
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEĂUȘESCU
OAMENII DE ȘTIINȚĂ, ARTA Șl CULTURĂ L-AU OMAGIAT PE CONDUCĂTORUL IUBIT

împărtășind simțămintele de în
suflețită dragoste, prețuire și recu
noștință cu care întregul popor săr
bătorește pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, la aniversarea a 55 de ani 
de viață și 40 de ani de activitate în 
mișcarea muncitorească și in rîndu- 
rile partidului, oamenii de știință, 
artă și cultură l-au omagiat, sîm- 
bătă, pe conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, în cadrul 
dejunului oferit de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri, cu prilejul conferirii titlu
lui de Doctor Honoris Causa al Uni
versității din București, eveniment 
primit cu deosebită satisfacție de 
intelectualitatea românească, de în
treaga noastră națiune.

La dejun au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R., împreună cu soțiile.

In marea sală de recepții a Con-

DINEU OFERIT DE MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE MINISTERUL DE INTERNE
Ministerul Apărării Naționale și 

Ministerul de Interne au oferit, 
simbătă seara, un dineu, la Casa 
Centrală a Armatei. în cinstea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, Comandantul suprem al For
țelor Armate, cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a zilei de naștere 
și împlinirii a 40 de ani de la in
trarea sa in mișcarea muncitorească 
și în rîndurile partidului.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Pană, Virgil Trofin. Ilie Ver
deț, membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al CC. 
Bl P.C.R., secretari ai C.C. al 
PC.R.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinati de 
tovarășii general de armată Ion 
loniță, ministru! apărării naționa
le și Ion Stănescu, ministru de in
terne, cu soțiile.

Dorel Vitan (stingă) rezistă atacului declanșat de Ivan Tane» fBidgori 
și în final el ciștigă partida. Foto : Paul ROMOȘ.-.N

A început „Cupa României" la patinaj viteza

IMBATABIL LA PROBA DE SPRINT
TUȘNAD, 27 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Tradiționala com
petiție de patinaj viteză dotată cu 
„Cupa României" a început sîmbătă 
la prînz, pe o vreme splendidă și pe 
o gheață care a avut, după aprecie
rile unanime ale specialiștilor pre- 
zenți pe lacul Ciucaș, cel mai mare 
coeficient de alunecare din actualul 
sezon. în consecință, viteziștii care 
au continuat, după terminarea cam
pionatului național, să se pregătească 
conștiincios, au obținut rezultate su
perioare. In" mod deosebit s-a re
marcat, din nou, tînărul Vasile Co- 
roș, campion absolut pe 1973, care 
acum, în prima reuniune, a realizat 
pe cea mai scurtă distanță sub 44 
sec, fiind cronometrat pe 500 m cu 
timpul de 43,7. Vasile Coroș a cîști
gat în acest sezon toate cursele de 
sprint, apropiindu-se de recordul na
țional al probei pe_ care speră să-1 
corecteze în străinătate, la apropia
tul concurs internațional din Kirov 
— U.R.S.S., întrucît, acolo va concura 
.pe o pistă regulamentară de 400 m, 
(inelul de gheață de la Tușnad mă
soară 300 m).

Maria Tașnadi, Andrei Okoș, Vic
tor Sotlrescu, Dan Lăzărescu și alți 
cunoscuți patinatori au evoluat și 
acum bine, dovedind că sînt aceiași 
sportivi valoroși. Iar Sanda Frum, 
Eva Szigeti, Liana Cardaș, Gheorghe 
Dumitrescu, Ladislau Focht și alți 
juniori anunță ofensiva „noului val", 
apropiindu-se vertiginos de ceie mai 
bune performanțe ale seniorilor.

Din păcate, cîțiva dintre seniori, 
ca de pildă E. Imecs și Gh. Pop, care 
au fost selecționați să ne reprezinte 
țara la unele din viitoarele con
cursuri internaționale, s-au... odih
nit cam mult după finala campiona
telor naționale și, ca atare, bat pasul 
pe loc.REZULTATELE PROBEI DE 500 
m — senioare: 1. Maria Tașnadi (S. 
C.M. Ciuc) 50,0, 2. Liana Cardaș (Mu
reșul Tg. Mureș) 52,4, 3. Emeșe Bog
dan (Sc. sp. M. Ciuc) 54,9; seniori: 
1 V. Coroș (Dinamo Brașov) 43,7, 2. 
A. Okoș (S.C. M. Ciuc) 45,5, 3. V. 
Sotirescu (Dinamo București) și D. 
Lăzărescu (S.C. M. Ciuc) 45,6; juniori 
mari _ fete: 1. Sanda Frum (Sc. sp. 
Sibiu) 50,5, 2. Eva Szigeti (Șc sp. M. 
Ciuc) 52,1, 3. Lidia Vaszi (S. C, M.

AL PARTIDULUI Șl POPORULUI
siliului de Miniștri se aflau rectorii 
institutelor de invățămînt superior 
din București și din țară, membri 
ai Senatului Universității din Capi
tală, președinții Academiei Republi
cii Socialiste România, Academiei 
de științe sociale și politice. Aca
demiei de științe agricole și 
silvice, Academiei de științe 
medicale, membri ai conduce
rii Ministerului Educației și în- 
vățăminlului, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, academicieni și alți reputați sa- 
vanți, profesori universitari, repre
zentanți ai unor importante institu
te de cercetare, scriitori, muzicieni 
și artiști plastici, slujitori ai teatru
lui și cinematografiei, ziariști — 
intelectuali din toate generațiile 
care își consacră talentul, pasiunea 
și întreaga putere de creație înflo
ririi culturii noastre socialiste, afir
mării ei în lume.

Urîndu-i cu căldură tovarășului 
Nicolae Ceaușescu multă sănătate, 
fericire și viață indelungată. spre 
binele poporului și al patriei spre 
gloria națiunii noastre socialiste, ei 
au ținut să-i mulțumească, cu toată

Trompeții au intonat onorul la 
Comandant.

în sunetul marșului de intim- 
pinare. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășa Elena Ceaușescu urcă 
scările monumentale, străjuite de 
ofițeri reprezentind toate armele, 
care dau onorul Comandantului 
Suprem. Ca un simbol al tradiții
lor străbune ale luptei poporului 
român pentru libertate, pentru in
dependență și apărarea patriei ală
turi de ofițerii armatei noastre 
populare sint ostași in tinuta lup
tătorilor daci, oștenilor lui Ște
fan cel Mare și Mihai Viteazul, 
militarilor primei armate păminte- 
ne românești dorobanților de la 
Plevna și Grivița, eroilor de ia Mă- 
rășești ți Oituz și din războiul 
antihitlerist.

In marea sală de marmură, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sint intimpi
nati eu puternice aplauze, cu urarea 
—Multi ani trăiască".

Sinț de față ad juneți ai minis-

Ciuc) 52,7; băieți: 1. Z. Sandor (Di
namo Brașov) 46.0, 2—3. Gh. Dumi
trescu (Constructorul București), L. 
Focht (Dinamo Brașov) 46,6.

Troian IOANIȚESCU

ÎNTRECERILE de ieri ale atleților juniori

SPRINTERA ADRIANA SURDU-7,4 PE 60 ml
Prima zi a campionatului munici

pal București de atletism rezervat 
juniorilor de categoriile 1 și a III-a 
(la care au fost invitați și sportivi 
din țară) a adus și primul record 
(egalat, este drept) de seniori din 
acest sezon. Autoarea performanței 
este eleva din Iași Adriana Surdu, 
care a încheiat proba de 60 m în 
7,4, rezultat care egalează recordul 
de junioare al tării deținut de 
Eleonora Monoranu și. în același 
timp, pe cel de senioare care apar
ține mai multor atlete. în rest, cu 
excepția rezultatului de la prăjină 
al Iui Marian Voicu, celelalte per
formanțe nu depășesc condiția ano
nimatului.

Iată rezultatele Înregistrate tn prima 
zi a concursului : JUNIORI I. BĂIEȚI : 
60 mg. : 1. Emil Sebe (S.S.A.) 8,9, 2.
1. Predescu (S.S.A.) 9.0. 3. C. BObancu
(S.S.A.) 9,2 : trlplusalt : 1. A. Mari
nescu (Lie. sp. Rîmnlcu Vîlcea) 14.06 m.
2. M. cosa (Llc. 35) 13.97 m, 3. A. Tu-
tunaru (S.S.A.) 13,82 m ; prăjină : 1.
M. Voicu (C.S.S.) 4.70 m, 2. L. • Minecan 
(C.S.S.) 3.70 m. 3. D. Lovinescu (S.S.A.) 
3,50 m ; greutate : 1. P. Neagu (Lie. 35) 
12,36 m. 2. M. Matei (Progresul) 13,44 
m. 3. W Wogel (Lie. 35) 13.34 m : FETE: 
(0 m : 1. Adriana Surdu (Llc. 2 Iași) 7,4 
— record de junioare și senioare egalat, 
2. Olga Ciobanu (Llc. 2 Iași) 7,6, 3
Stela Vmtilă (Steaua) 7,7 ; lungime : 1. 
Adriana Surdu 5,55 m, 2. Coculeana Bu- 
cataru (Llc. 2 Inși) 5,51 m, 3. Alice San
du (S.S.A.) 5,44 m, Înălțime i 1. Marla

NOSTRU
puterea inimii, pent u grija deose
bită acordată propăș.rii invățămin- 
tului, științei, artei și culturii, pen
tru crearea unui climat de manifes
tare plenară a talentelor, de valo
rificare deplină a capacităților crea
toare, in slujba poporului, a nobile
lor sale năzuințe.

Au toastat, urind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulți ani feri
ciți spre binele națiunii noastre 
socialiste: Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialis
te România. Octavian Fodor, rectorul 
Institutului de Medicină si Farma
cie din Cluj, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitori
lor. Ion Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
dramaturgul Horia Lovinescu, regi
zorul Mircea Drăgan, Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, stu
dentul Alexandru Trică.

A răspuns tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintul său a fost subli
niat in mai multe rinduri cu vii ți 
puternice aplauze, participanții fâcind 
o vibrantă manifestație de dragoste și 
recunoștință conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru.

trului apărării naționale și ai mi
nistrului de interne, comandanți de 
armate, de arme si de mari uni
tăți șefi ai direcțiilor centrale, ge
nerali și ofițeri superiori.

La începutul dineului s-a into
nat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Co
mandantul Suprem al Forțelor Ar
mate. a fost felicitat cu multă 
căldură, cu nețărmurită dragoste și 
fierbinte devotament de general de 
armată Ion loniță, ministrul apă
rării naționale, și de Ion Stănescu. 
ministru de interne.

Intr-o atmosferă de mare entuziasm 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Cuvintele Comandantului Suprem 
au fost subliniate cu puternice aplau
ze și aclamații, exprimind sentimen
tele tuturor celor ce slujesc patria 
sub drapel, de dragoste și devota
ment nețărmurit, a hotăririi lor fer
me de a-ți face neabătut datoria 
slujind cu abnegație interesele Româ
niei socialiste.

(dmoionatclc internaționale de Judo — tineret — aîc României

OPT REPREZENTANȚI
Al TĂRII NOASTRE

In semifinale
Ir. acordurile unui marș sportiv, 

loturile țârilor participante la în
trecerile Campionatelor internaționale 
de judo-tineret — ale țării noasire 
s-au aliniat, ieri dupâ-amiazâ. in 
sala Florea--ca din Capitală, la fes- 
ti.itatea de deschidere a competi
ție:. Pe rind. au fost aplaudați ti
nerii cor.cjrenți din Bulgaria. R D 
Germană. Uniunea Sovietică și Ro
mânia. Apoi, pe cele două saiiele 
au început meciurile.

După cîteva partide preliminare, 
susținute pentru departajarea unora 
dintre sportivii noștri. au fost pro
gramate confruntările primului tur 
Ijj categoria cea mai mică — 63 kg 
— un frumos «-acces a reportat re- 

| preaentantul țârii noastre ținând 
I Dorel ViLaa care l-a învins prin 
I y-usei-gach: rsuperiorițate tehnică)
I pe Ivan Tanev (Bcigaria) In mir. c- 
I tul 3 al acestui duel. Vitan a fc®t 
I la numat docâ secunde de a Încheia 
I victories înainte de limită. Ei si-a 

surprins adversarul Intr-o osae-konti 
(fixare) din care Tioev a scăpat 
dupd 27 de secunde, la capătul unor 
mari eforturi- Tot ia această cate
gorie Alexandru Filip a trecut pe 
lingă un frumos succes In partida 
cu campionul european lr.golf Lahr 
(R. D. Germană) Soortivul nostr' 
a avut un avantaj substanțial, obți- 
nlr.d tn urma unei aruncări 7 ounc- 
te însă a fost contrat după un mi
nut și a pierdut prin ipoon într-o 
altă intîlnire Gheorghe Marin, d“-și 
a luptat cu mult curaj, n-a reușit 
să se impună in fata valorosului său 
adversar, sovieticul Vieceslav Mas- 
kaliov. pierzînd prin superioritatea
tehnică a ad versa ral uL

Dintre cei patru sportivi români

Simțea (S.S.A.) 1,55 m, 2. Niculina Ilie 
(S.S.A.) 155 m, 3. Iuliana Moldoveanu 
(Șc. Sp. Ploiești) 1,55 m ; JUNIORI III. 
BĂIEȚI : 60 m : 1. F. Păunescu (S.S.A.) 
6,1, 2. P. Crtstea (Progresul) 6,1, 3. 
M. Bosoi (S.S.A.) 6,2 ; lungime : 1. 
P. Cristea 6.21 m. 2. F. Păunescu 6.18 
m, 3. A. Abătută (Progresul) 5.84 m. 
înălțime : 1. L. Delamarina (S.S.A.)
1,70 m, 2. A. Dobrescu (Șc. 190) 1,65 m. Vladimif MORARU

Start fn finala probei de 60 m a junioarelor mari, in care Adriana Surdu (prima din dreapta) a terminat 
învingătoare cu 7,4, Foto i I. MIHA1CA

Hilda Hrivnak (Univ. Timișoara) nu va arunca nici de această dată la poartă, preferind să paseze. Fază^ din 
meciul I.E.F.S. — Universitatea Timișoara, cîștigat de prima formație. Fotografii î Dragoș NEAGU

ÎN DERBY-UL TURNEULUI DE HANDBAL FEMININ

H« Ț IMEIlARfl S ÎNVINS 11“ RnniRFsTÎU 1.InilijUnnn n lin Iii J „U DUUUlILdll
I. E. F. S. rămîne lider

IAȘI, 27 (prin tejefon, de la tri
misul nostru).

Turneul de la Iași — cea mai 
importantă ,,secvență" a turului de 
sală din cadrul campionatului femi
nin de handbal, divizia A — înche
iat sîmbătă seară în Sala sporturi
lor, în prezența a peste 2 000 de 
spectatori, ne-a oferit un șir neîn- 

prezenți — In limitele/ categoriei 70 
kg — la startul turului intîi doar 
Logtiin Lazăr a reușit să pășească 
pragul turuluj următor, după o a- 
plaudată victorie prin superioritate 
tehnică în confruntarea cu Kălin 
Kălinov (Bulgaria). M. Notopol a 
pierdut prin ippon meciul cu N Gu
sev (U.R.S.S.), l. Petrof a fost În
trecut, de asemenea, prin ippon de 
G Konietzka (R D Germană), iar 
C. Roman a cedat înainte de limită 
in fața sovieticului M. Muhametșîn

La categoria 80 kg, duelurile au 
tos: dec-ebit de aprige și în ace
lași timp nefavorabile tinerilor noș
tri. Sorții le-au opus chiar din pri
mul tur adversarii cei maț puter- 
-sc:. de care e: n-au reușit să trea- 
Bft C. Melnic p.y. N Gherasimov 
(UJÎSS.). C. Sauciuc p ipp. J Je 
leaz .• Bulgaria) L Pali p. lpp. 
J. Hoppe (R- D. Germană) și I. 
Mocani p.y I. Iliev (Bulgaria).

La următoarea categorie, insă
33 kg — au răsunat adesea ropote 
de aplauze pentru reprezentanții ță- 

--S “e D — ::-u Alexandru și 
Tibor Solomon. Cu o strangulare, A- 
lexa-tdr-j l-a determinat pe Toniu 
Atanasc-, B-.g»ria> să ceară între
ruperea lupte: recunoscîndu-se În
vins inaxr.-.e de limită Tînărul So
lomon î reourtat un succes, tot îna
inte de Emită. finalizind excelent o 
-ecerare laterală (haray-goshl) in par
ti a cu Vasili Nikiskin (UR.S.S.) 
Ceilalți doi concurent! români au 
fost învinși - L Fifip P îpp Zer-

Costin CHIRIAC

/Continuare ta pag a 4-a)

J. Gh. Nica (S S.A.) 1.53 m : greutate : 
1. N. Matei (C.S.S.) 12.» m, 2. R. la- 
șinschl (Lie. 35) 11.27 m. X D. pavel 
(S.S.A.) 10.1S m : FETE : sa mg. : i.
Elena Marinescu (Steaua) X7. 2. Ștefania 
Ola-u (S.S.A ) II 3. Tina ionică (S.S.A.) 
8.9. concursul continuă azi de la ora 
9.30.

pină în primăvară, la reluarea campionatului
trerupt de surprize, un nou și me
rituos lider ; formația I.E.F.S. Bucu
rești. Derby-ul derby-urilor, meciul 
Univ. București — Univ. Timișoara. 
s-a încheiat cu victoria celei de a 
doua echipe.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
12—7 (7—2). Meci fără istoric,
în care Constructorul a dominat 
copios și a obținut — cum era 
șl firesc — o victorie comodă. 
Au marcat : Maria Ștef (3), Ve
ronica Marcov (3), Natașa Veze- 
Iici (3), Eva Kaspari, Aurora Cri- 
șan și Cornelia Gheorghiu pen
tru Constructorul, respectiv Ilona 
Simon (3), Maria Bartha (2). 

Rozalia Butta, Mariana Frincu.
Au arbitrat bine Marin Marin 

(București) și Gh. Ivănoiu (Ga
lați).

TEXTILA BUHUȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 12—11 
(9—5). Textila a cîștigat greu, in 
extremis, un meci în care, la un 
moment dat, conducea detașat 
(12—6, min. 32 !) și în care ma
nifesta evident superioritate pe 
toate planurile. Fie însă că tex- 
tilistele s-au crezut prea repede 
învingătoare indiscutabile, fie că 
și-a spus cuvintul oboseala acu
mulată în cele trei turnee (să

COPIII DIN CARTIERUL FLOREASCA
POT PATINA GRATUIT PE STADIONUL VOINȚA

în dorința de a da posibilitate 
copiilor din cartierul Floreasea, 
precum și tinerilor care lucrează 
în sistemul cooperației meșteșu
gărești de a practica patinajul, 
ciubul sportiv Voința București a 
amenajat pe terenul de volei al 
stadionului său un patinoar na-

RAID- 1 INSTRUIREA Șl EDUCAȚIA, 
anchetă BE la PRECEPT LA REALITATE

Sportul constituie un important 
mijloc de întărire a sănătății, de 
fortificare a organismului, de mă
rire a capacității de muncă fizică 
și intelectuală a omului. Dar. în 
același timp, prin modul in care 
este organizat, prin disciplina rigu
roasă pe care o cere din partea celor 
ce-1 practică, prin solicitările in
tense 1*’ care-i supune pe sportivi, 
prin spiritul de moralitate, de fair
play pe care-1 propagă el este si 
un important mijloc de educație. 
Ca și instruirea sportivă in cadrul 
diferitelor discipline, educația con
stituie una dintre sarcinile celor 
ce conduc pregătirile tinerilor în
drăgostiți de această activitate. In 
fend, antrenamentul sportiv este 
un proces pedagogic care presu
pune două laturi : INSTRUIREA 

nu uităm că ele nu dispun de o 
sală pentru pregătire la Buhuși), 
cert este că timp de 18 minute 
(33—50) n-au mai înscris nici un 
gol și au asistat neputincioase la 
senzaționala revenire a bucureș- 
tencelor. într-atît de derutate au 
fost elevele antrenorului E. Bart
ha incit au ratat incredibil — 
pentru că ratare este și atunci 
cînd tragi în brațele portarului 
— pafru aruncări de la 7 m și 
trei contraatacuri !

Progresul a fructificat tot ce 
s-a putut, apropiindu-se de o 
victorie sau, măcar, de un „egal". 
In ultimele secunde, însă, bucu- 
reșteanca Cornelia Popescu a 
spulberat toate speranțele cole
gelor sale, țrăgînd la întîmplare o 
minge ce putea fi — cu un minim 
de gîndire — transformată în 
gol. Au marcat : Viorica Vieru
(4) , Rada Șerban (3), Emilia Mun- 
teanu (2), Marîa Stoleru. Maria 
Simeria și Emilia Asevoaie pen
tru Textila, respectiv Eva Szebeni
(5) , Maria Constantinescu (2), 
Cornelia Popescu (2), Agripina 
Harghel și Rodica Achim.

Au arbitrat satisfăcător Dumi-

Hristache NAUM

(Continuare tn pag a 4-a)

tural. Copiii au acces gratuit pe 
oglinda de gheată, iar tinerii, u- 
cemcii din unitățile cooperatiste 
din București au la dispoziție, în 
mod gratuit si patine.

Patinoarul funcționează zilnic, 
între orele 9—13 și 15—17.

SI EDUCAȚIA, strîns legate între 
ele.

Dorind să constatăm cum se rea
lizează în practica curentă împle
tirea celor două laturi ale acestui 
proces formativ, am întreprins un 
raid prin cîteva dintre cluburile și 
asociațiile din diferite orașe ale 
țării.

SPORTUL Șl ÎNVĂȚĂTURĂ

La PETROȘANI stăm de vorbă 
cu președintele secției de fotbal a 
clubului Jiul, Otto Abraham, di
rector în Centrala cărbunelui din 
localitate. „Antrenorul primei 
noastre formații, Ștefan Coidum, 
este nu numai un priceput antre
nor, dar și un bun educator. Lec
țiile de pregătire politică ale fot
baliștilor se desfășoară cu regula
ritate, sportivii manifestind inte
res atît pentru pregătirea lor pro
fesională cit și politică. La noi, 
toată echipa învață. Din Iotul 
nostru de bază, șapte sportivi sint 
studenți. cinci elevi Ia liceu, trei ur
mează diferite școli post-Iiceale. 
iar unul este inginer. Problema 
muncii de educație ne-a preocupat 
și ne preocupă in continuare. Co
lectivul de conducere al secției 
continuă să manifeste o perma
nentă intransigență față de abate
rile disciplinare ale fotbaliștilor.

TENISMENII ION SÂNTEI Șl VIOREL SOTIRIU 
EVOLUEAZĂ LA HELSINKI

Astăzi, urmează să plecrf la 
Helsinki jucătorii de tenis Ion 
Sântei și Viorel Sotiriu. Cei doi 
sportivi români vor concura la

SCHIORI ROMANI 
ÎN CONCURSURI 

INTERNE Șl 
INTERNAȚIONALE

Sfîrșitul acestei săptămini este 
marcat de numeroase întreceri de 
schi interne și internaționale.

Tn țară, au loc concursuri impor
tante la Sinaia (Vîrful Furnica) și 
Poiana Brașov (Postăvar). Intr-o con
vorbire telefonică avută cu maestrul 
sportului Cornel Tăbăraș am aflat 
amănunte despre competiția de pe 
Vîrful Furnica și dotată cu „Cupa 
Sinaia". „Deoarbce stratul de zăpadă 
nu permite organizarea probelor de 
slalom uriaș și coborire, ne-am limi
tat la disputarea unui slalom special", 
ne-a spus Cornel Tăbăraș. „Dar, a 
precizat el, asta nu exclude o luptă 
strînsă, echilibrată, la care și-au a- 
nunțat participarea unii dintre cei 
mai buni specialiști ai genului din 
țară. Vor lipsi (fiind angrenați in 
concursuri peste hotare), doar Dan 
Cristea și Gheorghe Vulpe. In rest 
startul „Cupei Sinaia" va fi onorat 
de tot ce are mai bun schiul nostru 
alpin", a spus în încheiere reputatul 
antrenor.

Pe Postăvar au început, ieri. între
cerile campionatului județean Brașov 
în probele alpine. Disputele se a- 
nunță interesante și ele vizează par
ticiparea primilor clasați la finalele 
campionatelor naționale.

Tot în Poiana Brașov, are loc și 
„Cupa orașului Rîșnov" la fond și la 
care participă țoate categoriile de 
schiori.

★
Cîteva știri despie schiorii români 

aflați în întreceri peste hotare. La 
Pamporovo (Bulgaria) se află un grup 
de fondiști, care participă la un mare 
concurs internațional, alături de spor
tivii din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Bulgaria ș.a. Vineri 
a avut loc proba de 15 km. Cursa 
deosebit de disputată (50 de concu- 
renți) a revenit sportivului bulgar 
Nenkov. Schiorii noștri au avut o e- 
voluție modestă ocupînd următoarele 
locuri: 19 Francisc Foriko; 30. Samu- 
ilă Tomoș; 31. Nicolae Gîrniță; 34. 
Gheorghe Ionetecu; 35. Ștefan Urs. 
Azi, se dispută cursa pe 30 km.

La Oberhof (R. D. Germană) are 
loc o întrecere de fond pe 15 și 
30 km. România este reprezentată de 
fondiștii: Nicolae Veștea, Victor Fon
tana, Gheorghe Gîrniță, Ion Țeposu 
și Gheorghe Voicu.

Pe traseu, Gheorghe Voicu (A.S.A.
Brasov)

Foto i V. SECĂREANU

indiferent de valoarea lor și chiar 
de nevoile de moment ale echipei. 
Așa se și explică climatul favora
bil existent în rindul secției, cli
mat care, fără nici o exagerare, a 
avut un rol hotăritor in obținerea 
rezultatelor din turul campionatu
lui actual. Trebuie să recunoaș
tem, cu lotul de care dispunem, 
locul 3 ocupat în clasamentul de 
toamnă reprezintă o frumoasă per
formanță. O asemenea atmosferă 
n-a existat, însă, întotdeauna. Pro
bleme am avut și noi. De pildă, 
din motive de indisciplină și aba
teri de Ia morala sportivă, am fost 
nevoit! să renunțăm la o serie de 
fotbaliști care erau foarte utili 
echipei : Florea, Achim, Ștefan 
Mihai. Georgescu a fost și el la un 
pas de a fi exclus din rindul ju
cătorilor Jiului. Dar, lui, ca $i 
sportivilor Dodu și Tonca, li s-a 
atras în mod foarte serios atenția 
asupra pericolului care-i paște. Și. 
cunoscînd exemplele celorlalți și 
hotărîrea noastră de a nu tolera 
nici un fel de abateri, s-au înca
drat în mod exemplar în climatul 
de muncă și seriozitate al secției.

Paul SLAVESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 3-a)

campionatele internaționale ale 
Scandinaviei, programate în ca
pitala Finlandei, între 30 ianua
rie și 4 februarie.
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Gațu 
Vlad 
tem 
in

S-A DEDICAT VLAD HANDBALULUI?
i este vorba de 
trădare"! Remus 

Vlad. căpitanul echipei 
noastre campioane de

fotbal. F.C. Argeș, nu
iecicat „semicercu- 
di
et comp, 
studiază 

cursul de 
aceste zile de 

pregătirea 
baza . 
pentru

na* de Gruia, 
Remus 

foarte a- 
handbal, 
: iarnă 

fizică 
.sportu- 

sim- 
scurt 

exame: 
cad:

cînd 
reprezintă 
lui rege", 
piui motiv că în 
timp va avea 
la_. handbal, In caoru, 
sesiunii de La facultatea 
de educație fizică a In
stitutului Pedagogic cin 
Pitești. Remus V-ad 
vrea să termine și anul 
H de studii cu aceleași 
calificative frumoase de
care se bucură tn arenă.

InttaMrea a făcut ca 
îmagtneâ a teas ta să fie 
surprinsă de fotorepor- 

* tertil nostru S. Bakcsi,

ziua ace* 
ceru: pe 
norilor sâ ofere colegi
lor de echipă an singur 
pahar de vin, la masa 
de seară. Remus Vlad 
s-a retras te camera nr. 
305 a hotelului Hercules, 
relulnd studiul amănun
ți: al cursului de hand
bal. In seara aceea Vlad 
și-a permis șl o scurtă 
.-•t-cscecv.vâ fotbalis
tică „Exact acum 7 ani, 
la U ianuarie. făceam 
primul antrenament la 
Dinamo București. Dar 
na s-a putut obține dez
legarea de la Corvinul 
Hunedoara, unde jucam. 
Mai tîrziu am trecut la 
F.C. Argeș. Aici am de
butat în Divizia A și tot 
aici am cunoscut marea 
bucurie a cuceririi titlu-

M

lui de campion anul tre
cut. Am fost selecțio
nat in diferite loturi re
prezentative. Am făcut 
parte și din naționala 
mare. Dar n-am jucat 
nici o partidă oficială. 
La 27 de ani insă eu încă 
mai visez așa ceva!"

...Gruia, Gațu și cei
lalți pot fi liniștiți 1 Iar 
suporterii echipei, de fot
bal din Trivale pot fi 
siguri că, acolo, în apă
rarea teamului lor favo
rit, Vlad va fi același 
punct de sprijin ca 
pînă acum. Pentru 
deși în aceste zile 
iarnă Remus Vlad a 
cordat foarte mult timp 
handbalului, el s-a nu
mărat printre cei mai 
sîrguincioșl fotbaliști 
care au străbătut ' zeci 
de kilometri pe pantele 
dure din munții legen
darului Hercule-

Mircea BATRINU

Si 
Că, 
de 
a-

k
LA UNIVERSITATEA DIN PADOVA

0 TEZĂ DE DOCTORAT CU TEMĂ 
LIMBAJUL FUTBALISTIC ROMANESC

pe de-asupra 
unui _ italian. II 

Dona și a studiat 
în celebrul centru 
la Padova, fiind li- 

facultății de litere și fi- 
cadrul căreia a urmat 

limbi și literaturi străine

Paolo Dona ar fi putut 
engleza sau 
să cunoască, 
frate de la

Știu, viața e plină de s-r prize : 
Dar — oricum — nu mă așteptam 
să văd (decît, poate, într-o perspec
tivă mai depărtată) o teză de doc
torat avînd ca temă limbajul fot
balistic românesc și
— aparținînd 
cheamă Paolo 
limba noastră 
universitar de 
cențiat a] 
losofie în 
cursul de 
moderne.

Firește,
studia, acolo, franceza, 
altă' limbă A preferat 
însă, graiul poporului 
gurile Dunării. Opțiunea lui nu 
are, însă- nimic senzațional.

— Dar cum ați ajuns la o ase
menea temă pentru teza dv. ?

— In primul rînd. trebuie să 
spun că fotbalul este o mare pa
siune de-a mea. Am jucat chiar 
într-o echipă amatoare din Padova. 
In al doilea rînd mă fascinează ga
zetăria sportivă Eu lucrez in ca
drul unei edituri, dar visul meu 
cel mai fierbinte este să scriu 
despre generoasa risipă de energie, 
de talent și fantezie pe care o pre
supune un meci de fotbal și care 
se îhtîlnește. de altfel. în multe 
alte discipline. In al treilea rînd, 
am descoperit în biblioteca univer
sității cîteva lucrări dedicate lim
bajului sportiv sau a celui fotba
listic din țara mea Așa am ajuns
— desigur, datorită și înțelegerii pe 
care mi-a arătat-o prof Sorin Stati
— să pregătesc acum 'o teză cu ti
tlul „Cercetări asupra limbajului 
fotbalistic românesc contemporan"

— Despre ce va trata. In linii 
mari, lucrarea dv ?

— lată cîteva titluri din sumarul 
ei: limbajul epic-militar în fotbal: 
elemente dramatice și solemne :

Paolo Dona studiind un manual românesc de fotbal
Foto: Theo MACARSCHI

GHEORGHE VULPE LA ORA CONFESIUNILOR
lii schiul românesc, Gheorghe Vul

pe a avut pînă în prezent — poziția 
eternului secund. A fost .locotenen
tul" lui Cristea In furtunile iernii. 
Dar. sub o figură docilă, sub falsa 
aparență de resemnare, se zbate o 
inimă răzvrătită, o tenacitate rarisi
mă, o putere de muncă și o voin
ță diabolică.

— Cine ți-e cel mai bun prieten, 
Gigi ?

— Dan Cristea !
— Și cel mai mare adversar ?
— Tot el !
— Ce-ți place la Cristea ?
— Tehnica adaptată la cerințele 

moderne, siguranța sa, organizarea 
curselor.

— Șl ce nu-ți place la el ?
— Nu prea îmi convine 

muncește prea mult. Raportat 
lentul Iui, asta îmi arată cît 
să muncesc, sâ i ’ ..
Nu-mi convine, dar de fapt admir 
această mare calitate a principalului 
meu adversar pe care îmi este dificil 
să-1 întrec chiar și la acest capitol.

— Care este cea mai frumoasă a- 
mintire pe care ți-a dat-o schiul pînă 
acum ?
- Un 

pli, pe 
cîștigat
- Și neîmplinire ?
— Ratarea titlului de campion, 

care mă pîndește de cîțiva ani. Sper 
totuși sâ sparg gheața odată și 
odată.

— Care' crezi că este performanța 
cea mai mare pe care ai obținut-o?
- încă n-am obținut-o I Sper că 

va veni. Eternul loc doi-trel trebuie 
să ajungă și pe pisc.

r- De fapt ce-ți place în schi, 
Glgi ?

— Dinamismul probelor, exemplul 
înaintașilor și în clipe de relaxare... 
frumusețea munților.

— Ce reprezintă schiul pentru 
tine ?

— Ucenicia, școala, universitatea 
mea sportivă. Dacă, la 10 ani, prof. 
Ioan Matei de la Sinaia a început 
să-mi descifreze tainele alunecării, 
valoarea mea actuală datorează foar
te mult antrenorilor clubului Dinamo, 
Gh. Roșculeț și Kurt Gohn, ei înșiși 
foști campioni ai țării. 4

— Care este calitatea de bază a 
concurentului ?

— Mai multe. O sumă alcătuită 
din voință, curaj și perseverență, 
înarmat cu acest trio totul devine 
posibil.

— Care sînt, în concepția ta, co
ordonatele unui antrenament modern, 
care să determine ridicarea calitati
vă a unei granituri întregi de schi-

fiindcă 
Ia ta- 

trebuie 
mă pregătesc eu.

concurs de schi pentru co- 
care cu ani in urmă, l-am 
la Predeal.
cea mai mare nefericire sau

ARBITRU...
Anul trecut, în timpul partidei 

Sevilla — Betis din campionatul 
spaniol, s-a consemnat o întîmpla- 
re considerată fără precedent în is
toria fotbalului f constatind că ghe-

„PERIPEȚII
SPORTIVE"

Cărți noi in Editura Stadion
iim— mu i mu nr-1"—:-.:  nrr-irrniiii 11 mimtw—

etimologii, împrumuturi, argou, 
criptolimbaj ți, bineînțeles, capito
lul ’.dicționar fotbalistic* care ta 
avea o mare pondere tn lucrare.

— Cum v-ați realizat lucrarea ? 
Ați întîmpinat dificultăți ?

— Dificultăți ? Au fost etteva. 
la început, pînă am ajuns la o 
structură care să mi se pară satis
făcătoare. Apoi am inceput să fac 
naveta intre Padova șt București. 
De-un an șt ceva rin in România, 
culeg date, apoi mă întorc acasă și 
le sistematizez, le prelucrez și îmi 
elaborez, treptat, lucrarea. Am cer
cetat colecțiile ziarului „SPORTUL" 
și revistei „FOTBAL" din ultimii 
doi ani ; am studiat in bibliotecile 
bucureștene alte publicații cu ru
brici de sport.

— Cum ați rezolvat problema 
cunoașterii argoului ?

— Pentru aceasta am stat 
vorbă cu ziariști de sport, iar 
ultimele săptămâni am abordat 
valea Prahovei o serie de echipe

de prima 
trenorii și

— V-au 
antrenorii

— Enorm de mult S-au mtrat 
că am asemenea preocupări poate 
s-au și amuzat dar au colaborat 
serios cu mine. Trebuie să râ spun 
că toți, absolut toți s-au dovedit 
mai mult decît amabili — priete
noși, îndatoritori.

— Cum vi s-a părut ambianța 
în care i-ați găsit ?

— Fără exagerare, m-a impresto- 
intilnit o 

de 
de 

pd-

de 
In 
pe

ANUARUL
FOTBALULUI
ROMANESC*)

Apariția in aceste zile a „Anuarului 
fotbalului romanesc" (1969-71) marchea
ză debutul editorial al anului 1973 în 
domeniul sportului. Acest volum — în
grijit de apreciatul confrate Petre Gațu 
— continuă descrierea activității com- 
petlționale fotbalistice din țara noastră 
pe perioada a încă două sezoane ofi
ciale. El vine să completeze precedenta 
ediție a lucrării, care s-a încheiat la 1 
august 1969.

Specialiștii, amatorii de statistică șl, 
alături de el. toți iubitorii fotbalului șl 
ai sportului romanesc în generaj vor 
găsi, în cele aproape 650 de pagini, o 
mare abundență de informații, înce- 
pind de la campionatele județene, pînă 
la activitatea internațională a fotbalu
lui românesc De asemenea, un Impor
tant loc II ocupă și trecerea tn revistă 
a campionatului mondial din Mexic, a 
activității echipelor de juniori, precum 
și a disputelor din cucele europene re
zervate echipelor de club

Exemplul oferit de Federația romănă 
de fotbal ‘ de â pui ■ la tndemîna celor 
interesați date statistice referitoare la 
toate evenimentele sportive din dome
niul sportului respectiv ar trebui, cre
dem. urmat șl de alte federații.

•1 Anuarul fotbalului românesc, (1969 
_197l> Editura Stadion, 1973, 645 pag., 
16,50 lei.

divizie discul ind cu an- 
ju calorii lor 
ajutat contactele 

și jucătorii ?
CU

nat extraordinar. Am 
disciplină plăcută, fără nuanțe 
rigiditate, generată, desigur 
autoritatea — aș spune de tip 
rintesc — de care se bucură
trenorii echipelor vizitate. Să nu o 
luați ca un compliment formal, 
dar eu personal am o impresie 
bună despre fotbalul românesc.

— Iți mulțumim, Paolo Dona — 
Și succes la susținerea tezei !

Sebastian BONIFACIU

Am plecat, mal săptămină trecută, 
vînătoare de mistreți. Eram douăspre
zece puști, dintre care trei erau purtate 
de către trei yînători bucureșteni, care 
am răspuns, din motive fortuițe, abia 
la a treia invitație, la o asemenea vînă
toare. Șl, să recunoaștem ; motivele 
trebuiau să fi fost destul de puternice 
ca să rezistăm la o asemenea tentație. 
Dar. să lăsăm asta și sâ relatăm după 
ce am cedat tentației, ceea ce s-a in- 
tîmpiat...

Urcăm pe o coastă repede. E ger. 
Noi, bucureștenii, sîntem gros îmbră- 
cați. știind dinainte că la munte e un 
frig „de crapă pietrele 1" Vînătorii lo
calnici, munteni de cînd se știu, silit 
Imbrăcați în cojocele ușoare sau în 
scurte haine de dimie. Ca orice sportiv 
și in orice competiție, nu vrei cu nici 
un preț să rămîi în urmă. Și urcă 
vînătorii munteni cu un spor !... Noi, 
bucureștenii, ne străduim să nu ne fa
cem de ris. Am început cu recluziunea 
fularelor în rucsacuri, cu excluderea 
cite unui pulover, cu încetarea funcțio
nalității mănușilor etc. La fiecare popas, 
după o jumătate de oră de urcuș, re
nunțam la cite ceva. Explicabil : tran
se:.-am bogat, avînd in vedere că asfal
tul de pe Calea Victoriei se deosebește 
net de urcușul pe Scoruș; diferența de 
pantă este de aproape 60 de grade ! Și 
fără asfajt I Sînt frunze, crengi, gropi, 
râd icinl, zăpadă, gheață și altele, dar 
numai asfalt nu s-a pomenit pe aici, 
vreodată 1 Dar să lăsăm astea și să 
«punem ce s-a mai întîmplat după tu- 
p c’.ui urcușului (pentru unii dintre noi; 
ad că pentru noi, bucureștenii, că mun
tenii. după urcuș, parcă ar fi făcut 
promenadă „la Șosea- — ca să vezi ce 
Înseamnă antrenamentul !).

¥
Toader Erhan. un mare vlnător șl, de 

ap mape douăzeci de ani. paznic de 
vir.4-.oare <a înfruntat „corp la corp” 

> este îmbrăcat doar într-un pu- 
gros Este ’

de mistreți. Urcă 
cînd trebuie să 
se apropia șirul 
ti arată fiecăruia 
dl:

.er organlzatoriu vlnătoril 
repede și, din cînd în 
se oprească, pentru a 
de vînătorl. Pe rînd, 

locul de stand, direcția 
care va veni vînatul și locul de

Nr. 7307

Sinaia. 3
— Ce jur.ior îți place ?
— Marian Burchi de la 

foarte talentat.
— Ai să-l ajuți ?
— Desigur ! Dar mi-am 

mă ocup mai mult de un

rind.
Dar el ce zice ?
Nici nu se gîndește și... bine 
Trebuie să știți că în același 

și în echipa națională ne leagă

— Antrenament specific — pe ză
padă — în toate disciplinele alpine, 
contra cronometru, la Intensitate 
maximă, alternat cu schi liber de 
relaxare. O adaptare la zăpadă, a 
universului de pregătire al înotăto
rilor.

— Ce meserie de bază ai ? Ce stu
dii ?

— Sînt lăcătuș mecanic. Am absol
vit școala profesională, în prezent 
sînt în clasa a X-a la curs 
intenționez să-mi continui 
absolvind și I.E.F.S.-ul.

seral și 
studiile,

DESCULȚ !
tele sale s-au îngreuiat din cauza 
noroiului, arbitrul Dolganda a oprit 
meciul timp de un minut, s-a... des
călțat tacticos și a continuat 
„oficieze” desculț!!

propus să 
altul, Va- 

sile Căciulă tot de la Sinaia, spre 
a-i crea probleme Iui Burchi. Fără 
probleme nu crește nici unul nici 
altul.

— Ce crezi despre schiul feminin 
de la noi ?

— E în declin. Puține schioare, 
puține concursuri, prea puțină în
curajare...

— Care este performanța Imediată 
pe care ar putea-o obține un schior 
român în următoarele ierni ?

— Un loc în primii 10 în Cupa Eu
ropei 1

— Cînd îl bați pe Cristea ?
— Cred... vreau... sper cît mai cu-

face.
cIub , , , „
o mare rivalitate, stimulativă pentru 
amîndoi, dar și o adîncă prietenie. 
Acționînd împreună, îndemnîndu-ne 
și comparîndu-ne, vom ajunge — 
sperăm — să-i batem amîndoi, pe 
alții, mai puternici la care nu în
drăzneam să ne gindim și pe care 
și acum ni se pare greu să-i nomina
lizăm.

Am simțit că Vulpe și Cristea a- 
veau nevoie de girul încrederii. Eu, 
printre primii, sînt dispus să le-o a- 
cord.

Mihai BARA

MIC DICȚIONAR
FOTBALISTIC

PRELUNGIRI PENTRU ÎNTRE
RUPERE = Joc... retroactiv 1

SUPORTERI = Responsabili cu 
moralul și... morala !

ȘUT TELEFONAT = Poartă care 
răspunde......ocupat" !

TĂLĂNGI, CLOPOTE, POCNI
TURI = Pseudo-recuzită... fotbalis
tică !

HAT-TRICK ,.Non-trac !
JUCĂTOR FĂCUT SANDVIȘ 

„Mizilic" neregulamentar !
SITUAȚII DE GOL RARISS1ME 

.Multissime !

U. GHINESCU, COMUNA BOTENT. 
Apropo de calificarea echipei de volei 
Penicilina lași, în turneul final al 
„Cupei Cupelor": 
Toți ieșenii spun în cor 
Că PENICILINA lor 
Este bună (văd și eu !) 
Și la boli și la... fileu.

ERICA DUMITRESCU, 
dațl colecția completă a 
tru, pe anii 1971 și 1972

sibiu. Pose- ziarului nos- 
o țineți taȘ1

0. I* Pj . OM V

V r.c .ș" £

dispoziția amatorilor. Bănuiesc că nu 
se vor lăsa așteptați 1 Dar, să le dau 
adresa : strada Victoriei nr. 21. Succes. 
Șl dv. șl lor I .

C. DECU, BUCIUMENI. Handbaliste! 
Doina Furcoi, pe care ați admirat-o cu 
prilejul meciurilor din cadrul „Trofeului 
Carpați-, îl puteți scrie pe următoarea 
adresă : clubul Universitatea, roseaua 
Panduri nr. 90, București, sectorul 7.

CONSTANTIN BRATU, BUCUREȘTI. 
Este adevărat : * 
s-a rejucat un 
șov șl C.C.A., 
șeii de arbitraj 
hotărlrea luată ... 
suficient gîndltă. Ea avea 
de altfel, un fapt izolat In 
fotbalistică. Este adevărat 
rezultatul unui meci este 
arbitraj, de o greșeală a -----------------
iul jocului sau a ajutoarelor sale : gol 
din ofsaid, penalty neacordat, lovitură 
de la 11 metri acordată In mod gratuit 
etc., etc. Dar, aceste greșeli, profund 
regretabile, au, totuși, mai puține re
percusiuni asupra bunei desfășurări a 
campionatului, decît le-ar avea contes
tațiile asupra arbitrajului și posibilita
tea ca ele să fie luate în considerație, 

nu nu

ani, 
Bra- 
gre- 
Dar, 
fost 

să rămină, 
viața ; oastră 
că, uneori, 
influențat de 
conducătoru-

tn urmă cu 20 de 
meci între Dinamo 
ca urmare a unor 
șl a unor incidente.
tn acest sens n-a

disputată, așa

Ic al
reținut 
ative"

D. MAZILU

clt’va 
tntoe-

de 
Dep.

S-ar rejuca toate meciurile. Și 
mal odată 1

LUCIA CIUCULEA, CPDLEA. 
scris Iui „Tamango" 7 scrisori, 
mi-a răspuns la nici una“. L-ați 
dat cu... Ion Poștașu. * —

< llgiy#

„l-am 
dar nu

■_______ . ... . _ . -v . confun
dat cu... Ion Poștașu. Am mai spus 
acest lucru : unui sportiv de perfor
manță îl rămîne prea .puțin timp liber 
pentru a răspunde și Jgn șcrlsorile su
porterilor. Și Răducânu..,,wobabll, se 
numără printre sporfrftl' „bombardați" 
cu scrisori, atît penwuitwfflițitele iul, cit 
șl pentru... poznele luMftțoIbl de nume
roase unele ca și . caîețalte <1

EMILIAN PANMLB S*BUCUREȘTT.
Kavazașvill sau KSvadăKiaM 7 Kavazaș- 
vlll, acesta este numele Jucătorului
care a apărat poarta echipei de fotbal a U.R.S.S. De pârlea “cuT este... victo
ria 7 A dv. sau. a,„tovarășilor dv. " 
muncă din ateii 
Bucureștl-Trlaj ?

S. GIURGIU, C 
dintre „definițiile 
mite de dv. s

HOCHEI

cum se știe, pe gheață, dar în care* 
uneori, ies... seîntei.

HANDBAL = Dispută în care învinsul 
n-are nici un motiv de supărare, de
oarece și-a făcut-o — vorba aceea — 
cu mina lui.

BASCHET «= Luptă dîrză pentru 
„coș* Șj, cînd te gindești că nu-i mă
car lin coș ca toate coșurile.

IOAN IRIMIE, SEBEȘ. Aveți un COleg 
care susține că, în perioada 1957—1959, 
Dobrin a jucat la A.S.A. Sibiu ? întîi, 
vreau să-i spun că Dobrin avea atunci... 
10 ani ! Deci, ar fi putut juca, cel Tiuit, 
în secția de... domino a grupării sibie- 
ne. Dar, Dobrin n-a jucat decît ia o 
singură echipă : Ia F C. Argeș. Și, mâ 
îndoiesc că o va părăsi vreodată !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren pentru Florin Gheorghiu, care a

adunare a vlnătorllor, după sfirșitul 
goanei.

Și s-a pornit goana. Gonașii au înce
put să mîle mistreții spre linia ”lnato-„URIAȘUL" DIN MARSHALL

Ciudad de Mexico. Octombrie — 
1988. O dimineață călduroasă, specific 
mexicană. Părăsim apartamentul din 
satul olimpic și plecăm împreună cu 
Ion Popa, „omul de colț" al boxeri
lor români, pășind agale pe o cărare 
îngustă către sala de antrenamente. 
Voiam să-i vedem la lucru pe pu- 
giliștii americani. Ne interesau mai 
mult „oamenii" lui Ciucă, Cuțov, Mo
nea și Alexe. Pe unul din cele 10 
ringuri, efectua o repriză la mânuși 
greul american. Ne interesăm cum 
îl cheamă. Ni se răspunde scurt: 
George Foreman. Consultăm progra
mul galei. Mîine la amiază Foreman 
se va bate cu polonezul Treia, o „bu
turugă" mică care a răsturnat multe 
care.Și iată-ne în autobuzul care ne 
duce spre arena „Mexico". Șoferul 
oprește brusc. Apare un întîrziat pe 
care-1 recunoaștem imediat. Este Fo
reman. Iși cere scuze și apoi se în
tinde cît e de lung pe două scaune 
ale autobuzului. Se odihnea. Meciul cu 
Treia. Ii ziceam maestrului Popa 
că-1 spulberă. Da de unde. Treia es
chiva mult și Foreman, decis să-1 
facă k.o. rata, lovitură după lovitură. 
Meci confuz. „Cam slăbuț greul a- 
cesta, nu se compară cu Frazier, me
daliatul cu aur al S.U.A. la Tokio" 
Foreman primește verdictul cu 4—1. 
Se aud fluierături. Să vezi ce o să-i 
facă poimîine Alexe. Cîmpineanul 
întră în ring timid. Nu boxează re
laxat, cu toate că la un moment dat 
l-a „contrat"

Americanul cîștigă, fără să strălu
cească. Nu știu ce s-a întim-Jf. în. 
finală cu „Uriașul" din Marsha? A 
boxat cu Ceapulis de parcă era aixL 
A fost formidabil și cu totii = zi zis 
în cor: „Are stofă. Miine-poimiine II 
vezi și pe el pe urmele lui Frazier.* 
Părăsim arena finalelor. Semigreul 
Monea poartă la git medalia de ar
gint și are nasul spart pentru cîteva 
luni. In dreapta mea, George Fore
man zîmbește ca întotdeauna și se 
laudă cu „aurul" său. -A fost grea 
— îmi spune ei — dar greul de-abia 
acum vine, că trec la profesionism. 
Pentru mine, turneul olimpic este 
prima carte de vizită pe care o pre
zint managerilor". Se freacă pe cap. 
Pometul drept este puțin tumefiat. 
Foreman, un băiat elegant, cu figură 
de reclamă de săpun pentru copii, 
îl roagă pe antrenorul său să-i dea 
punguța cu bucățele de gheață. Ne 
despărțim. îmi promite că-mi va tri
mite o fotografie cu un autograf, ca 
s-o public cînd va purta centura ce 
campion al lumii. îl asigur că mă voi 
ține de cuvînt

★

—:_-:;tor de la căile ferate, s-a cu- 
— -tit, a devenit un băiat serios și a 
obținut nu numai succese în sport, 
a »: Ia alte domenii de activitate. 
Astfel, agențiile internaționale de 
presă au transmis știri prin care a- 
nuttță că șalangerul la titlul mondial 
s-a stabilit la Hayward pentru a 
arma cuisuiile de sociologie la Uni
versitatea din aceasU localitate. Iată 
că si un boxer profesionist poate de
veni un cm de cultură ți nu, obliga
toriu — la sfirșitul carierei — patron 
ce cafenea sau traficant de morfină.ie cafenea mj traficant

*

zdravăn pe Foreman.

Au trecut de atunci patru ani. în 
această perioadă, am aflat pe calea 
telexurilor despre isprăvile din ring 
ale „Uriașului" din Marshall, care In 
timpul copilăriei sale a reușit Intr-o 
săptămină să spargă geamurile a 200 

cu 
unui

de ferestre (îi plăcea să tragă 
praștia). Fostul mecanic, fiul

TOȚI CiȘTIGĂ, DAR>••• CINE PIERDE ?
___ ___ viața 

__ _  . ___ __________ . . .. „meci al secolului", dintre Joe 
Frazier și George Foreman, a fost ^studiat" palmaresul celor doi ași ai ringului. 
In ce privește isprăvile lui Foreman, s-a ivit o contrazicere, vorblndu-se cînd de 
38 de meciuri susținute, cînd de 39, și toate cîștlgate de noul campion mondial.

Plecînd de aici, ne-am adus aminte că, în general, palmaresele boxerilor smV-. 
fluide si că, nu știu cum se face, dar toți, absolut toți, au mai multe victorii decît 
tnfrlngerl 1

Cu ani în urmă, Ia o finală de campionat național, strlngînd datele personale 
al^ celor 20 de finallști, toți ne-au prezentat un palmares pozitiv I Atunci, am stat 
de vorbă șl- cu Vasile Tiță, fostul adversar al iul Floyd Patterson, In finala olimpică 
din 1952 a categoriei mijlocii. Zlmbind, i-am pus următoarea Întrebare :

— Am luat Interviuri la zeci de boxeri. Toți aveau mai multe meciuri cîștlgate 
decît pierdute, îmi pun atunci o întrebare : care sînt boxerii care au pierdut mai 
multe meciuri decît au cîștigat ? Vasile Tlță, mucalit cum îl știm, ne-a răspuns :

— Acel cu care n-al stat de vorbă..,
Ț. RABȘAN

In această 
tor ta o gală.

,,săptămină" a boxului, cînd și acei care, poate, n-au fost tn 
au urmărit cu atenție acest al doilea

Recent, lntr-ur.nl din 
teieriziunii noastre. Ilîe ____ __
mare fermă, tai pune, !n fața came
ra ce luat vederi. întrebarea: „Cine 
învinge mitre seară: Foreman sau 
Frazier?* Nu stau prea mult pe gln- 
duri și răspund: Foreman. îmi plac 
stiliștii și cu ei merg pînă In plnzeie 
albe. Ii respect pe Cassius Clay, Joe 
Louis, Gene Turney, Ray Sugar Ro
binson șl cu mina pe inimă pot sâ 
afirm că nu mi-au plăcut Jack Demp
sey sau Rocky Marciano. Boxul este 
„scrimă" cu pumni și nu o încăe- 
rare rudimentară. Mi-am pus 
Bucureștiul in cap din pricina 
Foreman. Sînt oprit la orice colț și 
mi se spune: „Ce ai zis, domnule? 
Ești atît de sigur pe Foreman al 
d-tale ?■ Tac chitic. Vine ziua meciu
lui. Toată lumea Ia televizoare. Cîș
tigă Foreman. Nu jubilez. Mă bucură 
victoria sa, dar nu stat chiar mulțu
mit Scurtul med n-a fost tehnic. A 
adus mai curînd cu o „bătaie" de 
stradă. Tehnica a cam fost uitată. 
„Uriașul" din Marshall nu ar trebui 
să renunțe la directa de stingă, — 
arma cu cel mai lung tir tn box — 
în favoarea boxului scurt, deoarece 
el are alonjă.

studiourile 
Cturăscu. tn

tot 
lui

★

Pe masa de 
americană de 
Boxing", apărută în mai 1971. George 
Foreman domină o copertă colorată

lucru se află o revistă 
specialitate .World

rilor. Se aud hăulitunle 
cîinii schelălăind caracteristic lor cînd 
au prins miros de mistreț. încep cocu
rile. Cad mistreți. Mal muițl insă pleacă 
sănătoși printre vinători, grape focu
rilor trase pe alăturea... Se sfîrșește 
goana. Apar gonașii. Se văd printre 
fagi. Toader Erhan suflă tn țevile puștii, 
anunțînd încetarea vînătorii...

La urmă, urmărind prin luneta cara
binei un mistreț în care trăsese cu trel- 
patru 
stand 
văzut 
căzut, 
cițlva 
luat o creangă, n 
„gîdilat* mistrețul, ca să _ ,______ __
că e mort. Apoi a venit Toader Erhan, 
organizatorul vînătorii care i-a spus 
ceva, nu știu ce.

— Se pare că ți-a fost teamă să te 
apropii de mistreț și mort...

— Eh ! Nu știi ? Peripeții sportive... 
sînt posibile la tot pasul...

Mărturisesc că n-am înțeles.

minute înainte vecinul meu de 
din stingă, tot bucureștean, am 
cum mistrețul urca greu, cum a 
cum vin Storul s-a apropiat ia 
pași. Și-a reincărcat pușca, a 

și. de la distanță, a 
se convingă

cîștigat — fără sâ fi suferit nici o în
frîngere — turneul de la Orense : 
Adversarii din turneu,
Cînd pierdeau __ cum scrie presa — 
Declarau, oftînd din greu :
„Ce să-i faci, așa e... piesa

Ilustrații: N. CLAUD1U

A

Hie CARCIU

CIND „BUTURUGA MICĂ"
RĂSTOARNĂ „CARUL MARE"

In titlu citesc! -Poate marele George 
Sigur 
Boxul

Foreman să salveze boxul?" 
că va putea. Este capabil, 
mondial are nevoie de campioni de 
finețe pugiliștică care să poată stră
luci alături de un Gene Tuițney, Joe

Luis, Ray Sugar Robinson, Nino Ben- 
venutti și atîția alții care au făcut 
reale servicii „nobilei arte“. Așteptăm 
alte meciuri ale lui Foreman, ca sâ 
verificăm dacă nu l-am analizat 
cumva pripit.

Paul OCHIALBI

Pe fostul jucător de fotbal, Ștefan 
Wetzer (fostul Wetzer... II, numit 
așa pentru a-1 deosebi de fratele 
6ău, Rudy, care era Wetzer I) îl în- 
tîlnești adesea în birourile Federa
ției române de fotbal, unde revede 
cu plăcere pe unii dintre foștii co
legi de echipă din deceniul IV, pe 
Lăpușneanu, pe Petrică Rădulescu, 
dar și pe unii dintre elevii săi din 
anii mai apropiați.

Oricînd, Ștefan Wetzer îți vorbește 
cu plăcere despre C.F.R. București, 
echipa al cărei „stîlp“ a fost ani 
de-a rîndul. Dar, în orice discuție, 
nu se poate să nu amintească și de 
marea lovitură pe care el a dat-o... 
C.F.R.-ului, mai tîrziu, cînd, antre- 
nînd o echipă din divizia C, Arieșul 
Turda, a ajuns cu ea pînă în finala 
Cupei României, iar aici a produs 
cea mai mare surpriză din istoria 
acestei 
C.F.R. 
mafie, 
gescu, 
Aceasta 
1960—61.

„...O viață întreagă am iubit echi
pa C.F.R. — spune el — dar întîm- 
plarea a făcut ca o înfrîngere a 
acestei echipe să constituie cea mai

competiții. învingînd pe 
Un C.F.R. care avea tn for- 
printre alții, pe Ozon, Geor- 
Dungu, Greavu, Balint etc.

6-a întîmplat în ediția

frumoasă amintire din viața mea; 
Și asta, fiindcă, în momentul acela, 
eram de partea cealaltă a baricadei. 
Evident, am fost fericit în clipele 
acelea, cînd eram ridicat pe brațe 
— și nu-s ușor de ridicat I Cînd 
ne-am întors la Turda, am văzut 
ce răsunet avusese victoria noastră. 
Dar, nu pot să spun că n-am avut 
și o mică strîngere de inimă...

Am rămas, de-atunci, un pasio
nat al meciurilor de Cupă care, 
pentru mine, au mai mult farmec 
decît jocurile de campionat, prin 
surprizele pe care le aduc și, mai 
ales, prin... efectele acestor surpri
ze. In campionat, aștepți etapa vii
toare. în meciurile de Cupă, nu mai 
aștepți nimic 1"

în multe țări — în Anglia, de 
pildă — la meciurile de cupă se 
înregistrează cel mai mare număr 
de spectatori. La noi, campionatul 
continuă să dețină locui întîi. Dar, 
în ultimul timp, se constată un in
teres crescînd și pentru meciurile 
de cupă, mai ales atunci cînd „bu
turuga mică răstoarnă carul mare".

Să vedem care va fi „buturuga" 
actualei ediții...

D. MORARU — SL1VNA
“~A~
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RĂZBUNAREA
Pe marginea turneului de la Galați din cadrul campionatului

Socotite — și

national de handbal masculin

DIVIZIA DE LUPTE
SUB SEMNUL UNOR IMPORTANTE 

MODIFICĂRI DE REGULAMENT

nu fără temei — 
Un fel de contrapondere a obiș
nuitei alternanțe „victorie pe te
ren propriu — înfrîngere 
plasare", turneele de sală ale ce
lor două campionate repubhcane 
de handbal au fost și sînt încă 
un test obiectiv, poate cel mai 
obiectiv, cu ajutorul căruia se 
poate măsura mai corect valoa
rea formațiilor participante la a- 
ceste competiții, 
pelor masculine 
punct de vedere, 
itor, pentru că 
pante la disputa 
astfel posibilitatea să-șj exprime, 
în condițiile unei confruntări pe 
teren neutru, gradul de pregătire 
și, în general, valoarea atinsă la 
un moment dat.

Interesant este. în această pri
vință, faptul că actuala ediție a 
campionatului ne-a oferit o situa
ție puțin obișnuită, în sensul că 
între primul turneu organizat în 
luna noiembrie la Pitești și cel 
de al doilea, care a avut loc re
cent la Galați, s-a scurs o bună 
bucată de timp. A fost exclusă, 
deci, posibilitatea de a se... trans
fera acumulările de la antrena
mente de pe o săptămînă pe alta, 
așa cum s-au petrecut lucrurile 
In anii trecuti și. ca atare, 
trenorii celor 10 echipe au fost 
obligați să-și restructureze . . 
nurile de pregătire și să le alcă
tuiască pe baze noi. Eficiența an
trenamentelor. seriozitatea cu cere 
s-a lucrat și. firește, justețea me
todicii utilizate — toate au fost 
verificate cu prilejul dificilului 
turneu de la Galati unde fiecare 
meci era important și unde, din 
această cauză. lupta pentru 
puncte a atins cote de un rar dra
matism.

Acum, în preajma disputării ul
timului turneu de sală al campio
natului masculin (de luni și pînă 
miercuri la Ploiești), în care 
nu-i greu de bănuit că dlrzenia 
cu care .formațiile își vor apăra 
șansele va cunoaște o sensibilă 
creștere, socotim util să ne refe
rim la unele aspecte legate de 
comportarea pe teren a handba- 
ltșțjlor fruntași, de felul în care 
ăftn dintre ei înțeleg să-și pună 
în valoare calitățile și să con
tribuie la succesul formației lor.

înainte de aceasta se im- 
scurtă digresiune legată 

Cu ocazia celor 15
Sala spor-

Dar
une

în de-

întrecerea echi- 
este. din acest 

un exemplu gra
ce le 10 partici- 
din divizia A au

an-

pla-

C3U

orbit de patimă, aflat într-un colț 
ce tribună. In acest sens, „re
cordul" (dacă ne putem permite 
să spunem așa) l-a deținut, fără 
nici o umbră de îndoială, maes
trul emerit al sportului 
Penu (Dinamo București).
la culme (de ce oare?) el și-a per
siflat tot timpul adversarii, și-a 
admonestat vehement coechipierii 
la fiecare gol primit, a reproșat 
cite odată anumite schimbări ch ar 
și propriului antrenor ca să nu mai 
vorbim de faptul că se adresa, in 
gura mare.și antrenorilor formațiilor 
adverse. Rezultatul î In loc să-și 
atragă meritate aplauze pentru e- 
voluția sa (excelentă, de altfel, in 
toate jocurile). Cornel Penu a su
portat prompta și aspra sancțiu
ne orală a spectatorilor gălățeni, 
care (absolut neutri!) veniseră să 
vadă handbal, un handbal frumos, 
lipsit de astfel de__ numere".

Căzu', nu este, din păcate, izo
lat, Alături de Cornel Penu și 
alți jucători fruntași și-au permis 
gesturi reprobabile care pot satis
face gustul numai unei anumite 
categor-.i (pe cale de dispariție) de 
spectatori. De pildă. Dan 
(Dinamo București), 
rentă activă 
este așteptată 
me. și-a luat 
versarii -peste
Ion Popescu (Steaua) a executat 
In fmalul partidei cu Minaur un 
„7 m‘ prin piruetă. efectiv ca la
ctee. Rivalitățile dintre anumite 
formații, fenomen inerent In des
fășurarea unei competiții, au în 
ele ceva frumos, demn de urmă
rit și 
stanță.
vanșă
Și cînd _
cu răzbunarea, lucrurile capătă o 
Întorsătură periculoasă, ce trebuie 
curmată rapid și din rădăcină.

Am socotit necesar să ridicăm 
araastă problemă acum, în preaj
ma începerii turneului de la Plo
iești. deoarece în cele trei zile 
de handbal din sala 
sînt programate 
jocuri decisive la a căror deplină 
reușită trebuie să contribuie în 
primul rind jucătorii, dar alături 
de ei și antrenorii și arbitrii. Poate 
că pentru toți „lecția" de la Ga
lați să fi fost utilă...

Călin ANTONESCU

de mare valoare se com- 
la fel ca orice suporter

Cornel 
Iritat

51a rin
. „ a cărui pre

ia echipa națională 
cam de multă vre- 
în permanentă ad- 
pidor*. In timp ce

de admirat în ultimă in- 
Dar cînd dorința de 

se manifestă în acest fel 
ea începe să se învecineze

re-

„Victoria"
foarte multe

Dezvoltarea sportului luptelor în 
mai multe localități din țară, unde 
piuă nu de mult exista o activitate 
mai mult simbolică, a făcut ca nu
mărul sportivilor de valoare repu
blicană să crească simțitor. Această 
stare de lucruri (și nu numai ea) a 
determinat federația de specialitate 
să ia o serie de măsuri organiza
torice menite să conducă la o mai 
bună desfășurare a activității aces
tui sport și la o creștere a perfor
manțelor luptătorilor români pe 
plan internațional. Una dintre a- 
cestea este legată de modul de 
disputare a campionatului republi
can pe echipe, care. începînd cu 
acest an. se va desfășura conform 
unor noi prevederi ale regulamen
tului.

In intenția de a oferi posibilitatea 
de a participa la cea mai mare com
petiție pe echipe a țării unui nu
măr mai mare de sportivi și de a 
evita unele deplasări lungi, costisi
toare (pentru susținerea meciurilor 
din campionat), Biroul F.R.L. a 
hotărit ca începînd cu anul 1973, 
întrecerile din cadrul diviziei să se 
dispute pe trei serii, împărțite după 
criteriul geografic și valoric și nu 
două, așa cum a fost pină acum. 
Fiecare serie va cuprinde un număr 
de nouă echipe. Componența lor va 
fi cunoscută după disputarea meciu
rilor de baraj, care vor avea loc la 
4 februarie.

La propunerea antrenorului eme
rit Ion Comeanu, s-a hotărit ca, în 
afara partidelor obișnuite (etapele) 
ce se dispută in fiecare serie, pri
măvara și toamna, intre sportivii 
component! ai echipelor respective 
să aibă loc și cite un turneu indi
vidual, in care fiecare concurent va 
lupta cu ceilalți opt. Cel ce va 
primi cel mai mic număr de puncte 
de penalizare va ocupa locul I în 
serie și va aduce echipei cei mai 
mare număr de puncte = 9 ; al doi
lea clasat va primi 8 puncte șa.m.d. 
Punctele acumulate de componenții 
întregii echipe se vor aduna și, îm
preună cu cele realizate în cadrul 
etapelor, vor constitui 
criteriu de stabilire a 
lui. Această măsură 
pentru a-i obișnui pe 
concursuri în sistemul marilor în
treceri internaționale și pentru a le 
asigura un 
mai bogat.

Formațiile 
două locuri 
șase echipe) 
neul final pentru desemnarea câști
gătoarei titlului de campioană.

principalul 
c’asamentu- 
a fost luată 
luptători cu

program competițional

clasate pe primele 
în fiecare serie (deci, 
vor participa în tur-
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Ultima clasată în fiecare serie 
(deci, trei echipe) va retrograda ; 
vor promova în prima divizie pri
mele trei clasate la concursul de 
calificare.

Cu ocazia consfătuirii antrenori
lor din țară a fost reținută propu
nerea ca în formațiile care activea
ză in campionatul național pe 
echipe să figureze — în mod obli
gatoriu — un număr de patru spor
tivi juniori. Forul de specialitate a 
acceptat propunerea numai în 
parte, deși motivele care i-au de
terminat pe antrenori să solicite o 
astfel de măsură erau întemeiate, 
în fond, o astfel de hotărîre ar fi 
stimulat descoperirea și pregătirea 
unui număr însemnat de elemente 
tinere. Pe viitor, fiecare echipă va 
trebui să prezinte Ia întrecerile eta
pelor cîte doi juniori (mari) — unul 
la categoriile mici și unul la cate
goriile mari. Această decizie, refe- 
rindu-se numai la întrecerile preli
minare, exclude cazul turneului 
final. De asemenea, s-a stabilit ca 
vîrsta limită pină la care sportivii 
sînt admiși în aceste întreceri să fie 
de 35 de ani.

Trebuie să recunoaștem, ideea 
disputării campionatului republican 
pe echipe după un astfel de regula
ment este ingenioasă și, sperăm, 
punerea ei în practică va da roade
le așteptate. De fapt, se și simțea 
nevoia unor măsuri energice pentru 
schimbarea în bine a modului de 
disputare a Diviziei naționale de 
lupte, pentru creșterea nivelului ei 
calitativ și, implicit, a interesului 
față de cea mai mare competiție pe 
echipe a țării, care în anii trecuți 
a prezentat o serie de carențe.

In aceste condiții, întrecerea care-i 
menține pe sportivi în pregătire 
pentru o perioadă întinsă de timp și 
angrenează un număr foarte mare 
de concurenți are toate șansele să 
devină mai eficientă, concurînd ast
fel la progresul luptelor din țara1 
noastră.

De altfel, faptul că în competiția 
primelor formații din țară activea
ză reprezentante ale unor localități 
ca Botoșani, Cîmpulung Muscel, Si
naia. Medgidia, Arad, Constanța, 
Tg. Mureș (la greco-romane) și Pe- 
trila, Călărași, Pitești. Hunedoara 
etc. (la libere) este o dovadă a dez
voltării acestei ramuri sportive în 
localități în care luptele 
noscute sau duceau o 
slabă.

Izvorul Mureșului este o stațiune 
pitită între coame împădurite, cîte- 
va vile cochete aruncate între pini 
bătrîni și majestuoși. De aproape 
două săptămîni, echipa cu cele mai 
mari griji din Divizia A (Sportul 
studențesc) își efectuează aici pri
mul stadiu al preparativelor de iar
nă, etapa dură, dar necesară a pre
gătirii fizice totale, despre care 
ne-am obișnuit să zicem și să cre
dem că reprezintă cheia evoluției 
bune din sezonul care se reia. O 
echipă pe ultimul loc și cu o zestre 
abia mijită pe fundul lăzii (doar 8 
puncte), o echipă care nu a depus 
armele, ar trebui să-și transforme 
șederea, în aceste zile, la munte, 
într-un mare angajament pe plan 
fizic și moral : antrenamente model, 
un exemplu de conduită, poate în 
permanență și cu exemplul viu în 
amintire al C.F.R.-ului Cluj din 
campionatul precedent, care cu nu
mai 7 p a SALVAT un campionat, 
după o pregătire fără reproș la Bor- 
sec, în perioada întrerupere.

★
Pavilionul de vară al cantinei, 

complet închis între pereții de sticlă, 
a fost transformat într-o sală de 
forță ad-hoc. Jucătorii „Sportului" 
repartizați la 11 „ateliere" (haltere, 
saltele, gantere, bănci, extensoare, 
mingi medicinale, benzi elastice 
etc.) execută un circuit parcurs de 
cîte patru ori. Este un antrenament 
intensiv, pretențios, care solicită 
toate grupele musculare. Punerea

lui la punct a fost rodul unui < 
suit minuțios a întregului stat 
jor tehnic al echipei (Gh. Ola, 
Maksai, O. Popescu, L. Colceriu, dr. 
Florin Brătilă) și al unui prealabil 
schimb de experiență cu echipa 
bulgară Dunav Ruse ce face pregă
tiri tot la Izvorul Mureșului. După- 
amiază, pe terenul din apropiere, o 
ședință cu caracter tehnico-tactic 
cuprinzînd elemente de joc : pase, 
tras la poartă, deposedări etc. Și 
ziua de lucru care începuse cu o 
înviorare „forte" de 20 de minute, 
avea să se termine pe cântarul 
torului Brătilă și în cada cu 
fierbinte.

'Caietele ou planuri tematice, 
le de observație sînt multe în ta
băra Sportului studențesc, colorate 
frumos și liniate cu grijă. Am des
prins din ele că testul Ostrand a 
dat indicatorii cei mai favorabili 
pentru Kraus, O. Ionescu, Cuper
man și Leșeanu, că antrenamentele 
sînt în număr de două pe zi, că di
versificarea, individualizarea și gra
darea lor 
Poate nu 
forma și 
conspecte 
fost convinși că teoria a luat-o îna
intea practicii. Dar nu, la această 
echipă strivită în clasament de 15 
surate de întrecere, am văzut cu 
ochii noștri participarea decisă, 
felul băieților la antrenament, am 
deslușit pe chipurile lor o seriozi
tate și un fel de îndîrjire, chiar un

Mihai

erau necu- 
activitate

TRANCA

con- 
ma- 

i, M.

doc- 
apă

fișe-

au o acoperire științifică, 
ne-ar fi impresionat nici 
nici conținutul acestor 
conștiincioase, dacă am fi

soi de frică „bună", dacă vreți, ne
maiîntâlnite în „taberele" pe care 
le-am vizitat pînă acum. Da, cre
dem că de aici se trage marea 
cumințenie, supunerea fără nici o 
șovăire la un program dificil (a 
doua zi, de exemplu, antrenamen
tul de sală a fost completat cu 7 
ture a 250 m, probă pentru îmbu
nătățirea rezistenței în regim de vi
teză). Și ne-am mai zis că șansa 
„Sportului" nu constă numai dintr-o 
adeziune totală la rigorile pregăti
rilor, dar și dintr-o stare psiholo
gică de calitate, foarte bună după 
un sezon slab și în fața altuia, hotă
râtor.

Sportul studențesc, cu gîndul la 
„primăvara de foc", ia măsuri și 
pentru împrospătarea lotului. La 
Izvorul Mureșului au fost convocați: 
I. Vasile, Suciu, Constantin, Jur că, 
Tănăsescu, Manea, Stroe, Kraus, 
Cazan, Sirbu, G. Ionescu, Damian, 
O. Ionescu, Culda, Mihalache, Le- 
șeanu, Chihaia, Cuperman, Moldo- 
veanu, M. Sandu, precum și noul 
legitimat Belea (de la Liceul de 
fotbal), Iordache („U" Oluj) și Cio- 
cîrlan („U“ Craiova), ultimii doi cu 
legitimarea în perspectivă, certă. 
Cînd am sosit noi la Izvorul Mure
șului, pe poarta complexului, intra 
și Ciocîrlan. Băieții mi-1 cunoșteau. 
„Cine e omu’ ?“ a întrebat cineva. 
Un om care, desigur, va pune și el 
umărul la munca grea de azi și de 
mîine a acestei echipe.

Ion CUPEN

nsumate In
_ n Galati am fost mar- 

a multe și, din păcate, des
tul de grave erori de arbitraj. 
1/^jutîr» despre felul în care s-au 
<A^yPvrtjlt unii dintre cavalerii 
fluierului cu prilejul turneului de 
la Galați, excludem de la bun în

ot aQCBtJtes/Trice etemerut intențional. 
mL.f?ehte®ste, însă, că s-au înregistrat 

; fii leva., supărătoare greșeli de ar- 
q j. .Lițpșj,.;,-unele dintre ele influențând 
■:s<7 rezultatul final, așa cum a

-.im-.-.f.oșt : cazul în partida Universita- 
tșa-JBucurești — Independența Si
biu. De aceea considerăm că cele 
întâmplate la acest joc ca și la alte 
întîlniri din cadrul turneului de 
la Galați trebuie să dea serios 
de gîndit arbitrilor noștri fruntași, 
a căror misiune este din ce în ce 
mai dificilă, în condițiile în care 
lupta din campionat devine 
mai echilibrată și îndârjită.

Insă ceea ce a pus pe toată 
mea pe gînduri, la Galați. nu 
fost aceste erori de arbitrai 
regretabile, desigur, 
prezente, cîteodată. în 
rea oricărei competiții — ci 
în care s-au comportat o 
dintre handbaliștii noștri 
tași. Mai gravă ni se pare 
dinea acelora dintre ei care nici 
măcar nu au fost frustrați de vreo 
greșeală de arbtiraj! Așa, dintr-o 
furtună căzută dm senin, am vă
zut șj am fost obligați să asis
tăm la scene penibile, în care ju-

tot

lu
au

dar oricum 
desfășura

tei’1) 
serie 
frun- 
atitu-

INSTRUIREA Șl EDUCAȚIA, DE LA PRECEPT LA REALITATE
(Urmare din pag l)

După cum vedeți, munca de edu
cație este mereu în preocupările 
noastre".

O situație asemănătoare am gă
sit și la clubul studențesc din lo
calitate. Cadrele didactice care 
conduc pregătirile diferitelor echi
pe se preocupă în permanență de 
participarea sportivilor la cursuri, 
de comportarea lor în societate, de 
ținuta și rezultatele la învățătură 
ale studenților sportivi. „La Știința 
Petroșani n-au existat probleme 
deosebite de ordin educativ" — 
ne-a spus secretarul clubului, 
Gheorghe Irimie.

RESPONSABILITATE 
Șl PERFORMANȚĂ

Nici la A.S. Minerul Motru pro
blema muncii de educație nu iese 
din sfera preocupărilor antrenorilor 
și conducerii asociației. Sportivii 
din secțiile de fotbal, volei, box șl 
popice! 
me de 
ția de 
relatat 
Mihai

sînt cuprinși în diferitele for- 
> învățămînt politic. La sec- 

fotbal — după cum ne-a 
președintele C.J.E.F.S. Gorj, 
Blaj antrenorul Ionel

Sima a solicitat fotbaliștilor o com
portare demnă, atît în viața spor
tivă cît și în viața de toate zilele. 
Toți sportivii sînt încadrați în pro
ducție și participă cu regularitate 
la un ciclu de lecții cu caracter 
educativ, ținute de antrenor, de 
membri ai colegiului de arbitri și 
de activiști ai C.J.E.F.S. Gorj. De 
două-trei ori pe săptămînă, antre
norul informează jucătorii și dis
cută cu ei despre cele mai impor
tante evenimente politice interne 
și internaționale. Acesta este con
textul de responsabilitate ce facili
tează rezultatele foarte bune ale 
minerilor sportivi din Motru, a că
ror echipă este situată pe primul 
loc în serie în cadrul diviziei C 
susținînd, astfel, aspirațiile de pro
movare ale fotbaliștilor din Motru 
în eșalonul secund al fotbalului 
nostru.

O concepție asemănătoare des
pre munca de educație a sportivi
lor există și la A.S. Metalurgistul 
Sadu. a cărei echipă de fotbal ce 
activează în campionatul județean 
(locul I) este compusă numai din 
muncitori cu care întreprinderea 
se poate mîndri atît pentru rezul
tatele obținute în sport cît și în

producție. Activiștii C.J.E.F.S. Gorj 
ne-au mai citat și alte asociații în 
care munca de educație a sporti
vilor este în atenția conducătorilor 
antrenamentelor: Petrolul Ți-
cleni, Flacăra Tg. Jiu, Recolta 
Crasna etc. La Recolta Crasna, de 
exemplu, component al echipei de 
oină a asociației este însuși prima
rul comunei, Ștefan Dăneseu, 
sportiv ce se numără printre pri
mii zece în clasamentul federației 
de resort pe anul 1972.

de situație îmbucu-

NEPERMîSĂ Șl 
CLASAMENTULUI

CONDUITA 
SUBSOLUL

Dar, o astfel
rătoare nu se poate constata în
toate asociațiile sportive ale ju-
dețului Gorj.

De pildă, în secția de fobtal a
A.S. Pandurii Tg. Jiu o serie de
sportivi absentează nemotivat de

NICOLAE

■Te-

mergem

campionatele în
de tineret ale

Teren Ghencea,
Șoimii

A APĂRUT NR. 2 
AL REVISTEI

Din bogatul cuprins el aces
tui număr spicuim :

• Dragoste ți prețuire, adin- 
că recunoștință pentru iubitul 
nostru conducător, 
CEAUȘESCU.

• A-cheta noastră 
nisul de masă in actualitate' — 
Va ajunge „noul val* la țăr
mul performanței internațio
nale ?

• BOX — «Croșee* cu Ga
briel Pometcu.
• FOTBAL — .Duelul frunta

șelor continuă pe zăpada I" — 
.Echipa națională sub semnul 
înnoirilor* — .Viorel Kraus ne 
vorbește despre iarna fotbaliș
tilor* — „Europa cu șanse mari 
de revanșă*.

• Reportajul numărului: 
.IVAN PATZAICHIN. un mare 
campion cu zimbet de copil*.

o Seric iele „Din legendele 
sportului cu pedale" ți .Oglin
da ghețâ", pcginiie ce .SPORT 
MAGAZIN* ți „ORIZONT EX
TERN* completează ccest inte
resant număr al revistei ilus
trate SPORT.

ATLETISM : Sala „23 Au
gust", de la ora 9.30: între
ceri In cadrul campionatului 
municipal (juniori I și III).

JUDO t Sala Floreasca, de 
la ora 10,30: 
temationale 
României.

FOTBAL!
ora 10: Steaua — 
TAROM (meci amical).

la serviciu și chiar de la pregă
tire: Alexandru Căpățînă, Mihai 
Cristu, Valentin Ciontea etc. în
cercările antrenorului Constantin 
Geolgău de a-i aduce pe calea 
cea bună nu s-au soldat cu rezul
tatul dorit, abaterile lor de la nor
mele de conduită morală și de la 
disciplina sportivă manifestîndu-se 
în continuare. In aceste condiții, 
este explicabilă poziția codașă pe 
care o ocupă echipa în divizia C, 
ca și hotărîrea de a se promova 
șase juniori în prima formație. 
Schimbîndu-se climatul nefavorabil 
existent în rindul secției, se speră 
și în ascensiunea echipei în clasa
ment

Conducerea secției de fotbal Mi
nerul Rovinari a neglijat și ea 
munca de educație în rîndul spor
tivilor. Ca urmare a acestui fapt, 

----- au o
nici 

și nici în afara lui. Aba- 
la etica sportivă sînt de 
„fapt obișnuit" la Rovi- 
la acestea nu fac excep- 

persoane cu

fotbaliștii din Rovinari nu 
comportare corespunzătoare, 
pe teren 
terile de 
acum un 
nari. Da 
ție, din păcate, nici 
atribuții și responsabilități în sec
ția de fotbal, nici spectatorii, me
ciurile de fotbal din localitate dis- 
putindu-se într-o atmosferă încin
să, ce nu are nimic comun cu 
spectacolul sportiv. Așa stînd lucru
rile, nu trebuie să ne mai mire re
petatele acte de indisciplină co
mise de fotbaliști ca Anghel Ma
nea. Petre Țecu. Ștefan Cara etc. 
și nici poziția din subsolul clasa
mentului a echipei.

★
Concluzia raidnltii nostru este 

limpede și ușor de desprins : acolo 
unde există preocupare susținută 
(și nu eu caracter de campanie) 
din partea conducerilor secțiilor 
pentru o temeinică muncă de edu
cație. acolo unde este un elimat 
sănătos de muncă, disciplină și 
responsabilitate din partea tu
turor factorilor angajați, rezulta
tele sint net superioare. Atît pe 
planul performanței, cît și pe cel 
al formării sportivilor ca cetățeni 
demni și conștiențt

In meci de verificare: POIANA ClMPINA 
RAPID BUCUREȘTI 0-2 (0-2)

M. Stelian, Savu — Năsturescu, Du- 
mitriu II, Neagu, Pelreanu.

EUGEN STROE—coresp.

O încălzire „forte" de 20 de 
minute, și va începe o nouă 
zi grea pentru fotbaliștii de 

la Sportul studențesc

au cîștigât 
golurile în- 
(min. 6) și 
sferturi din

ClMPINA 27 (prin telefon). — 
La Cîmpina, în compania echi
pei Poiana din localitate, Rapid 
București a susținut sîmbătă un meci 
de verificare. După 90 de minute 
de joc, bucureștenii 
cu 2—0 (2—0) prin 
scrise de M. Stelian 
Neagu (min. 29). Trei
timpul de joc, bucureștenii s-au 
aflat în terenul echipei adverse, 
dominînd clar, dovedind o bună 
pregătire fizică în condițiile unui 
teren greu, acoperit cu zăpadă. 
Antrenorii Marian și Nuțescu au 
folosit următorul „11” : Răducano 
— Pop, Boc, Grigoraș, Codrea —

MECIURI AMICALE
amicale ale 
se intensi-

mai multe

Programul întîlnirilor 
formațiilor de A, B și C 
fică.

Astăzi sînt anunțate
întîlniri. Astfel, la Sibiu — în cea
mai interesantă partidă a zilei — 
C.S.M. primește vizita lui A.S.A. 
Tg. Mureș. Un joc foarte echilibrat 
care va supune pe elevii lui Bone 
la un test edificator pentru gradul 
de pregătire la care au ajuns. La 
Constanța. Farul și Portal se vor 
întîlnj într-un derbi al orașului, 
fiind vorba de cele mai vechi for
mații locale, chiar dacă le separă 
astăzi două grade competiționale. 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, re
prezentat de formația sa, Trotnșul, 
primește vizita divizionarei A, S. C. 
Bacău. In sflrșit, în Capitală. înce- 
pind de la ora 10, Steaua întîlnește 
formația Șoimii TA ROM care va 
utiliza recentele sale achiziții. E ul
tima verificare a echipei Iui Con
stantin înaintea plecării sale în tur
neul din Liban și Siria, fixată pen
tru miine.

Ș T
MODIFICARE IN TURNEUL LOTULUI

In programul Jocurilor incluse In tur
neul lotului nostru reprezentativ in 
Franța șl Spania a intervenit o modifi
care și anume : partida amicală de 
Sevilla, cu F.C. Sevilla, va avea ioc 
*0 In loc de 22 februarie.

Pînă la 9 februarie, lotul nostru 
sta la Ntmes, pînă la 13 februarie 
Barcelona, după care se va stabili, pînă 
la înapoierea în tară, la Sevilla. In toate

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

LOTO

I

la 
la

va
la

Participarea se face pe bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei 
rianta.Variantele de 15 lei dau dreptul de participare la toate

va-

extragerile cu mari șanse de cîștig.

Mîine ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor 1

în ciuda situației din clasament a lui C. S. M. Reșița

ANTRENORUL REINHARDT
RAMINE FIDEL OFENSIVEI

O recentă vizită la Reșița ne-a 
oferit prilejul de a reîntîlni pe an
trenorul I. Reinhardt și de a-i cu
noaște părerile despre evoluția echi
pei sale în sezonul de toamnă.

— Băieții mei abia spre sfîrșitul 
sezonului de toamnă și-au spus cu- 
vîntui mai cu tărie. Dar, și pînă La 
acel meci cu studenții clujeni, în 
care am cîștigât primul nostru punct 
în deplasare, ei s-au străduit să 
joace frumos, să satisfacă, cît de 
cît, dorințele spectatorilor.

— Ne amintim că și atunci cînd 
ați intilnit adversari mai puternici, 
n-ați renunțat la ofensivă.

— E și firesc. Oricît de valoros 
ar fi partenerul, nu trebuie să 
considerăm dinainte învinși. Ca 
cîștigi, și noi am dorit aceasta 
permanență, ești obligat să ataci, 
să faci apel numai la defensivă, 
vă dau un exemplu, partida noastră 
cu Steaua, de la București. Din 
primul minut, băieții mei au ieșit 
la joc, au construit acțiuni frumoa
se și nu a lipsit mult ca apărarea 
bucureștenilor să cedeze. Felul 
care noi am abordat 
prins pe adversar și 
condus ostilitățile, 
urmă, tabela a arătat 
vorabil nouă, eu consider că aceasta 
se datorește nu numai greșelilor

în 
jocul l-a sur- 
mult timp am 
Dacă pînă la 
un scor defa-

R I
cele trei orașe, lotul va efectua antre
namente, în afara partidelor amicale 
programate.

U.R.S.S. — ROMANIA, LA KIEV

Federația noastră de specialitate a fost 
informată de forul sovietic de resort că 
partida amicală dintre reprezentativele 
Uniunii Sovietice și României, contrac
tată pentru 18 aprilie, se va disputa pe 
stadionul din orașul Kiev.

IN POLONIA 
SI ITALIA

BANI, 
AUTO 
TURISME. 
EXCURSII

30 lANL'AR'E 73

apărării C.S.M.-ului. V-am dat un 
exemplu, dar în tur au fost mai 
multe cazuri în care diferiți factori 
și-au pus amprenta pe evoluția for
mației reșițene.

— Jucătorilor le-au lipsit mijloa
cele de exprimare cerute de jocul 
ofensiv ?

— Nu în totalitate. Este vorba de 
faptul că nu toți jucătorii au avut 
pregătirea fizică corespunzătoare 
menținerii unui ritm ridicat pe tot 
parcursul meciului. La alții a fost 
vorba de neînsușirea temeinică a 
procedeelor tehnico-tactice. La pri
mul capitol am să amintesc doar că 
una dintre piesele de bază, mijloca
șul Beldeanu, a început competiția 
după o pregătire sumară și n-a 
putut da un randament superior. 
La cel de al doilea, am să mă refer 
la efectul carențelor tehnice, la 
finalizarea acțiunilor ofensive. Cele 
două extreme, Atodiresei și Florea, 
au creat nenumărate ocazii de a se 
înscrie însă au ratat, uneori incre
dibil.

— Vă pare rău, acum, că ați im
primat echipei un joe deschis ?

— Nicidecum. Regret că n-am ob
ținut rezultate mai bune, mai apro
piate de comportarea elevilor mei. 
Pînă la reluarea campionatului ne 
vom pregăti la toate capitolele și 
în primăvară se va constata că am 
făcut un salt calitativ. Noi nu uităm 
că la fiecare meci al nostru în tri
bunele stadionului din Valea Do- 
manului, se găsesc 13—14 000 de 
concetățeni, care nu doresc numai 
ca noi să cîștigăm, ci și să vizio
neze un joc frumos; Si noi avem 
posibilități de a le satisface această 
dorință...

Pompiliu VINTILA



Â iBiSgFWT fi.E. BE BOB 4
După primele două manșe

echipajul lui Panfuru pe locul 17
CERVINIA, 27 (prin telefon). 

— După intense antrenamente 
efectuate în cursul săptămînii, 
sîmbătă dimineața au început, pe 
pista Lago Blu din localitate, 
campionatele europene de bob 
pentru 4 persoane. Prudența exa
gerată a organizatorilor, care au 
așternut permanent un strat de 
5 cm de zăpadă pe pistă, pentru 
a o face mai puțin rapidă, a 
dăunat în special posesorilor de 
boburi Podar joase, bune pentru 
pîrtiile de gheață, și printre a- 
ceștia în primul rînd italianului 
d’Andrea (care nici nu s-a pre
zentat la start, în semn de pro
test) și românului Panțuru.

Echipajul român, în formația 
Ion Panțuru — Valerîu Juncu —

Raimond Țancov — Dumitru Foc- 
șăneanu, s-a străduit în ajunul 
cursei să ridice postamentul bo- 
bului,^ n-a reușit să obțină decît 
o înălțare (insuficientă) de un 
centimetru și astfel a plătit tri
but condițiilor ingrate de con

curs, clasîndu-se pe locul 17 du
pă primele două manșe. Locul a- 
cesta este, oricum, surprinzător, 

pentru un pilot cu experiența lui 
Panțuru.

Clasamentul după 2 manșe a- . . .. - - r (Zim_ 
Geisler.

Elveția 2 
Hăse- 

R. F. G. 3 
Wagner)

TURNEUL DE ȘAH DE LA HAGA

THEODOR GHIȚESCU LIDER

NICI SOARELE,
NICI BALONUL ROTUND • ••

cînd transferul său de la C. D. 
Malaga fusese semnat, 4 400 000 
de pesetas (aproximativ 70 000 
de dolari) și nu avea deloc de 
gînd să se despartă ușor de gol- 
geterul său ! Antrenamentele au 
continuat așadar „normal", aco
perite doar de acordul unui 
anume Leal Graciani, medicul 
echipei, și de o declarație smul
să de la jucătorul împricinat. 
Pînă în acea zi de ianuarie...

Miguel Martinez, jucătorul lut 
Atletico Madrid, a fost acciden 
tat mai demult. Accidentul său
— o săritură la cap nereușită- 
o cădere urmată de paralizarea 
imediată — s-a petrecut acum 
mai bine de 8 ani! Luna mat 
a anului 1964, cînd Atletico Ma 
drid întreprindea un turneu în 
America de Sud, a însemnat 
pentru Martinez începutul dra 
mei. Transportat de urgență, la 
bordul unui avion, la un spital 
din Madrid, Miguel Martinez nu 
a mai ieșit, nici măcar o singură 
secundă, pe tot parcursul acestor 
ani, din camera în care a intrat 
în acea tragică zi de mai.

ieșirea din comă — aceasta 
lume a întunericului șl tăcerii
— a fost pentru Martinez, din 
păcate, doar moartea. O moane 
simplă, într-o dimineață ca ati- 
tea altele, multiplicată de mii 
de ori în cei mai bine de 8 am 
scurși. Lingă el se aflau soția 
pa, Josefa (într-o veghe care 
nu s-a întrerupt niciodată, 
speranța păstrată 
Miguelito, fiul pe cate Martinez 
nu a apucat să-l vadă.

A fost îngropat a doua zi. Pe 
ultimul drum a fost însoțit — 
consolare simbolică, venită prea 
tîrziu — de oficiali ai federa
ției spaniole, jucători, alte per
sonalități.

Berruezo și Martinez, doi ti
neri care nu vor mai vedea nici 
soarele, nici balonul rotund, nici 
ceea ce iubeau mai mult în viață... 
Ce vină au avut ei ? Ce vină 
poartă, însă, alții ?

Dumitru GRAUR

Două recente evenimente au 
îndoliat fotbalul spaniol, făcîn- 
du-l în același timp să-și pună 
întrebarea dacă victimele că

zute nu au cumva să-i reproșeze 
ceva Răspunsul este greu de dat. 
întrebarea atinge o problemă 
extrem de complexă, ale cărei 
implicații se ramifică și, în ace
lași timp, se amplifică, dincolo 
de granițele fotbalului. în orice 
caz, spectatorii spanioli — obiș- 
nuiți în anumită măsură cu 
jertfe animale și, uneori, chiar 
omenești, în plin ,.show“ (vezi 
coridele) — au fost totuși șo- 
cați de succesiunea atît de ra
pidă a celor două drame. In 
așa măsură incit, în mintea fie
căruia. explicația susținută pe 
factorul întîmplării era violent 
contestată.

Pedro Berruezo Martin, ttnăr 
fotbalist (27 de ani) al echipei 
Sevilla, a murit lăsînd în urină 
o soție și o fetiță de numai 3 
ani. Drama s-a petrecut pe sta
dionul Pasaron din orașul Pon- 
tevedra. unde Berruezo si echi
pa sa jucau un important meci 
cu echipa locală. La un moment 
dat, mai exact în minutul 5 din 
repriza a doua, Pedro a leșinat, 
fiind imediat scos de pe teren. 
Medicul prezent la stadion a în
cercat să-i dea primele îngrijiri, 
Berruezo a avut un scurt mo
ment de revenire, după care însă 
starea sa s-a agravat. Transpor
tat de urgență la spital. Pedro 
Berruezo Martin a decedat.

Și totuși, sincopa lui Berruezo 
pe terenul din Pontevedra nu 
a fost surprinzătoare pentru cei 
din preajma echipei Sevilla. Ea 
a fost precedată de o altă criză, 
aproximativ cu o lună mai de
vreme, într-un joc cu formația 
Baracaldo din Bilbao. Scos de 
pe teren, Berruezo a fost ime
diat spitalizat pentru două zile, 
timp în care i s-au făcut analize, 
radiografii, encefalograme, care 
au dus la un rezultat: interzice
rea jocului de fotbal. Dar Sevilla 
plătise pentru el, în 1968, atunci

hroniade 
(Franța), iar Katia 
învins-o
Teodorescu (România) a întrerupt 
partida cu Hardston.

Turneul rezervat marilor maeștri 
are acum un nou lider în per
soana fostului campion mondial. 
Mihail Tal (U.R.S.S.), situat pe 
primul loc cu 6 puncte.. îl urmea-

a cîștigat la Merlini 
Jovanovici a 

pe Borisova. Margareta

HAGA. 27 (Agerpres). — Festi- 
valul șah:st din Olanda a conti
nuat cu disputarea partidelor run
dei a 9-a din cadrul 
turnee orincipale.

în grupa maeștrilor, 
mân Theodor Ghițescu 
fie liderul clasamentului, 
.izează 
urmat de F.
cu dte 5!.t puncte fiecare, Quinte
ros cu 5 _pi 
treru,

în 
țescu (cu 
pe An tun aci 
mânia) a i 
nută cu maestru sovietica 
Kușnir.

în turneul feminin, conduc 
tia Jovanovici (Iugoslavia) șj 
risova (Bulgaria) cu dte 
puncte, urmate de Elisa beta 
hroniade (România), 
și o nari 
(Ungaria) — 6 puncte, Jivkovici 
(Iugoslavia) și Hardston (Anglia) — 
5 nsiocte (1) etc.

Î3 ninda a 9-a. Elisabeta PoU-

ză compatrioții 
Balașov cu cite 
care. Andersson 
(Cehoslovacia) —

rată astfel :
merer, 
Ohlvârter) 2:19,25; 

(Liidi, Hagen, 
li) 2:19.29 ;
(Ritka, Wittig, 
2:19.81, 4. 
2:19,96; 5. 
2:19,98; 6.
2:20,69; 7. _____ ____
8. Italia 4 (de Zordo) 2:20.81 ; 9.' 
Austria 2 (Dellekarth) 2:20.93 : 
10. Elveția 3 (Montangero) 

2:21,00... 17. România (Panțuru) 
2:22,25.

în prima coborîre, echipajul 
român a realizat un timp destul 
de bun : 1:10,93 (performanță mai 
bună decît cele de la ultimele 
antrenamente), dar timpul din a 
doua manșă (1:11,32) a grevat re
zultatul final.

în după-amiaza zilei de simbă- 
tă, la Cervinia, a început un vis
col puternic, care pune șpb sem
nul întrebării posibilitatea dispu
tării coboririlor din ziua a doua 
(duminică).

1. RJ.G. 
Utzschneider, 

2.
Muller.

3. ~ '
Wurser,
2 (pilot Vicario) 

(Stadler) 
(Cristaud) 

R.F.G. 2 (Floth) 220,79;

Italia
Elveția 1
Franța 2

celor trei

șahistul ro- 
continuă să 

El tpta- 
In prezent 7 puncte, fiind 

Portisch și Hecht —

runda 
1—0 ; 
Bala- 
Don-

săi Vasiukov și 
5'lt puncte fie- 
(Suedia) și Hart 
5 puncte (1) etc.

Rezultate înregistrate în 
a 9-a : Tal — Langeweeg 
Vasiukov — Enklaar 1—0 ; 
șov — Liubojevici remiză ; 
ner — Najdorf remiză; Pianinei— 
Hartoch remiză.

cte și o partidă în- 
tă. Kurajița — 5 puncte etc. 
runda a 9-a. Theodor Ghi- 

piesele albe) l-a învins 
cL Emanoil Reicher (Ro- 

remizat partida susți- 
Alla

A ÎNCEPII (. 1. i)f AIÎO'IOBILIS'I (iormula I)

CAMPIONATELE

(Urmare din pag. I)

ANNEMARIE PROLL,

cu
intactă) și

Tu localitatea Laslm (60 km lingă pra- 
ga) au început Ieri campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Ceho
slovaciei. In turneul echipelor femini
ne. selecționata României a Întrecut în 
primul meci reprezentativa Belgiei, cu 
3-1.

„INTERNAȚIONALELE" DE 
TENIS DE MASA 

ALE CEHOSLOVACIEI

dersen, cu 43,7, urmat de sovieticul 
Sekulaev 43,8 și norvegianul Hagen 
43,9. Cursa de 5 000 m a fost ciș- 
tigată de olandezul Van Dijk în 

7:38,5.

suedezul Ronnie 
■anul Peter Rev- 

Merzario, 
argenti-

Ka- 
Bo- 
6b't 

Poli-
6 puncte 

ntreruptă. Ivanka 
puncte.

C.E. DE PATINAJ VITEZA

camn.o-

in fine, Învinsa i

FATALECELE 12 PUNCTE

POVESTEA LUI DANEK

DIN NOU

DESPRE JOCUL DUR LA HANDBAL
TURNEUL DE HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. I) și trei victorii.

jucătorii știind foar- 
este situația lor în 

și ce îi poate aștepta 
depășesc anumite li- 
scară a punctelor de

Au 
(4). Maria 
(2), Corne- 
Schramko, 
Niță, Lu-

mai mult cu- 
dacă coechipie- 
străduit să o 

eficace. La ca- 
vlc-

au; mai mult chiar, 
primesc chiar cite un 

asemenea eliminări ar fi 
pildă, pe o perioadă de 
suficientă credem pen-

„Leichtathletik* — l-au in- 
pe Ludvik Danek in galeria 

staruri ale atletismului 
european

ciștisă. Tot așa s-a întitu
la Munchen. unde întreaga 
fn îndreptată spre doeîul 
Sylvester și Bruch. La

tru Gherghișan și Cassian Dră- 
gan (ambii din Iași).

simbolice pentru ti- 
din patria sa. 
este că discobolul 
află de mai bine de 

pro-

primâvară
care două în fața principale- 
sale adversare — Universita- 
București și Universitatea Ti-

TELEX • TELEX • TELEX

BUENOS AIRES, 27 (Agerpres1: 
„Marele premiu al Argentinei 
prima probă 
natului mo~c 
(formula Ik s 
nos Aires, < 
mai buni pilo 
zenți la stai 
curse brazii: 
paidi, campion 
trecut, englez 
Mike Ha-Iwooc 
Pierre 'Beltois 
belgianul Jad 
Clay Regazzr

PARIS, 27 (Agerpres). — Cea 
&e-a 38-a ediție a competiției in
ternaționale de schi „Trofeul Arl
berg-Kandahar", contînd pentru 
„Cupa Mondială", a programat la 
Chamonix o probă feminină de 
slalom special. Victoria a reve
nit sportivei americane Marilyn 
Coehran (în vîrstă de 23 de ani), 
care a realizat în cele două manșe 
timpul de 90,14. Pe locul secund 
s-a situat vest-germana Roși Mit- 
termaier — 90,73, iar locul trei a 
fost ocupat de austriaca Monika 
Kaserer ■— 92,37. Una dintre fa
voritele Cursei, schioara austriacă 
lAnnemarie Pi-oli, s-a clasat pe 
locul șapte cu timpul de 
92,89.

lume. St-.l 
acestei

Arturo 
ki Lauda Si 

Reuteman. 
antrenament 
timp a fo6t 

rson Fittipaldi 
■curs un tu

In 1:11.17, 
de 169.202

oficial, 
realizat 

(pe „Lotus"), 
ir de circuit 

cu o me- 
km. Perfcr- 

e bune au mai obținut Jackie 
[pe .Ford-Tyrrell") — 
Regazzon _B.R.M“) 

Jackie

Cea mat mare 
surpriză din Cupa 
campionilor euro
peni la baschet 
s-a înregistrat joi 
seara la Madrid, 
unde formația iu
goslavă Steaua 
roșie a întrecut 
pe Real cu 
77—74. în imagi
nea noastră, iugo
slavul Vucinici 
(tricou de culoare 
închisă) înscrie 
două puncte pen
tru echipa sa, în 
ciuda opoziției 
spaniolului Rullan 
(2,07 m).

Alte două re
zultate din C.C.E. 
(f): la Praga, Spar
ta — U. C. Cler
mont -Ferrand 

65—57 (30—23),
iar la Belgrad, 
Vozdovac — S.C. 
Pernik (Bulgaria) 
76—86 (34—41). PRIMII CIȘTIGATORI IN

La Grenoble s-au desfășurat Ieri 
primele două întreceri din cadrul 
campionatelor europene de patinaj 
viteză. în proba de 500 m. pe pri
mul Ioc s-a clasat norvegianul An-

nikow (R. D. Germană) șl G. Lints 
p. ipp. Al. Stățenko (U.R.S.S.).

întrecerile din limitele ultimei 
categorii — +93 kg — au prilejuit 
noi momente de satisfacție. In pri
mul meci din cadrul acesteia. Du
mitru Nichifor a furnizat o dispută 
deosebit de „tare* cu Boris Anto
nov (U.R.S.S.). Sportivul nostru a 
luptat cu mult curai și Ia capătul 
partidei a obținut victoria prin yu- 
sei-gachî. Ion Codrea, lntîlnindu-1
== PROGRAMUL DE ASTAZI

Sg Ora 10,30: Meciurile semifi- 
5= nale ; ora 11,30 : Meciurile fi- 
==£■ nale; ora 12: festivitatea de 
SS premiere.
pe campionul european al categoriei, 
Hans Schultz (R. D. Germană), cu 
toate că a intrat adesea cu mult 
curaj in întîmpinarea atacurilor va
lorosului său adversar, a cedat prin 
ippon. Lazăr Uscă a avut un alt 
adversar valoros, Mihail Grif 
(U.R.S.S.), vicecampion european la 
ultimele două ediții, în fața căruia 
n-a putut să reziste, fiind surprins 
de două ori cu waza-ari.

După trialul sever al primului tur, 
sportivii rămași în competiție au in
trat din nou pe saltelele de concurs. 
Spre meritul lor, opt dintre repre
zentanții țării noastre au obținut ca- 
îificarea în semifinalele ce vor avea 
loc astăzi dimineață, asigurîndu-și 
cu toții un loc pe podiumul de o- 
uoare.

Mai întîi, „bătăiosul" Dorel Vitan

Momentul neatenției lui Alexandi 
pionul european Ingolf Lahr (R. 1
(cat. 63 kg) și-a croit drum spre ■ 
timul act al întrecerilor,- dispunl 
spectaculos de Vladimir Batus 
(U.R.S.S.), prin ippon, In min. 
Apoi, la aceeași categorie, a fost rî 
dul lui Alexandru Filip să obțir.ă •_ 
rezultat foarte bun întrecîndu-1 
prinzător, în recalificări, prin 
rioritate tehnică pe Vieceslav 
kaliov (U.R.S.S.) Filip s-a rea 
astfel după înfringerea din fața carr 
pionului european Ingolf Lahr. ev 
tind cu mai multă atenție atacuri: 
sportivului sovietic și declanșînd, 1 
rîndu-i, atacuri mult mai bine pre 
gătite. Mircea Notopol

engleze de fotbal Allan Hardekker, 
revista sovietică „Fotbal-Hoke:“ pu- 
blicâ un interesant articol privind 
energicele măsuri care se iau pen
tru readucerea fotbalului in rândul 
sporturilar spectaculoase dar corec
te. îl redăm in rezumat :

De îndată ce la pasivul unui ju
cător britanic se acumulează 12 
puncte de pedeapsă, începe era mă
surilor disciplinare. înainte, fotbalul 
englez nu cunoștea asemenea mă
suri, iar noutățile pe care vi le des
criu și-au început activitatea odată 
cu actualul sezon. Pină acum, sus
pendările și măsurile disciplinare
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VOINȚA ODORHEI — RAPID 
BUCUREȘTI 13—11 (7—7). Meci 
de mare luptă, puțin încîlcit însă, 
cu multe faulturi și întreruperi 
de joc. Ceea ce a pasionat publi
cul spectator au fost răsturnările 
scorului : min. 6: 3—1, min, 12: 
3—5, min. 20: 7—6, min. 37 
10—10 I Handbalistele din Odor- 
hei au reușit să pătrundă de mai 
multe ori prin apărarea rapidistă, 
punînd-o în valoare pe Mikloș, 
deși aceasta a fost ținută om la 
om. Poate că alta ar fi fost 
soarta meciului dacă Amarandei 
și-ar fi folosit cu 
raj forța de șut, 
rele sale s-ar fi 
servească prompt,
patul acestui meci nebulos, 
toria Voinței Odorhei apare to
tuși meritată, 
din final. Au marcat: Magda
ldoș (4), Maria Maghiari (2), 
na Teglaș (2), Iuliana Marcoș 
luliana Szasz (2) și Rozalia 
lint pentru Voința, respectiv 
Stănișel (5), Victoria Amarandei
(3), Julieta Crișu (2) și Jana Ru- 
soiu.

Au arbitrat bine Gheorghe Lun- 
gu (Brașov) și Dorin Purică (Plo
iești).
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In ultima partidă, formația bucu- 
reșteană a întîlnit bătăioasa echi
pă a Irene! Oancea de care, cre
dem, s-a temut. Dar brașovencele 
dăduseră totul pînă la acest meci 
și, aflate la capătul puterilor, au 
făcut eforturi supraomenești pen
tru a nu pierde la un scor astro
nomic. Conduse cu 7—0 și 9—1 de 
un team aflat în puternică ascen
siune, ele au avut o revenire (pe 
fondul dereglării mecanismului 
formației bucurestene, cauzată de 
neinspiratele schimbări), dar n-au 
putut face mai mult decît să li
miteze proporțiile înfrîngerii. 
marcat i Elena Frîncu 
Bota (2), Rodica Bunea 
lia Mohanu (2), Aneta 
Natașa Rublenco, Maria

Osman și Niculina Vasile pen- 
I.E.F.S., respectiv Elena Florea 
Doina Radu (2). Irene Oancea 
Elvira Fîciu, Ecaterina B3jte

revista 
trodus | 
marilor 
mondial. Campion european in 
1971, la Helsinki, el a obținut și 
titlul olimpic la marea întrecere 
de la Munchen. succesele sale de
venind astăzi 
nerii sportivi

Interesant 
cehoslovac se 
un deceniu printre fruntașii 
bei. el definind la un moment dat 
ți recordul mondial. Totuși, la ma
rea majoritate a competițiilor de 
amploare el a fost deseori învins. 
Așa s-a intimpîat Ia Olimpiada de 
la Tokio, unde a fost întrecut de 
americanul Al. Oerter, apoi la cam
pionatele europene de la Buda
pesta (1966). cind marele favorit 
s-a văzut clasat abia pe locul 5. Ia 
J.O. de la Ciudad de Mexico (1968) 
— locul 3 sau la campionatele eu
ropene de la Atena (1989) —
locul 4. Se părea că Danek nu 
va trăi niciodată marea bucurie de 
a urca și pe cea mai inaltâ treaptă 
a podiumului.

Și totuși— La o virstă cind alți 
atleți au și abandonat activitatea 
competitională. el continuă cu o 
și mai mare ambiție să viseze la 
vârful piramidei. în 1971. specialiș
tii nu-i acordau decit a treia sau 
a patra șansă Ia ..europene". Da
nek răstoarnă insă toate pronosticu
rile și 
plat și 
atenție 
dintre 
sfârșit însă, mult rivnita medalie 
de aur a intrat în posesia ceho
slovacului ȘL de fiecare dată. 
Danek a devenit campion datorită 
ultimei sale aruncări

apăreau automat și aveau un ca
racter mai mult tradițional, clubu
rile reacționînd destul de divers la 
asemenea măsuri. Noul sistem nu 
are menirea de a constitui o spai
mă represivă, ci mai degrabă, un 
rol preventiv, 
te bine care 
orice moment 
în cazul cînd 
mite. Actuala 
pedeapsă împinge responsabilitatea 
mult mai departe decît era conce
pută pînă în prezent. Dacă pînă a- 
cum numai eliminarea de pe teren 
sau avertismentele puteau da naș
tere la pedepse disciplinare, de aci 
încolo jucătorul devine responsabil 
și pentru duritățile jocului său, ca 
și pentru atitudinea pe teren.

Actuala scară de puncte negative 
definește în sine și valoarea încăl
cărilor de regulament. Iată numai 
cîteva exemple : jocul cu mîna in
tenționat — 2 puncte: piedică in
tenționată — 4 p ; încălcarea regu-

în urma unor scrisori primite 
din partea cititorilor, ziarul 
„Sport" din Zurich readuce în dis
cuție o temă actuală a handbalu
lui : „De ce a devenit jocul atît de 
dur în ultima vreme ?“

„Iată, au trecut cițiva ani buni 
de cînd jocul de handbal a deve
nit din ce in ce mai dur, specta
colul avînd în acest fel numai de 
suferit. Sint vinovați jucătorii, an
trenorii sau arbitrii ? S-a discutat 
adesea despre această problemă, 
dar practic nu s-a luat nici o mă
sură eficientă, regulamentul fiind 
în continuare foarte elastic, lăsînd 
la îndemina arbitrilor largi posi
bilități de interpretare.

' Cele mai dese neregularități con
tinuă să se producă în interven
țiile de deposedare ale apărători
lor in fața propriului semicerc. 
Uneori acestea sint sancționate

cla
tru
(3),
(2),
și Adriana Căciulă.
Au arbitrat satisfăcător Constantin 
Căpățînă și Traian Ene (Buzău). Tată O

I.E.F.S, BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 15—10 (9—5). 
Echipa lectorului universitar Ion 
Bota a încheiat cu succes turneul 
de Ia Iași, obținînd satisfacții ma
jore 1 poziția de lider pînă la în
ceperea turului III, în aer liber,

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
12—10 (7—4). Derby-ul a corespuns 
în bună parte așteptărilor, victoria 
revenind, pe merit, Universității 
Timișoara care. în această partidă, 
a acționat ceva mai clar, mai a- 
proape de posibilitățile sale. Cristi
na Metzenrath a marcat goluri de 
o deosebită frumusețe, de pe extre
mă, jucătoarele de la 9 m au tras 
mai muft pe poartă, iar apărarea 
a acționat ordonat, cu „pistoane" 
care au anihilat în măsură satis-

Rulmentul Brașov a reușit în acest, turneu să urce în clasament. r_.„‘ 
imagine din timpul întîlnirii handbalistelor brașovence (în apărare 

Oancea, Doina Radu și și Elena Florea) cu Textila Buhuși.

Cu prilejul unui concurs Internațional 
atletic de sală, care a avut loc la New 
York, sportivul american Steve Smith 
șl-a îmbunătățit cea mal bună perfor
manță mondială pe teren acoperit în 
proba de săritură cu prăjina cu rezul
tatul de 5,49 m. El a trecut această 
înălțime din prima încercare. Vechia! 
record era de 5.46 m și fusese stabilit 
cu opt zile In urmă, la Los Angeles.

Oancea, Doina Radu și și Elena

făcătoare ofensiva adversă. Univer
sitatea București a servit o replică 
dîrză. Cu ceva mai multă atenție, 
cu mai multă îndrăzneală din par
tea Niculinei lordache, cu o mai 
insistentă asaltare a porții de către 
Simona Arghir ar fi putut întoar
ce în favoarea sa soarta partidei. 
Au marcat: Cristina Metzenrath 
(4), Nadire Ibadula (3), Terezia Po
pa (2), .Iolanda Rigo (2). și, Hilda 
Hrivnak pentru Univ. Timișoara, 1 
respectiv Simona Arghir (6), Doina 
Furcoi (2), Niculina Iordache și Li
dia Scorțescu.

Radvani
Mihai Grebeaișan

Au arbitrat bine Paul 
(Cluj) și 
Mureș).

(Tg.

CLASAMENTUL

I. IEFS București 18 15 1 2 232-154 31
2. Univ. Timișoara 18 15 1 2 244-171 31
3. Univ. București 13 12 2 4 253-175 26
4. Rulmentul Brașov 18 9 0 9 203-216 18
5. Textila Buhuși 18 8 2 8 177-187 18
6. Constr. Tini. 18 6 4 8 154-165 16
7. Voința Odorhei 18 7 1 10 192-209 15
8. Rapid București 18 6 2 10 174-193 14
9 Progresul Buc. 18 3 2 13151-214 8

10. Mureșul Tg. M. 18 1 1 16 120-216 3
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localitatea vest-germană Ruhpolding 
început întrecerile campionatelor eu- 

schi rezervate junioarelor.
In 
au 
ropene de __ ____
Tn proba de slalom uriaș, titlul de cam
pioană continentală a fost cîștlgat de 
schioara italiană Claudia Giordani, cro
nometrată cu timpul de 1:26,98. Au ur
mat-o în clasament Brigitte 
(Austria) 1:27,66 și Valencia 
glia) 1:29,49.

■
Tradiționala competiție de 
echipe dotată cu „Trofeul

Hauser 
niife (An-

spadă pe 
. __ _ Bertinetti"

s-a desfășurat în acest an la Verceîli 
(în apropiere de Milano) și a fost cîș- 
tlgată de selecționata R.F. a Germa
niei (Hehn, Peter. Heln și Muck). Spa
dasinii vest-germani au învins în meci 
de baraj formația Italiei, care a ocupat 
locul secund. Pe locul trei s-a situai 
echipa Ungariei, urmată de reprezenta
tiva Franței.

Tenismanul neozeelandez Brian Fairlie 
continuă să se afirme în cadrul turneu
lui internațional de tenis care se des
fășoară la „Royal Albert Hall" din Lon
dra. După ce în „sferturi" l-a eliminat 
pe campionul olandez Tom Okker, în 
semifinale. Brian Fairlie a obținut 
nou succes de 
învingă în două 
celebrul jucător 
în finală, Brian 
Mark Cox, care 
7—5 de americanul Marty■
Finala turneului internațional fenjinîn 
de tenis de la Inglewood (California) se 
va disputa între americanca Nancy 
Gunther și australianca Margaret Court, 
în semifinale, Nancy GUnther a învins-o 
cu 6—2, 0—6, 6—3 pe Rosemary Casals, 
iar Margaret Court ~ J"------ — " "
6—1 de Betty Stove 
B
Turneul Internațional 
care se desfășoară în localitatea cali- 
fornianâ la Costa, a continuat cu dis
putarea partidelor dlri cadrul '•tenurilor 
de finală ale probei de simplu. Rod 
Laver l-a învins cu 6—1, 6—4 pe Harold 
Solomon, Iar Stan Smith a dispus cu 
6—2, 6—3 de Patricio Cornejo, s-au mal 
calificat pentru semifinale Roy Emerson 
(6—4, 6—7, 6—3) cu Phil Dent șl Tom 
Edlefsen (6—3, 2—6, 6—2) CU Andrew 
Pattison.

prestigiu, 
seturi, cu 
american 
Fairlie îl 
a dispus

___ . un 
reușind să-> 
6—3, 6—2, pe 
Arthur Ashe, 
va întîlni pe 
cu 7—5. 3—6. 
Riessen.

a dispus cu 6—3, 
(Olanda).

masculin de tenis,

lamentului la ieșirea de pe teren —
1 p ; exprimarea nemulțumirii la 
deciziile arbitrului — 4 p ; contes
tarea deciziilor arbitrului — 4 p; 'tra
sul de timp — 2 p ; jocul periculos 
— 4 p ; nerespectarea distanței re
gulamentare la loviturile libere — 
3 p.

Măsurile disciplinare în vigoare 
prevăd eliminarea automată pentru
2 etape a jucătorilor care au acu
mulat cele 12 puncte fatale. Un ju
cător eliminat de pe teren este de 
asemenea îndepărtat pentru urmă
toarele trei etape. Măsurile intră 
în aplicare după zece zile de la 
fixarea celor 12 puncte. în cazul 
cînd un jucător depășește la bilanț 
cifra respectivă (Hunter de exem
plu totalizase 15 puncte), diferența 
de la 12 la cifra reală se socotește 
la viitoarea contabilizare a puncte
lor jucătorului. Copia raportului 
întocmit de arbitri și delegați spe- 
cali este trimisă clubului, care ia 
de asemenea, măsurile sale.

prompt cu eliminări pe timp de 
două minute. Sînt oare acestea 
sancțiuni suficient de grave pentru 
a-i tempera pe jucătorii mai vio- 
lenți și a reduce la minimum de
sele întreruperi de joc ? Nu puțini 
sint specialiștii care afirmă că o 
pedeapsă pe timp de două minute 
este prea blinda. Ne-am convins 
adesea că echipele aflate în supe
rioritate numerică nu reușesc șă 
materializeze de regulă avantajul 
pe care-1 
uneori, ele 
gol. Dacă 
dictate, de 
5 minute, 
tru orice echipă de a realiza unul 
și chiar mai multe goluri, brutali
tățile ar putea să dispară încetul 
cu încetul sau, în orice caz, ele ar 
deveni mult mai rare. Iată o pro
punere concretă care merită toată 
atenția".

Cursa internațională automobilistică de 
500 de mile de la Riverside (California) 
s-a încheiat cu victoria sportivului a- 
merican Mark Donohue. învingătorul a 
parcurs 670 km tn 4 h 48:33 șl l-a între
cut cu două ture de circuit pe compa
triotul său Bob Allison, clasat pe locul 
doi. Vnul din marii favorițl ai cursei, 
americanul Bobby Unser, s-a situat pe 
locui patru.■
Turneul Internațional de hochei pe Iar
bă, desfășurat în sală la Arnheim (R.F. 
a Germaniei), s-a încheiat cu victoria 
reprezentative! R. F. a Germaniei, pe 
locurile următoare s-au clasat echipele 
Olandei. Belgiei. Elveției, Austriei, Fran
ței șl Angliei. în ultimele partide dis
putate s-au înregistrat următoarele re
zultate s Austria — Franța 11_1 (7—0); 
Elveția — Anglia 4—3 (3—0); R. F a 
Germaniei — Belgia 11—6 (8—3); Elve
ția — Austria 7—4 (3—1); Franța _ An
glia 4—2 (1—0); R.F. a Germaniei — O- 
landa 8—3 " “ 
n
Concursul Internațional 
desfășurat 1: ~ ,1.. ___ „__ _
KOln) s-a încfit.at cu victoria belgia
nului Albert van Damme. învingătorul 
a fost cronometrat pe distanța de 21 km 
cu timpul de 43:30, fiind urmat de com
patriotul său Roger de Vlaeminck ia 
5 sec. și de vest-germanul Rolf Wolf- 
shohl la 30 sec.

(4-1).
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