășu
rat meciul dintre echipele Botev și 
Ardă din orașul KîrdjalL Ambele for
mații erau amenințate cu retrogra
darea și întîlnirea avea un caracter 
decisiv. Voleibalistele din Kîrdjali 
conduceau cu 14—11 în setul al trei
lea, după ce obținuseră victoria în 
cele două precedente. Dar fetele de 
la Botev au reușit să egaleze : 14—ÎL 
A urmat un moment dramatic: la un 
serviciu al adversarelor, o lovitură 
puternică peste fileu și... „aut*. An
trenorul fetelor din Vrața își freca 
mîinile de bucurie, cînd Zlatanova a 
ridicat mina anunțînd arbitrul că 
mingea îi atinsese degetele. îndelun-

lledacția și administrația : București, sir. Vasile Cotita nr, 16 ; telefoane ; centrala

Repetiție pentru „Lacul lebedelor"?.,. Nu, deocamdată doar o 
oră de pregătire a grupei de coregrafie și gimnastică modernă de 
la Palatul pionierilor din orașul siberian Kemerovo. Ca In multe 
alte centre din Uniunea Sovietică și aci, tn rtndul activităților pio
nierești figurează la loc de frunte cele dedicate aptitudinilor artis
tice și sportive ale tinerilor. Foto: TASS

gi aplauze au subliniat gestul sportiv 
al Genovevei.

Jocul a fost reluat de la scor egal. 
Totuși, cu un irezistibil avînt, coechi
pierele Genovevei Zlatanova au cîști
gat setul, terminînd apoi învingătoare 

* și în întreg meciul (3—2). Ele și-au 
menținut astfel locul în prima divizie.

O victorie încununată cu un desă- 
vîrșit spirit de fair-play.

160.000 DE JUCĂTORI 
DE BADMINTON

Practicat de aproape două decenii 
(mai exact 19 ani) in U.R.S.S„ bad- 
mintonul numără actualmente aproa
pe de 160 000 sportivi legitimați în a- 
ceastă țară. Ei activează în cadrul a 
circa 7 000 secții constituite in între
prinderi. instituții și universități.

Programele competlționaîe sint de

la un an la altul mai bogate și a- 
trag din ce în ce mai mulți partici- 
panți. In afara campionatelor unio
nale de simplu și dublu, se organi
zează întreceri pentru seniori și ju
niori, campionate ale republicilor și 
ale orașelor. Federația de badminton 
a U.R.S.S. (înființată în anul 1961), 
a decernat pînă acum 60 titluri de 
maestru al sportului și are în evi
dență peste 1500 candidați de maes
tru.

Federația de specialitate împreună 
cu forurile sportive competente stu
diază posibilitatea introducerii aces
tei discipline în programa Institute
lor de educație fizică, pentru a pre
găti cadre de specialiști de înalt ni
vel. Nu de mult, la Moscova, a avut 
loc un turneu internațional de bad
minton, la care au participat jucători 
de frunte din U.R.S.S., Anglia și Su
ed ia-

ges 1—1; Beerschot—Diest 1—0 ; 
Beringen—Standard Liege 0—0 ; 
Lierse—Union St. Gilloise 1—0. Cla
sament : 1. FC Bruges — 26 p; 2. 
Standard — 23 p; 3. Racing White 
— 22 p.

SPANIA (etapa a 18-a) : Sara
gossa—Granada 2—0 ; Deportivo 
Coruna — CF Barcelona 0—1 ; Va
lencia—Atletico Madrid 1—2 ; Ovie
do—Las Palmas 3—0 ; Betis—Gijon 
2—0 ; Espanol Barcelona—Celta 
Vigo 4—2 ; Atletico Bilbao—Mala
ga 2—0 ; Real Sociedad—Burgos 
5—1; Real Madrid—Castellon 2—0. 
Clasament: 1. CF. Barcelona — 
27 p; 2. Atletico Madrid — 25 pj 
3. Espanol — 24 p.

OLANDA (etapa a 19-a): Sparta 
Rotterdam—Excelsior Rotterdam 
4—0 ; FC den Haag—M. V. V. 
Maastricht 1—1 ; FC den Bosch— 
AZ 67 Alkmaar 1—2 ; FC Twente 
Enschede—Haarlem 1—1; Ajax 
Amsterdam—FC Amsterdam 2—1; 
Telstar—Go Ahead Deventer 3—0; 
NAC Breda—PSV Eindhoven 1—2; 
FC Groningen—NEC Nijmegen 1—1; 
Feyenoord Rotterdam—FC Utrecht 
2—1. Clasament: 1. Feyenoord — 
34 p; 2. Ajax — 32 p; 3. Sparta — 
29 p.

FRANȚA (etapa a 21-a) : Nan
tes—Marseille 1—2 ; Bordeaux— 
Ajaccio 3—0 ; Strasbourg—Metz 
0—1 ; Nice—Red Star 1—1 ; 
Nîmes—Reims 2—1 ; Sedan—An
gers 2—2; Lyon—Sochaux 2—0 ; 
Bastia—Valenciennes 2—0 ; FC 
Paris—St. Etienne 1—1. Partida 
Nancy—Rennes a fost amînată din 
cauza terenului impracticabil. Cla
sament : 1. Nice — 32 p; 2. Nantes 
— 29 p; 3. Nîmes —27 p.

U. E. F. A. DA
NOI SANCȚIUNI
Uniunea europeană de fotbal a 

aplicat o serie de noi sancțiuni, ca 
urmare a incidentelor ivite în 
timpul partidelor din ultimul tur 
al competițiilor europene de fotbal. 
Relativ la meciul dintre Sparta 
Praga și Ferencvâros Budapesta, 
disputat în cadrul „Cupei Cupe
lor" șl încheiat cu victoria primei 
formații, Comisia de disciplină a 
omologat rezultatul, dar a amen
dat cu 1 000 de franci elvețieni 
echipa din Praga pentru indisci
plina spectatorilor. în același timp, 
U.E.F.A. l-a suspendat pe jucăto
rul maghiar Istvan Juhâsz (acesta 
nu va putea participa la șase me
ciuri în cupele europene).

★
După cum scrie ziarul „Vecerni 

Praha“, spectatorul irascibil care a 
aruncat o sticlă pe teren în timpul 
meciului Sparta Praga—Ferencvă- 
ros Budapesta a fost condamnat la 
opt luni închisoare cu suspendarea 
pedepsei. Ancheta a constatat că 
spectatorul turbulent se afla în 
stare de ebrietate. La rîndul său, 
clubul Sparta îl vă chema în fața 
justiției pe individul respectiv, ce- 
rîndu-i daune.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tn cadrul unui concurs de atletism pe 
teren acoperit disputat la Moscova, 
Ludmila Jarkova a realizat în proba de 
60 m plat timpul de 7,2 sec. Performan
ța sa reprezintă cel mai bun rezultat 
european al sezonuluL La săritura in 
înălțime, pe primul loc s-au clasat, la 
egalitate, Gavrilov și Abramov, cu 2.14 
m. La această probă a participat șl fos
tul recordman mondial Valeri Brumei, 
care a ocupat locul trei, cu o săritură 
de 2,03 m.

Mare surpriză în boxul profesionist. La 
Ciudad de Panama, în prezența a peste 
16 000 de spectatori, pugilistul mexican 
de categorie cocoș Romeo Anaya a reu
șit să-1 învingă prin K.O., în repriza 
a treia, pe Enrique Pinder (Panama) și 
să devină noul campion al lumii. Tn 
aceeași gală, a avut loc un, alt meci

pentru titlul mondial. Deținătorul cen
turii la categoria ușoară, Roberto Du
ran (Panama), l-a învins prin K.O., în 
repriza a 5-a, pe americanul Jimmy Ro
bertson.

A luat sfîrșit turneul internațional mas
culin de tenis de la Miami (Florida). 
Proba de simplu a fost cîștigată de cu
noscutul campion australian Rod Laver, 
învingător în finală cu 7—6, 6—3, 7—5 
în fața americanului Dick Stockton. în 
finala probei de dublu, disputată între 
două cupluri australiene, Rod Laver și 
Roy Emerson au dispus cu 6—4, 6—4 de 
Terry Adisson și Colin Dibley.

Selecționata de rugby a Noii Zeelande 
și-a încheiat turneul în Marea Britanie, 
jucînd la Dublin, în compania echipei 
Irlandei de Nord. Peste 50 000 de spec

tatori au urmărit acest meci, încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 10—10
(6—3). în ultimul joc al turneului euro
pean, echipa Noii Zeelande va întîlni, 
la 10 februarie, la Paris, selecționata 
Franței.
■
In etapa a 13-a a campionatului mascu
lin de baschet al Iugoslaviei, echipa 
Jugoplastika Split (viitoarea adversară 
a formației Steaua București în «Cupa 
Cupelor") a jucat, în deplasare, cu 
echipa Radnicki Belgrad. Baschetbaliștit 
de la Radnicki au obținut victoria cu 
scorul de 113—87 (45—36).
■
La Chester au continuat întrecerile tur
neului internațional masculin de t°nis. 
Tanner l-a învins cu 6—7, 7—6, 7—6 pe 
Rahim. Alte rezultate: Cox — Zednik 
6—3. 6—7, 6—2, Ashe — Leonard 7—5, 
6—4, Rosewall — Pala 6—2, 6—1.
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