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întrebări 
pentru 

Federația 
9 

de tenis
erspectivele și măsurile 
pentru anul sportiv 1973 
in fiecare ramură de

sport, in special pentru acele 
sporturi de la care așteptăm 
performanțe internaționale deo
sebite, sint fără îndoială la or
dinea zilei, de indată ce filele 
calendarului arată că prima 
lună a anului este pe sfirșite. 
Din păcate, cu excepția fotba
lului, celelalte federații tac. Nu 
analizează critic și autocritic ac
tivitatea anuiui 1972, deși au 
avut de a face cu un an olim
pic, nu prezintă un plan de 
măsuri pe anul in curs, nu ara
tă ce iși propun pentru 1973.

Printre aceste federații se nu
mără și Federația română de 
tenis, care, nu ne-ar fi atras 
atenția, dacă nu ne-ar ti sosit 
pe calea agențiilor de presă 
rezultatele primelor turnee ale 
anului la tenis. Ce această dată 
nu rezultatele alarmează, ci per
spectiva echipei României pen
tru Cupa Davis '73.

lată, la turneul de la Omaha 
sint prezenți trei tenismeni ro
mâni : llie Năstase, Ion Țiriac și 
un debutant, Traian Marcu. Ce 
constatăm ? Ca și in 1972, Năs
tase joacă la dublu cu un par
tener străin ; Țiriac are de a- 
ceastă dată partener pe Marcu. 
întrebarea pentru F.R. Tenis 
este următoarea : A STABILIT 

• ECHIPA TARII PENTRU CUPA 
DAVIS Șl, IN MOD SPECIAL, 
CE A HOTĂRÎT ASUPRA FOR- 

> MULEI LA DUBLU? Probabil 
[1 câ, după experiența din finala 
r CUpet Davis de anul trecut de 

la București, nu ar mai fi vala
bilă o formulă la dublu, cu dor 
jucători care nu se pregătesc 
împreună in turneele și crcurte- 

: le unui an întreg. Este lăuda
bil faptul că Țiriac 3 tanseazo 
pe Marcu alături de el in tur
nee internaționale, insă e putn 
probabil că vom avea un cupki 
de Cupa Davis fără Năstase. 
Deci, tot de la F.R. Tenis ar 
trebui să știm ce ou de glod 
Năstase și Țiriac pentru du
blul din luna mai. din Cuoa 
Davis, probabil cu Olanda. Tre
buie să ne așteptăm in conti
nuare la o colaborare declara
tivă sau la o conlucrare efecti
vă exprimată prin apariția in 
comun, deci pregătire, la con
cursurile de dublu ?

Desigur că toate acestea ar 
trebui să fie lămurite in planul 
de piegătire al F.R. Tenis pen
tru Cupa Davis *73. Cum arată 
acest plan, cum acționează fo
rul nostru de specialitate ?

Așteptăm răspuns.

-■ PRIMA DUMINICĂ PE 1973 
CU FOTBAL... VERITABIL

Ieri, prima duminică eu verita
bile repetiții fotbalistice. Jucători, 
antrenori, arbitri și— spectatori aa 
luat — în marea majoritate a cază
rilor — contact cu atmosfera rea

lelor meciuri. in ti ia oară pe 1973. 
Vi prezentăm, in continuare, scur
te relatări de la „aperitivele fot
balistice* ale noului sezon—

IttUNIRtA LOTURILOR A
SI OE TltfRfT LA FOTBAL

Așa cum s-a mai anunțat. astâri se voc îndlni la București, compo- 
nenții loturilor A și de tineret la tctcafi cesvocați pentru antrenamente 
și meciuri de verificare in vederea unor trai apropiate sau mai îndepărtate 
acțiuni. Vă reamintim jucători: chemați:

• LOTUL A : c*t*e*p*. Votate Stonesca și Robert Cosmoc

D NAMO : Delii—. D—, Lacasca, Dvmitroche
STEAUA : SăCmuiexxw. Dvwtru, kxdânescu
RAPID - Rotecona. Boc
F.C ARGEȘ: Dobrin, Trei
_U* CRAIOVA : Semes, Marcu
PETROLUL: N. fcmescu ; CS.M. REȘIȚA: Beldeanu ; A.S.A. TG. MUREȘ: 

Eoni ; S.G BACAU : Dembrovschi ; STEAGUL ROȘU : Adamche.

• LOTUL DE TINERET : antrenori Comei Drăgușin și Emerich Jenei

DINAMO : Cavei, Dobrău, G. Sandu, Sâtmăreanu II, Moldovan ; RAPID : 
Grigaras, Petreanu, M. Stefian ; JIUL : Ion Gabriel, Mulțescu, Roznai ; SPORTUL 
STUDENȚESC : lucaci. T ana seve u ; STEAGUL ROȘU : Anghelini, Ghergheli ; 
A-SJL TG. MUREȘ : Hajnoi; CFX CLUJ : Vișon ; POLITEHNICA IAȘI : Ama- 
randei.

Miere_______ w 1» Șațer, botul A va fntUni intr-un meci de verificare pe 
cel 5e ineret, d_pâ care components lotului de tineret se vor reîntoarce 
la dubur.Ce l:r. Select: cnafi; din lotul A vor continua pregătirile pînă la 
plecarea (doodta* 4 WmurW fn turneul din Franța și Spania al cărui 
pracraa (nafificBO este unnttorul: 1 fetararie cu Ol vm pique Nimes ; 14 
februarie cu Espanol Barcelona ; 29 februarie cu F.C. Sevilla.

III

STEAUA IN LIBAN Șl SIRIA

ir:- va părăsi Capitala ecfipa Steaua, prima dintre formațiile noas- 
țre ,-arg încep un t hotare. Lidera campionatului va susține
rior-ă jocuri ir. » '^1* după eare va evolua in două partide în Siria. Durata 
turneului 29 ianuarie — 5 februarie.

ÎNTRECERILE DE SCHI DE LA POIANA BRASOV

DISPUTE PASIONANTE IN ..CUPA RÎȘNOV"
LA FOND ȘI B1ATL0N

A treia ediție a „Cupei Rîșnov", 
desfășurată sîmbătă și duminică la 
Poiana Brașov s-a bucurat de o 
participare masivă — peste 220 
concurenți din 17 cluburi și aso
ciații sportive din țară. Singurul 
impediment a fost lipsa de zăpadă, 
care 
din

traseelor, fapt pen' 
sincere felicitârt.

a necesitat eforturi deosebite 
partea organizatorilor pentru

amenajarea 
care merită 
fost prezenți la start schiori șz 
schioare de la categoria copii, pînă 
Ia membri ai lotului național. De
altfel întrecerile de fond și biat- 
lon din cadrul actualei ediții au 
constituit și o serioasă verificare 
a sportivilor vizați să ne reprezî-.-

STEAUA

I. 
I.

2. D. Soiu
3. C.
4.
5.
6.

Vasile Papuc (Dinamo Brașov) m plina cursa
Foto : Theo MACARSCHI

(A5.A. 
Carabela (AR.A. 
Mirza (ARA. 
Oltear.u (Dinamo

N. Bărbășescu

te in apropiatele campionate bal
canice. REZULTATE TEHNICE: 
15 km seniori : 1. N. Sfetea (AS.A. 
3v.) 49JM. 2. N. Cojocaru (Dina
mo Bvj 49.33. X V. Papuc (Dina
mo Bv) 49.50: 19 km. juniori I : 
1. V. Costea ‘Steagul roșu) 34.05, X 
C. Mindr-uș Sinaia) 35.00. 3. A. 
Mocar.u (St. roșu) 35.23 ; 5 km. ju
niori n : 1. I. Pelin (St roșu) 16.36, 
X L Moise (Predeal) 17.04. X Gh. 
Girbacea (Predeal) 17.13 ; 5 km. se
nioare : 1. Marcela Leampă (Di
namo Bv) 19.33. X Hainal Latzko 
‘Oradea» 20.22. 3. Iudith Gali (Ora
dea) 21.09 : 5 km. junioare I : 1.
luliana Pata (Vatra Domei) 20.21, 
2 Viorica Cristoloveanu (Rîșnov)
1.14. X Elena Tîșcâ (Tractorul Bv) 
234; 3 km. junioare IT: 1. Cornelia 
(îititelu (Vatra Domei) 13.06. 2. Iu-

liana Gogo (M. Circ) 13.16. 3. Vil- 
ma Tuda (Gheorgheni) 13.20. Biat- 
lon : 1. Gh. Cimpoia (A.S.A.
1 -03,30.
1.05.51,
1:06.40. 
1:10,07. 
1:10,18.
Bv) 1:11,32; ștafeta 4x6 km:

Bv)
Bv)
Bv) 
Bv)
Bv)

(AS.A.
1.

C. GRUIA — coresp.

(Continuare in pag. a 3-a)

„Secvență" din tim
pul jocului de pe tere
nul Ghencea : portarul 
divizionarei C Șoimii 
Tarom va bloca balo
nul urmărit de Aele- 
nei. preocupat, din 
cauza terenului, și de 
menținerea echilibru
lui.

Foto : V. BAGEAC
UN JOC DE VERIFICARE AL STELEI

Continuînd seria jocurilor de veri
ficare, echipa Steaua a evoluat ieri, 
pe terenul Ghencea. în compania for
mației Șoimii TAROM, una dintre 
fruntașele seriei a III-a în Divizia C. 
Această partidă, în care ambele for
mații au folosit. în repriza a doua, 
r meroși jucători de rezervă, a luat 
sfirșit cu rezultatul de 1—1, cele două 
goluri fiind înscrise de Vigu și res
pectiv Nastali.

In prima repriză, Steaua a utili-

(Continuare in pag. a 3-a)

Au luat sfirșit campionatele Internationale de judo (tineret)

ROMÂNIA PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI 
• MIRCEA NOTOPOL a cucerit titlul de campion internațional la categoria 70 kg,

iar alți 7 sportivi români au urcat pe podium

Campionatele internaționale de 
judo — tineret — ale României au 
luat sfirșit ieri la prînz. Timp de 
două zile tineri judoka din Bulgaria, 
R.D. Germană, Uniunea Sovietică 
și din România s-au întrecut cu 
deosebită ardoare pentru întîietate. 
Reprezentanții țării noastre au re
purtat un apreciabil succes. MIR
CEA NOTOPOL a cucerit primul 
loc la categoria 70 kg. Alexandru 
Filip (cat. 63 kg), Cornel Roman 
(cat. 70 kg) și Dumitru Alexandru 
(cat. 93) s-au clasat pe locul doi, 
iar Dorel Vitan (cat. 63 kg), Tibor 
Solomon (cat. 93 kg), Constantin 
Georgescu și Dumitru Nichifor (am
bii la cat. 4-93 kg) au urcat pe 
treapta a treia a podiumului de

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

1. ROMÂNIA 33 p, 2. U.R.S.S. 23 
p, 3. R.D. Germană 21 3, 4. Bulga
ria 8 p.

onoare. Aceste rezultate au adus 
țara noastră pe primul loc în clasa
mentul pe națiuni. Atît acestor opt 
tineri, care s-au numărat, în final, 
printre laureații competiției, cît și 
celor doi antrenori ce i-au pregătit
— Gheorghe Donciu și Constantin 
Bogdan — le adresăm sincere feli
citări.

Iată, însă, cîteva amănunte de la 
confruntările de ieri dimineață, cînd 
au fost programate partidele semi
finale și finale.

Printre semifinaliștii de la cate
goria cea mai mică — 63 kg — au 
fost și Dorel Vitan, cîștigătorul une
ia dintre cele două serii, și Alexan
dru Filip, care a reușit să-și apere 
cu succes șansele în recalificări. 
Numai că ei au fost nevoiți — nu 
știm dacă spre șansa sau neșansa 
lor — să-și dispute în meci direct 
calificarea pentru finală. Nu știm 
dacă acest fapt i-a avantajat sau 
nu, deoarece se putea ca atît unul 
cît și altul să devină finaliști sau
— tot ce era posibil — nici unul 
dintre ei. Confruntarea lor a fost 
deosebit de aprigă și frumoasă în 
același timp. La capătul acesteia,

Alexandru Filip a obținut victoria

Mircea Notopol (dreapta) in timpul disputatului său duel final cu Cornel 
Roman, la capătul căruia a obținut victoria și titlul de campion inter

național
Foto i Paul ROMOȘAN

prin yusei-gachi (superioritate teh
nică).

în cealaltă semifinală de la 63 
kg, campionul continental al cate
goriei, Ingolf Lahr (R.D. Germană) 
a dispus prin ippon (victorie îna
inte de limită) de Ivan Tanev (Bul
garia). Așadar, în partida finală 
s-au întîlnit Alxandru Filip și 
Ingolf Lahr. Spre deosebire de me
ciul din primul tur, cînd Filip a 
pierdut în fața aceluiași adversar prin 
ippon, de data asta a luptat cu 
mult mai mult curaj pînă la gongul 
final. Cu un avantaj minim, decizia 
de învingător prin superioritate teh
nică a fost însă atribuită lui Ingolf 
Lahr.

Așa cum anticipase antrenorul 
sovietic, Nikolai Masolkin, înaintea 
începerii competiției, la categoria 
următoare — 70 kg — titlul de 
campion internațional a revenit 
unuia dintre sportivii români, Mir
cea Notopol. Acesta, după ce ob
ținuse calificarea în semifinale, în- 
trecîndu-1 spectaculos pe Gerd Ko- 
neitzka (R.D. Germană), a avut un 
adversar redutabil, înainte de a 
intra în finală — sovieticul Mihail 
Muhametșîn — neînvins în seria

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

BILANȚ 1972 LA CLUBUL SPORTIV I. E. F. S.

NU LIPSESC UNELE REZULTATE VALOROASE, DAR EXIGENȚELE 
OLIMPICE SINT FOARTE MODEST ONORATE

Nu încape nici un dubiu că Clu
bul sportiv al Institutului pentru 
Educație Fizică și Sport (I.E.F.S.) 
se integrează în elita unităților de 
performanță ale mișcării sportive 
din România. Intr-o bună măsură, 
anul 1972 vine să ateste această 
afirmație. . Bilanțul activității clu
bului, prezentat recent într-o adu
nare generală, ne-a arătat, de pil
dă, că cei 312 sportivi încadrați aici 
(dintre care un maestru emerit al

EUGENIA SALCU. studentă a 
Institutului pentru Educație Fizică 
și Sport, componentă a 
țional de baschet.

lotului na-

sportului, 21 maeștri ai 
candidați maeștri, 146 
categoria I etc.) au reușit să dea 
culorilor I.E.F.S. multă strălucire 
prin victoriile obținute în compe
tițiile naționale de gimnastică mo
dernă, patinaj artistic, schi alpin, 
tir (pistol și pușcă) și de asemenea 
poziții de frunte în baschetul fe
minin. voleiul feminin și masculin, 
handbalului feminin, gimnastica 
masculină etc. La aceste rezultate no-

în prima etapă meciul

UNIVERSITATEA

sportului, 2 
sportivi de

DE HANDBAL
derby

BUCUREȘTI

(Citiți amănunte în pag. a 2-a)

tabile trebuie să adăugăm și alte
le, realizate de sportivii de la 
I.E.F.S. în întrecerile internaționa
le. Este vorba în principal, de cu
cerirea a 7 titluri de campioni bal
canici (Eda Baia și Ioana Soare — 
tir, Liviu Angelescu și Tudor Pe
tru? — scrimă) ; de remarcat, tot
odată, prezența a nu mai puțin de 
51 de sportivi în loturile naționale 
de baschet, gimnastică sportivă și 
modernă, handbal, judo, patinaj, 
scrimă, tir și volei. In fine, este de 
amintit faptul că un reprezentant 
al I.E.F.S. a făcut parte din lotul 
olimpic de tir (Lucian Giușcă).

Valoroase la prima vedere, toate 
aceste realizări au, însă, o greu
tate specifică mult diminuată, dacă 
lc analizăm in contextul anului o- 
limpic 1972. Or, este de apreciat cu 
totul insuficient, aportul reprezen
tanților studenților de la I.E.F.S. la 
bilanțul olimpic al țării noastre. A- 
pare de-a dreptul de neînțeles cum 
un singur sportiv de la I.E.F.S. să 
facă parte din lotul României Ia 
marea confruntare sportivă de la 
Miinchen, cu toate că — inițial — 
numărul celor nominalizați a fost 
dc 16. Toți aceștia, însă, n-au re
zistat în cursa de selecție în lotul 
olimpic, fiind obligați să cedeze lo
cul altor sportivi. Este o situație 
care nu reflectă adevăratul poten
țial al acestei unități de perfor
manță, condițiile ce i-au fost 
create.

Explicații, firește, există și ele 
trebuie puse pe seama modului cum 
se desfășoară instruirea în unele 
secții, a lipsei de entuziasm și fer
mitate atît a sportivilor cît și a u- 
nor antrenori. Nu este de acceptat 
un asemenea mod de lucru intr-un 
club care trebuie să reprezinte, așa 
cum s-a subliniat în lucrările adu
nării generale, un for metodologic 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport. Sportivii de 
aici trebuie să iși dovedească prin 
fapte apartenența la un institut de 
învățămînt superior de profil. Asta 
înseamnă un volum sporit de mun
că, mai multă personalitate în în
trecerea sportivă, o preocupare con
tinuă pentru autodepășire, pentru 
perfecționare. Nu cerem lucruri im

posibile, din afara arsenalului de 
mijloace necesare consacrării unui 
sportiv. Nu facem decit să accen
tuăm niște obligații elementare des
tinate să asigure atingerea marii 
performanțe.

In același timp, antrenorii — în 
majoritatea cazurilor cadre didac
tice ale institutului, se înțelege spe
cialiști cu o înaltă calificare — 
au obligația să manifeste mai mul
tă rigurozitate și exigență în mun
ca de pregătire a sportivilor, în 
conducerea procesului de antrena
ment la nivelul maxim al cerin
țelor mondiale. Aceasta înseamnă 
nu numai un volum mare de lucru, 
alături de sportivi, ci și împletirea 
muncii de cercetare eu practica de

fiecare zi. Aceasta presupune în a- 
celași timp să fii la curent cu tot 
ceea ce apare nou în literatura de 
specialitate (și la I.E.F.S. acest lu
cru este mult facilitat, așa că poa
te intra în reflexul fiecărui tehni
cian), să aplice în mod creator, 
trecînd prin filtrul propriei expe
riențe, noutățile ce apar și care, în 
ultimă instanță, determină îmbună
tățirea procesului instructiv-educa- 
tiv al sportivilor.

Și mai ciudat apare faptul că

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Campionatul municipal de atletism al Juniorilor

UN CONCURS CU PUȚINE 
REZULTATE DEOSEBITE

Campionatul municipal de atle
tism al juniorilor de categoria I 
și a III-a a adus sîmbătă și dumi
nică în sala ..23 August- peste 400 
de sportivi din București și din 
provincie. Sub aspectul participării 
concursul a constituit fără îndoială 
un succes, și din acest punct de 
vedere subliniem inițiativa organi
zatorilor — comisia municipală de 
atletism — de a da un caracter 
deschis competiției, atît prin în
scrierea la fața locului a concuren- 
ților cît și prin permiterea partici
pării atleților din provincie. Faptul 
că 42 de juniori din Iași, Ploiești, 
Pitești, Rimnicu Vîlces și Cîmpu- 
lung Muscel au putut beneficia de 
condițiile — unice în țară — de 
concurs ale sălii „23 August1' este 
un lucru pozitiv, chiar dacă în 
aceste condiții titulatura concursu
lui, de „campionat municipal", nu a 
fost respectată.

Dacă sub aspectul cantității con
cursul a însemnat o reușită, în pri-

vința calității rezultatelor nu pu
tem remarca lucruri deosebite. Doar 
două performanțe, cele de la 60 m 
ale Adrianei Surdu și Dorel Cristu- 
dor pot primi calificativul unor re
zultate de reală valoare. Aprecie
rea rezultatelor trebuie făcută, chiar 
la nivelul juniorilor, numai în 
funcție de competitivitatea lor pe 
plan internațional, îngăduința nu-și 
are locul în această privință. Din 
acest punct de vedere, chiar dacă 
unii antrenori sint mulțumiți de 
evoluția elevilor lor, marea majo
ritate a cifrelor obținute sîmbătă și 
duminică nu spun prea mare lucru.

Remarcăm, totuși, maj mult în 
perspectiva de mîine decit a rezul
tatelor obținute acum, pe Bedros Be- 
drosian (a sărit la lungime mai 
mult decit Vasile Sărucan), pe să-

VI. M.

(Continuare în pag. a 2-a)

Dorel Cristudor cișligâ detașat proba de 60 m a juniorilor de categoria I Foto : I. MIHAICA
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AZ. LA PLO.EȘTI PRIMELE JOCURI DIN ULTIMUL Șl CEL MAI ECHILIBRAT 
TURNEU DE SALĂ AL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

SCRIM;

— IN PRIMA ETAPĂ MECIUL DERBY : STEAUA ■ UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

PROGRESUL BUCUREȘTI:
ATMOSFERĂ DE MUNCĂ EXIGENTĂ

DESTINATĂ SĂ READUCĂ <FAMILIA MUȘCHETARILOR^ PRINTRE FRUNTAȘII CLUBULUI...

Cel mai important dintre cele 
trei turnee ale rundei de sală a 
campionatului masculin de hand- 
bal începe azi la Ploiești, în sala 
„Victoria", oferind iubitorilor aces
tui sport o suită de meciuri, care 
de care mai interesant și mai de
cisiv pentru poziția formațiilor în 
clasament. Este în afară de orice 
îndoială că cele 15 jocuri ce se vor 
desfășura azi, mîine și miercuri la 
Ploiești au aproape toate impor
tanța lor, cu mare greutate reu
șind să găsim în fiecare din cele 
trei etape doar cite un meci la 
care spectatorii vor putea să stea... 
liniștiți de vorbă. In rest, nimeni 
nu se îndoiește că vom asista la 
confruntări aspre, cu o mare risi
pă de energie, dar în care — spe
răm — comportarea jucătorilor nu 
va fi de natură să umbrească fru
musețea acestui sport.

Turneul debutează cu o etapă al 
cărei „cap de afiș" îl constituie 
meciul dintre cele două echipe a- 
flate la egalitate de puncte (27) în 
fruntea clasamentului : Steaua și 

o 
partidă care dintotdeauna a plăcut, 
ambele formații fiind angajate în
tr-o frumoasă luptă sportivă de 
multă vreme, chiar și pe vremea 
cînd pozițiile lor în clasament nu 
erau așa de apropiate. Prin prisma 
partidelor consumate recent, în ca
drul turneului de la Galați, se pa
re că prima șansă o au handbaliș- 
tii de la Steaua care s-au arătat 
mai odihniți, mai proaspeți, mai 
bine pregătiți, decît studenții bucu
reșteni care, după victoria absolut 
meritată și obținută la mare luptă 
în meciul cu Dinamo, au fost, în 
ultima zi a turneului, la un pas 
de înfrîngere în meciul cu mai 
modesta formație din Sibiu, Inde
pendența. Acest lucru ne face să 
credem că gradul de oboseală al 
unora dintre componenții de bază 
ai Universității București este des
tul de accentuat și că pentru aceas
tă echipă turneul de la Ploiești se 
anunță destul de dificil. Dar. me
ciul cu Steaua este programat 
chiar în prima etapă, astfel că stu
denții vor fi în deplinătatea forțe-

lor lor fizice, ceea ce amplifică și 
mai mult interesul cu care este 
așteptat acest veritabil derby al 
campionatului. Cum cele două e- 
chipe se află la egalitate de puncte, 
s-ar .putea ca rezultatul partidei 
de astă-seară de la Ploiești să fie 
hetărîtor în lupta pentru obținerea 
titlului de campioană a țării.

Există însă și posibilitatea ca 
rezultatul să nu fie avantajos pen
tru nici una dintre combatante. Și 
atunci, abia, etapele următoare vor 
putea aduce unele clarificări, si
tuația echipei Steaua, ca și cea a 
Universității București fiind, în-

a turneului (miercuri). 
București, de fapt 
am zice al 
deocamdată,

un 
ambiției, 

dinamoviș- 
din cursa 
parte, nici 

mai

tr-un fel. asemănătoare. Campionii, 
după o partidă relativ ușoară cu 
Trotușul, vor avea de jucat, în ul
tima etapă 
cu Dinamo 
alt derby, 
pentru că,
tii bucureșteni au ieșit 
pentru titlu. Pe de altă 
studenții nu au un program 
lejer. Ei vor întilni la Ploiești, du
pă confruntarea cu Steaua, două 
echipe aflate într-o febrilă căuta
re de... puncte: Politehnica Timișoa
ra și Dinamo Brașov, ambele do
vedind u-se în turneul de la Ga-

lăți in accentuată revenire de for
mă. Așadar, la orizont se profilea
ză unele surprize...

La fel de acerbă, dacă nu chiar 
mai acerbă, se anunță disputa pen
tru evitarea locului IX din clasa
ment. în care sînt practic angajate 
cinci echipe, unele dintre ele cu o

■

Programul de azi (de le 
ora 14.39): Dinamo București 
—Voi no București ; Inde
pendența Sibiu — Trotușul ; 
Politehnica Timișoara — Mi
naur Baia Mare : Dinamo
Brașov — Universitatea Cluj: 
Steaua—Universitatea Bucu-

Universitatea București. Este

â,

?•

£>

BASCHET

■ W ....
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veche tradiție în campionatul divi
zie A: Independența Sibiu. Poli
tehnica Timișoara. Universitatea 
Cluj. Trotușul și Dinamo Brașov. 
De aceea, dincolo de încercările pe 
care — sîntem siguri — le vom face 
de a prinde pe... picior greșit vre
una d:n fruntașele clasamentului 
(încercări, de fapt, obișnuite în ul
timul ump în campionat. unele 
cimre ele chiar reușite !) este de 
a-.eptat ca in confruntările direc
te să se realizeze spectacole de 
bună calitate, cu noi tentative de 
ord:r. tac'ic. cu o creștere a anga
jamentului fizic.

Totul — repetăm — în limitele 
regulamentului și ale unei atmosfe
re de depună sportivitate, așa cum 
handbalul o poate oferi.

I-am vizitat, recent, pe scrime- 
rii de la Progresul, în casă nouă 
— sala din parcul sportiv situat în 
str. dr. Staicovici... A fost o ade
vărată revelație să vedem lucrînd, 
cot la cot, într-o armonie perfec
tă, mai bine de 50 de trăgători, sub 
îndrumarea a patru antrenori, An- 
gello Pelegrini, Nicolae Marinescu, 
Victor Teodorescu și Hariton Bă
descu.

Este evident că niciodată de cînd 
ființează, secția de scrimă a Pro
gresului, cu tradiție și cu bune re
zultate pe plan național și inter
național — îndeosebi în floreta fe
minină — n-a avut condițiile de 
acum. Există, deci, nădejdi să au
zim vorbindu-se din nou de muș
chetarii acestui club bucureștean, 
în termenii cei mai elogioși.

Cînd facem o asemenea afirma
ție ne gîndim, înainte de toate, la 
floretiste. Perioada de instabilitate, 
de căutări pare să se fi încheiat. 
A plecat, e drept, o trăgătoare de 
mare suprafață, ca Ana Pascu, dar 
au revenit Marina Stanca și Adria
na Moroșan. Dacă și Maria Vicol 
va accepta să reînnoiască contrac
tul... spiritual cu clubul de care îi 
sînt legate cele mai frumoase a- 
mintiri, atunci apare cert faptul că 
Progresul poate redeveni ceea ce a 
fost : o echipă cu pretenții la ti
tlul de campioană a țării. Lingă 
Stanca, Moroșan și Vicol vor pu
tea lucra Eva Palko-Lukacs și Ana 
Gîrbea. două floretiste valoroase, 
mai ales în întrecerile pe echipe, 
precum și cîteva elemente din foar
te tînăra generație — Elena Dra- 
gotă. Oana Serafim și Cornelia Io- 
nescu. Antrenorul emerit Angello

Pelegrini este ferm încredințat de 
renașterea floretei feminine la Pro
gresul pentru care depune mari e- 
f orturi.

Același lucru îl face — într-o în
trecere tacită cu maestrul Pelle
grini — și antrenorul Nicolae Ma
rinescu. în ciuda faptului că răs
punde de destinele scrimei în mu
nicipiul București (și startul, luat 
de curînd, este mai mult decît con
vingător), antrenorul Marinescu își 
rezervă destul timp pentru a for
tifica. prin antrenamente extrem de

Viața in secții

riguroase, de exigente, un „4“ de 
floretă bărbați, capabil să se situe
ze constant în primul eșalon al a- 
cestei probe, în întrecerile autohto
ne, în principal în Divizia A. Re
venirea lui Ursovici și Dinu Cris
tian la antrenamente, impulsionarea 
lui Buriea, precum și aclimatiza
rea lui Rusu. fost spadasin, iată 
piesele de referință ale echipei de 
floretă. Nu trebuie neglijat, de a- 
semenea. aportul pe care îl pot a- 
duce Olănescu și Bejan, mai ales 
în partidele psihologice, dat fiind 
experiența lor.

Ne place să credem că prof. Vic
tor Teodorescu. acest recunoscut 
strateg al spadei românești, cu mai 
bine de un deceniu în urmă, va ști 
să facă din Progresul o echipă cu 
faimă. Nu este o treabă prea ușoa
ră. La ora actuală antrenorul con
tează doar pe serviciile lui Cioeo- 
deică și Gavrilescu. tratează cu Sîr-

bulescu, Tudor și Țintea, lucrează 
ore în plus cu două speranțe — 
Olteanu și C. Nicolae, și, ca un 
tehnician care vede în perspectivă, 
caută să-și formeze și un eșalon 
pentru mîine, alcătuit din Bălănes- 
cu, Iliescu, Tatu și Sîrbu, toți co
pii de aproape 13 ani.

Hărnicia lui Hariton Bădescu i-0 
cunoșteam din anii cînd era tră
gător, sabrer la Steaua. Un sportiv 
care a căutat să anuleze handica
pul lipsei de alonjă, prin alte ca
lități — mobilitate, inteligență, re
flexe. Acum, iată-1 pe prof. Bă
descu, într-o postură nouă, de an
trenor. El este conștient că are de 
îndeplinit o misiune dificilă. Și, în 
perspectiva viitoarelor succese, a 
luat totul de la capăt. Și-a selec
tat numeroși copii, în special de Ia 
școlile generale nr. 108 (Berceni), 
114 și 150, și-a fixat un prim lot. 
După numai trei luni de pregătire 
minijuniorii prof. Bădescu au ieșit 
în public. Chiculiță, frații Păunes- 
cu, Achim, Mateescu, Mocanu, Popa, 
Caravan (ultimii trei, stîngaci), iată 
copiii cu care inimosul antrenor 
nădăjduiește să ocupe un loc pe 
podiumul „naționalelor" de juniori 
mici și totodată să formeze o echi
pă pentru „speranțele olimpice", 
chiar în acest an. ,

In final, am dori să subliniem 
interesul pe care conducerea clu
bului (prin tov. vicepreședinte Puș
caș) îl manifestă permanent față 
de relansarea scrimei, pentru re
așezarea acestei secții pe locul frun
taș ce l-a avut cîndva.

S. TIBERIU

'• A 3 HOCHEI f De vorbă cu antrenorul Mihai FLAMAROPOL

OBIȘNUIREA TINERILOR CU JOCUL IN FORȚA
PRINCIPALUL CISTIG AL TURNEULUI
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Fază clasică de handbal, surprinsă in timpul meciului Dinamo Bucuref
— Minaur I3aia Mare, disputat la Galați Papp (Dinamo) s-a înălțat 

cu toată opoziția lui Kiss (6) va trage ji fa marca
Foto : N. SBURLAN — Galați

DEMONSTRAȚII DE MINIBASCHET ..VOINȚIADA“, UN INTERESANT

ÎN DESCHIDERE LA MECIUL DINAMO - IGNIS
TURNEU FEMININ

Comisia de minibaschet din ca
drul federației de specialitate ne 
încunoștiințează că a stabilit pro
gramul întrecerilor demonstrative 

, ce vor avea loc miercuri seară, în 
sala Floreasca, înaintea meciului 
Dinamo—Ignis Varese din cadrul 
C.C.E.

La ora 18 se vor înfrunta for
mațiile Luceafărul și Saturn, alcă
tuite din cei mai tineri practlcanți 
ai acestui joc sportiv, băieți între 
8 și 10 ani; la ora 18,30 își vor 
disputa întîietatea fetele între 10 
și 12 ani componente ale echipelor 
Garofița și Crizantema, iar la ora 
19 băieții (10—12 ani) de la Jupi
ter și Neptun vor încheia demon
strația.

Toate formațiile vor fi selecțio
nate din rîndul minibaschetbaliști- 
lor Școlii sportive nr. 2, pregătiți 
de prof. Cornelia Mircioiu și prof. 
Stelian Gheorghiu.

★
Școlile generale și liceele dori-

toare să răspîndească minibasche- 
tul în rîndul elevilor sînt invitate 
să solicite federației panouri spe
ciale, dar numai prin consiliile ju
dețene sau municipale pentru edu
cație fizică și sport. La rîndul lor, 
acestea sînt rugate să specifice șco
lile și liceele care doresc panouri, 
pentru a se permite, în felul aces
ta, Comisiei de minibaschet să ai
bă o evidență a panourilor do
nate.

Sala Floreasca va găzdui. In 
curînd, un interesant turneu inter
național de baschet feminin. Mai 
precis, este vorba de „Vo:nț;ada“, 
competiție organizată pentru selec
ționatele cooperativelor meșteșugă
rești din Bulgaria (Spartak), Unga
ria (Spartakus>. Polonia 'Start) r. 
România (combinata Voința Bucu
rești—Voința Tg. Mureș).

întrecerile se vor desfășura ia 
zilele de 9. 10 și 11 februarie în 
sala Floreasca. ipceptnd de la ara 
18 (vineri si stmMtă) și de la oca 
10 (duminică).

Echipa reprezentativă de ho
chei pe gheată a României care 
a efectuat un turneu de patru 
jocuri in Elveția și R.F. a Ger
manie a revenit acasă. Bilanțul 
turneului : 2 victorii (3—2 cu El- 
set-a si 6—4 cu combinata S.V. 
Ftsser. — T V. Peiting) și 2 in
fringer-, (2—5 cu Elveția și 4—6 

ssen. campioana R.F. a 
adresat an

al selecționa- 
Flatnaropol, 

ne furniza cî-

și Gheorghe Florian, ata- 
Bandaș, Axinte, Costea,

JUCĂTOARE FRUNTAȘE SUSPENDATE PE TERMENE LUNCI
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De la I.E.A.B.S
Biletele de intrare la jocul de 

baschet dintre echipele Dinamo 
Buc. — Ignis Varese ce se va 
desfășura in sala Floreasca in 
ziua de 31.1.1973 ora 20, se 
pun în vînzare începind de azi 
la casele de bilete de la sta
dionul Dinamo și C.N E.F.S.

Analizînd propunerile făcute de 
cluburile Voința București și Uni
versitatea Timișoara, Comisia Cen
trală de disciplină din cadrul fe
derației de baschet a hotărît sus
pendarea pe șase luni a jucătoarei 
Mari* Roșianu (Voința) și pe 10 
luni a jucătoarei Marian» Kovalslk 
(Universitatea). Ambele au mani
festat dezinteres în pregătire, au 
absentat de la antrenamente și nu 
și-au îndeplinit obligațiile asuma
te față de cluburi. în plus. Maria
na Kovalsik a dovedit 
de vedetism și tendințe 
tuială.

Comisia centrală de 
cercetează, actualmente,
jucătoarelor Doina Prăzaru (Rapid 
București) și Bogdana Diaconescu 
(Universitatea Timișoara) pentru 
care cluburile au solicitat suspen-

darea pe
an. cele 
abateri grave c 
resele echipelor.

fi

<2- 
Ffi 

Germaniei». Ne-am 
trenorttlui principal 
tei noastre. Mihai 
eu rugămintea de a 
teva amănunte.

— Știm că obiectivul prin
cipal al primei noastre echipe 
este participarea la întreceri
le grupei B a campionatului 
m—diil programat in mar
tie. in Austria. Vă rugăm să 
ne spuneți care a fost, in a- 
eest sen*, «copul turneului in 
Eveția și R-F. a Germaniei ?

— Scopul sau. mai bine 
■BBptaflp turneului au fost ve-i- 

iriMfadm actual de pregă
tire a «tnpcner.tiior lotului și a 
echipei in ansamblu, precum si 
rwdarea te condiții destul de difi- 
eOe — mă refer desigur la posi- 
teutătue noas*-e — a elementelor 
tinere promovate în echipă, por- 
tarui Netecu. fu " “ Țone,

zis.

tinian 
canții 
Herghelegiu și Moroșan.

— Ne puteți
Iii despre cele 
susținute ?

— Desigur. Mai 
nu i-am putut folosi în acest tur
neu pe doi dintre jucătorii de 
bază ai echipei : Tureanu (acciden
tat în meciul de la București cu 
echipa secundă a Elveției) și 
Sgîncă. Și din echipa Elveției au 
lipsit la fiecare din cele două 
partide 2—3 titulari, dar, la ma
rea lor masă de jucători buni, 
acest lucru nu are aceeași impor
tanță ca în cazul echipei noastre, 
unde lipsa unui titular este ime
diat resimțită. La Biel, în primul 
joc cu Elveția — al cărui scor ar 
fi putut fi, de fapt, 4—2 în favoa
rea noastră pentru că Huțanu a mar
cat cu puțin înainte de sfîrșit un 
gol perfect valabil, dar anulat pe 
motive imaginare —, echipa a ju
cat foarte bine. In special din 
punct de vedere tactic. La Lucer
na. in a doua intîlnire, primele 
două reprize au fost echilibrate 
— după 40 de minute noi condu
ceam cu 2—1 — dar in ultima 
parte a meciului gazdele au fost 
mai bune și, cu mai multă șan

da cîteva deta- 
patru meciuri

întîi, acela că
regu- 
Bașa 

destul 
ia Ioc 

alte

atitudine 
de căpă-

disciplină 
cazurile

BILANȚ 1972 LA CLUBUL SPORTIV I.E.F.S.
a

(Urmare din pag l) și gimnasti- 
multe cazuri

it

unii specialiști din cadrul institu
tului nu sînt dispuși să se angajeze 
ferm în munca de pregătire a re
prezentanților clubului. Un caz a- 
supra căruia vrem să stăruim pu
țin este cel oferit de lectorul univ. 
Ștefan Roman, maestru emerit al 
sportului. Considerat, pe bună drep
tate, cel mai bun produs al voleiu
lui românesc, Ștefan Roman ar pu
tea să facă din studenții voleiba
liști de la I.E.F.S. niște virtuozi în 
această disciplină, așa cum s-au pe
trecut lucrurile și în alte ramuri 
soortive (baschet, handbal etc.). 
Or, Ștefan Roman evită să-și adu
că aportul său calificat, mulțumin- 
du-se să privească din afară la e- 
forturile colegilor de specialitate 
din cadrul catedrei. Să recunoaș
tem, este foarte puțin...

Analizînd cu multă obiectivita
te toate carențele constatate în 
munca sportivilor și antrenorilor, 
Biroul clubului, prin prof. Romu
lus Spirescu, vicepreședinte, ne-a 
prezentat un plan de măsuri vi- 
zînd îmbunătățirea radicală a per
formanțelor, mai ales la baschet.

volei, handbal, scrimă 
că, adică în cele mai 
în sporturi olimpice. Pentru asigu
rarea unui potențial uman și mai 
valoros se preconizează totodată pa
tronarea unor unități de performan
ță la nivelul copiilor și juniorilor, 
în speță a școlilor sportive, liceu
lui cu program de educație fizică 
și clubului sportiv școlar. De ase
menea, se va avea în vedere recon
siderarea criteriilor de admitere la 
Institutul pentru Educație Fizică și 
Sport, paralel cu organizarea unor 
cursuri de pregătire pentru con
curs în două sesiuni, în februarie 
și iulie.

în ideea realizării unui pas îna
inte pe drumul performanței s-a 
exprimat, în cadrul concluziilor a- 
dunării generale și prof. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu, secretar al 
C.N.E.F.S., care a ținut să sublinie
ze că această unitate de performan
ță are asigurate toate condițiile 
pentru a alimenta permanent lotu
rile naționale și implicit pe cele 
olimpice, obiectiv important ce tre
buie să se afle, cel puțin de acum 
înainte, în atenția întregului colec
tiv de sportivi, de cadre didactice 
și antrenori de la I.E.F.S.
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să, dar și cu un joc dur, adesea 
peste limitele regulamentului, au 
cîștigat.

— Hocheiul nu este un joc 
pentru domnișoare. Toate echi
pele „mari" joacă destul de 
dur, fără menajamente...

— Este adevărat, dar 
lamentul are totuși limite, 
și Țone au fost accidentați 
de serios, fără ca autorii să 
pe banca de pedepse. In
condiții, echilibrul ar fi fost re
stabilit. Am remarcat la 
toți jucătorii tineri, mai 
experimentați, că au fost 
dați de această manieră 
Am observat acest lucru și în 
meciul cu campioana R.F. a Ger
maniei, E.V. FUssen (care, între 
altele, trebuie spus că dă 7—8 ti
tulari echipei naționale, partici
pantă la grupa A a ' campionatu
lui mondial). Hocheiștli 
început bine meciul, au 
frumos și după prima 
meciului conduceau cu 
n-au putut răspunde însă manie
rei de joc forte a adversarilor lor 
și în conJinuare, au fost depășiți. 
Cred că obișnuirea jucătorilor ti
neri cu felul de joc dur, bărbă
tesc. în care joacă echipele pu
ternice reprezintă principalul cîș- 
tig al turneului.

— Cum apreciați comporta
rea echipei în ansamblu ?

expresie a 
pregătire, a 

Față de me- 
ritmul de 

au crescut :

aproape 
puțin 

intimi- 
de joc.

noștri au 
combinat 
treime a 
2—0. Ei

din acest punct de vedere, adver
sarii întîlniți nu ne-au foi 
riori. Am remarcat o mi 
înțelegere și respectare t 
nilor pe posturi. Deși m-a nemul
țumit comportarea ei în meciuîica nr, 
E.V. Fussen, apărarea și-a îmbu
nătățit simțitor jocul din punct de 
vedere tactic. ~ ubisll

— Evidențieri?
-Sînt mulțumit atît <Țe \

portarea „consacraților" Varga. To- 
niță, Făgăraș cît și 
Tone și Justinian.

— Șl atacul ?
— Linia I (Pană, 

daș) a fost cea mai 
zînd și combinații foarte spectacu
loase. Mențiuni speciale pentru 
Huțanu care și-a etalat fără zgîr- 
cenie marele talent cu care este 
înzestrat. Sînt mulțumit, în gene
ral, și de evoluția liniei a ITI-a 
(Gheorghiu, Bașa, Ștefanov). Linia 
a II-a (Axinte, Moiș, Costea) mai 
trebuie rodată pentru a le egala pe 
celelalte ca randament.

Vladimir MORARU

de a tinerilor

Huțanu, Ban- 
eficace, reali-

ATLETISM
— Jocul prestat, 

stadiului actual de 
fost în general bun. 
ciurile cu Norvegia, 
joc, viteza acțiunilor

IW> "HWM CTWJI
(Urmare

jalonul 
jubiliar. S-ar putea ca 
ofere satisfacția unui

de prim rang, dar nu, 
și noi recorduri. Sînt

e Mihai Zarâ. pe 
:e Paul

UN CONCURS CU PUȚIKE
REZULTATE DEOSEBITE

ritorul cu 
săritoru 
aruncă

coresi
talent) sai
ria a II-a Sofia Mitrică. 
toare in proba d 
tații a jun

Iată rezu 
JUNIORI I, BAIETî 
Cristudo- (CS. Pitești) 
Obreja (S^A) «9. S. 
(C S. Pitești) 6,9 ; lungime 
Bedrosian (Viitorul) 7.13 n 
Scar lat (L.C.E.A. Cîmpulung 
6.77 m. 3. A. Weber S-S A ) 
înălțime : 1. M. Zară S-S.AJ

» : grea- 
1530 m. 
1144 m. 
3.24

M Zară CS 
m. 2. C. Ene (SSAi 1.95 
late : 1. p Neagu (Lie 35)
2. M. Matei (Progresul)
3. W. Vogel (Lie. 35) 
FETE. 6<> mg : 1. Olga Cioban u (Li 
2 Iași) S.9. 2. Cocuîeana Bucătar 
(Lie. 2 Iași) 9,1. 3. Beatrice Lovi 
(Viitorul) 9.3 i greutate : L Sofia 
Mitrică (SA.A) I2.4S m (record sta
bilit pentru junioarele de categoria 
a H-a cu greutatea de 4 
liana Georgescu (Steaua
3. Domnica Nistor (CAA. 
JUNIORI III. BATEȚI. 
M Bogdan (SS A.) 7,5. 
marina (S.S.A.) 7.6. 3.
(Șc. 190) 8.0 : prăjină : • 
(C.S.S.) 
(S.S.A.) 
2,40 m 
Sulger
Gheorghe (Școala Sp. Ploiești) 
3. Mirela Jianu (CĂ. Pitești) 
lungime : 1. Mariana Gheorghe 
m, 2. Elena Marinescu (Steaua)

2,50 m,
2.40 m 

; FETE. 
(Lie. 37)

kg). 2. Li- 
l 1139 m. 
) 11.70 m ;
5» mg : 1. 

. 2. L. De’a-
A. Dohitscu 
1. G. Neagoe 
M. Gherase 
Pop (S.S.A.)

2.
3. F.
50 m : 1. Carmen

7.0, 2. Mariana
7,1, 

7,1 ;
4.86
4,80

/

DE PE 0 PLATFORMĂ OPTIMISTĂ

lețeanca Adriana Surdu a adăugat victoriei de la 60 m pe cea de la 
săritura in lungime

m. 3. Mihaela Popescu (C.S. Pitești) 
4.55 m ; înălțime: 1. Mihaela Be- 
bliu (S.S.A.) 1.45 m, 2. Elena Mari
nescu 1,45 m, 3. Marisa Voinea 
(S.S.A.) 1.40 m ; greutate : 1. Maria
na Popescu (Metalul) 10.21 m, 2. 
Florența Rujea (Constructorul) 10.08 
m. 3. Veronica Sigarto (S.S.A.) 
9,84 m.

Sîmbătă și duminică s-au dispu
tat, în afara concursului, citeva

probe la care au participat unii 
atleți seniori fruntași, componenți 
ai lotului național. Rezultate : 60 
mg (b) : E. Sebestien 7,8. N. Perța 
7.8, lungime : V. Georgescu 7,12 m.

Sărucan 7.18 m ('.), A. Șepci 7,07
m. înălțime : C. Dosa și S. loan 2,10 
m. G. Kicsid 2,05 m, prăjină : 
Ligor. D. Piștalu și C. Ivan 4.80 
înălțime (f) : Virginia Ioan 1.75 
Alexandrina Stoenescu 1,70 m.

V.

N. 
m. 
m,

Am arătat succint într-un arti
col anterior că, pentru sezonul fes
tiv care va începe peste două luni, 
generației cailor de patru ani i se 
atribuie rolul principal în realiza
rea performanțelor sportive. Nu e 
vorba firește numai de 
Derbyului 
acesta să 
spectacol 
neapărat, 
destui factori externi care exercită 
influență asupra desfășurării unei 
alergări, începînd cu starea vre
mii !...

După opinia noastră, esențialul în 
această problemă este că, în baza 
recordurilor stabilite de reprezen
tanții acestei generații anul trecut, 
sînt de scontat din partea lor firești 
și importante salturi de valoare. Și 
pentru a permite cititorilor rubricii 
să poată înțelege mai ușor motive
le pe care se întemeiază prezum
țiile optimiste, vom prezenta aspec
tul furnizat de un tablou compa
rativ al cailor de 
perioada ultimilor 
mintm că, potrivit 
probelor de trap, 
împart în categorii 
durilor stabilite după un anumit 
grafic tehnic, eșalonat pe vîrste, caii 
de primă categorie fiind clasificați în 
cazul de față, cei care abordează 
neul sezon) cu recordurile de 1.29 
și mai iute. Așadar, ce relevă men
ționatul tablou comparativ ? Că se-

categoria I pe 
cinci ani. Rea- 
regulamentului 

exemplarele se 
pe baza recor-

zonul 1968 a fost abordat de 9 
exemplare de primă categorie. 1969 
de 17, situația menținîndu-se ne
schimbată și în 1970. Și era gene
rația lui Talion. Talaz, Seceriș. Ra- 
rița etc. ! în 1971 au fost 11 e- 
xemplare, pentru ca în 1972 să a- 
jungă la cel mai scăzut nivel : 
doar 4 !...

în acest an, prin elementele de 
prim rang, în frunte cu excelenta 
campioană. Senzația, indicele s-a 
situat la cota cea mai înaltă: 19 
trăpași de categoria I.

Firește că, în actualul sezon, exi
gența față de valoarea performan
țelor va crește. De la plafonul de 
1.29, ca să-și mențină poziția în 
categorie, 4 anii vor trebui să rea
lizeze 1.26 și mai iute. In virtutea 
calităților demonstrate pînă acum, 
aprecierile sînt unanime : cei puțin 
jumătate dintre cei 19 vor absolvi 
examenul noului barem. Deci, se 
poate trage concluzia că vom avea 
de consemnat evoluția unei gene
rații viguroase și de valoare supe
rioară, creditată cu recorduri în 
jur de 1.22.

înainte de a încheia, ne permi
tem doar să semnalăm, că pentru 
atingerea țelului dorit, programarea 
acestor exemplare să se facă în 
mod judicios. Nu pentru impulsio
narea pariurilor să fie trimiși ori
cum la start, ci numai pentru o 
cit mai justă punere a lor în va
loare. Este un amănunt care se 
impune a nu fi ignorat !

Niddy DUMITRESCU

PARTICIPAREA

ULTIMA ZI pentruAZI

SE FACE PE BILETE DE 2 LEI, 5 LEI Șl 15 LEI VARIANTA. 
VARIANTELE DE 15 LEI DA'J DREPTUL DE PARTICIPARE LA TOATE EXTRAGERILE CU MARI ȘANSE DE CÎȘTIG.

procurarea biletelor

LOTO 30 IANUARIE 73

SE ATRIBUIE

AUTOTURISME, EXCURSII, BANI
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ROSTUL JOCULUIȘCOALĂ EXIGENTA „PROFESORULUI" NU SE DEZMINTE
tener ambițios și cu aplicații pen
tru jdcul de fotbal.

Ceva mai îngăduitor în ceea ce 
privește precizia paselor — pe a- 
cest teren dificil care, înainte de 
toate, punea jucătorilor serioase 
probleme de echilibru —, antreno
rul Constantin, ca proaspăt „prin
cipal" ce se află, a fost mai pre
tențios la capitolul tactică, inter
venind de pe margine ori de cîte 
ori gîndirea de ansamblu a echipei 
și rezolvările individuale coborau 
sub nivelul primei divizii, sub ce
rințele formulate, împreună, în 
timpul ședințelor de lucru cu ca
racter teoretic.

Am notat, astfel, intervențiile lui 
care solicitau o acțiune, metodică, 
constantă, în bloc (acel flux-reflux

Cu o zi înaintea plecării în Li
ban și Siria, unde Va întreprinde 
un turneu de patru jocuri, forma
ția bucureșteană Steaua a susținut 
ieri, în fieful ei din Ghencea, o 
partidă-școală în compania divi
zionarei C Șoimii Tarom, al trei
lea meci pe care-1 joacă în inter
valul de opt zile cîte au trecut de 
la verificarea cu Tractorul Brașov. 
Deși terenul a prezentat un coefi
cient de dificultate (zgură îngheța
tă, acoperită pe mari porțiuni cu 
zăpadă), amicalul a fost, după pă- 
rerea noastră, util, antrenorii Con- 
stantin și Jenei testînd potențialul 
echipei, la ora actuală, în condiții 
de îngreuiere și de replică destul 
de puternică din partea unui par-

grupat, prin apropierea la distanțe 
convenabile între linii), am reținut, 
de asemenea, observațiile adresate, 
din „mers", elevilor lui, în 
tele faze care reclamau o 
vare tactică mai fericită.

Și, într-adevăr, cel puțin 
exemple concrete, culese din 
partidei (pe parcursul căreia 
fost încercate aproape două for
mule de echipă) au justificat co
rectări de pe margine. întrucît : în 
min. 6, de pildă, în loc să joace cu 
o pasă de la început, Aelenei a 
preferat driblingul, deși era încol
țit de doi adversari ; în min. 19. 
la o centrare perfectă înapoi, ex
pediată în careu de către Aelenei, 
Tătaru a sărit peste minge, lă- 
sind-o sâ treacă în posesia unui...

varia- 
rezol-

cîteva 
timpul 

au

7

JIVL, care promite isprăvi in plus pentru retur, se preț 
unde fotoreporterul nostru THEO MACARSCHl a re 

pe „uriașul" Stoc
itețte 
izat.

Per oui- hcg.g 
•re in /a|4
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ab Januq
zat „ÎT'-Ie ! Haidu — Sâtmăreanu, 
Smarandache, Clugarin, Hălmăgeanu 
— Dumitriu IV.Dumitru — Pantea, 
Tătaru, Iordănescu, Aelenei. La re
luare, Iordache? . Negrea, Cristache, 
Vigu, Helvei, Nâstâse și Vlad i-au 
înlocuit pe Haidu, Sâtmăreanu, Sma
randache, Dumitru, Pantea, Tătaru 
și Iordănescu.

Divizionara C Șoimii TAROM a ju
cat In următoarea formație : Ati- 
moftoaiei — Dobre, Voicu, Anton, 
Panache — Dima, Petrovici, Mărdă- 
rescu — Gh. Nicolae, Gh. Georgescu, 
Voicu. Autorul golului, Nastali, a ju
cat în repriza a doua.

Popa, Plică, Ghirca, Stoica. Mihu. 
Bălosu, Nistor, I. Constar.dntscu, 
Rădulescu, Tăr.ase, Ologu, Tufan. Ne
goescu, Caraman, Stoicescu și Turcu. 
Nu a jucat Antonescu, accidentat A 
arbitrat Zaharia Drighici.

aruL fiăzc,
3 - ML Ju

C.

C.S.M. SIBIU —
3—0

POPA — coresp.

A.S.A. TG.
(2-0)

MUREȘ

vriM. Șu.-iea. Mî.-cj. P 
cele. Crețu si Mihai.

A.S.A. Tg. Mureș : Nagel — 
SzSIOsi, Unehiaț, Ispir, Czako — Va- 
rodl, Orza — Sultănoiu, Naghi, Mu- 
reșan, Caniaro.

Au mai jucat Kiss și Țevi.

țu *1

I. IONESCU — coresp.

adversar ; în min. 27, Dumitru, la 
numai 8 m. în poziție excelentă, 
cu toată poarta în față, cum se 
spune, a fugit de răspunderea exe
cuției directe, voleul, prelungind 
balonul spre lateral, lui Aelenei, 
aflat într-un unghi închis față de 
buturile adverse ; în min. 59, Năs- 
tase s-a ascuns după adversar, în 
loc să se dezlipească de el pentru 
a putea primi în poziție de fina
lizare o pasă de la un coechipier.

Nefăcînd dintr-o pasă un scop 
in sine, și ca unul care, ca jucător, 
a gindit și a ales, mai tot timpul, cea 
ma; bună rezolvare. Constantin a 
sesizat, in min. 67 al jocului, fap
tul că. în loc de pasă (spre Vlad, 
marcat strict în clipa aceea). Hel
vei trebuia să aleagă calea dri
blingului pe partea dreaptă a apă
rătorului advers, unde avea spațiu 
mai larg de manevră.

Pentru a încuraja lucrul bun — 
trăgind. dec:, toate foloasele din- 
tr-’jn asemenea joc de verificare 
— Constantin a subliniat, de pe 
margine, și reușitele elevilor săi 
(ș: au fost destule), acele rezolvări 
mai deosebite care au demonstrat 
hotArfre și clarviziune : cazul ac
țiuni; (din min. 15) încheiată cu 
s.:. de la marginea careului mare, 
a Iui Dumitriu IV. care, văzîndu-și 
c -?ch:p:eri: din linia întîi sever 
rr.arjz-.i. a sneculat culoarul liber 
c? i se oferea ; al „triunghiului", 
Aelenei—Iordănescu—Tătaru (un
schimb in viteză cu demarcarea ul
timului pe o zonă liberă) ; al du
blajului. oportun, efectuat de Hăl- 
măgeanu (min. 6), plasat în scară 
la o debordare a fotbaliștilor de 
la Șoimii pe partea opusă : al exe
cuției lui Dumitriu IV (min. 62) 
care, printr-o diagonală de 40 m, 
a schimbat jocul, brusc, surprin- 
zlr.d adversarul descoperit...

Cam acestea au fost exemplele 
cele mai concludente care au punc
tat aspectul de ansamblu al veri
ficării de ieri dimineață. „Condl- 
ti;le vitrege in care s-a desfășurat 

jac. au constituit, desigur, un 
impediment pentru ambele echipe" 
ne spunea, la sfirșit. în cabină, 
proaspătul antrenor principal al 
Stelei. Gheorghe Constantin, cu- 

l per.tru exigența lui. „Totuși, 
.at eL și in această situație, 

jucătorii mei na m-au mulțumit 
intru totul, r.u din pricina rezulta- 
tulu: ega'.. Nu și-au creat suficien
te situații de gol. sint incă tribu
tari fricii de a șuta la poartă. Este 
drept, axindu-ne pînă in prezent 
pregătirile pe dezvoltarea rezisten
ței generale, n-am totalizat dectt 
vreo 60 de minnte pentru acumu
lări la factorul tehnic. Să sperăm, 
insă. că. in perioada care urmea
ză, pînă la reluarea întrecerii, ne 
vom pune la punct și la acest ca
pitol".

părăsit gazonul, cu discreție, „Teo" Codreanu. 
N-a avut demarajul lui Gento. N-a avut vite

za lui Pîrcălab. N-a avut șutul lui Nae Tătaru. 
N-a avut...

„Teo" Codreanu a îmbrăcat tricoul nr. 11 împotriva 
tuturor legilor. Cine ar îndrăzni, astăzi, să arunce pe
extremă un fotbalist lipsit de calități ?

Și totuși, „Teo" Codreanu, împreună cu Năsturescu, 
a purtat pe umerii săi fragili rikșa în care s-au aflat 
„mandarinii" Dumitriu II, Ion lonescu și Valentin Stă
nescu.

„Teo" Codreanu a înțeles imediat că trebuie să ac
cepte rolul ucenicului „bun la toate". împreună cu 
Năsturescu, el a împins întreaga ehipă a Rapidului, 
adueîndu-i titlul. Am putea spune că „Teo" Codreanu 
și Năsturescu, două extreme lipsite de... calități, au 
făcut pentru Rapid mai mult decît Sipos și Bogdan, 
cele mai bune extreme din istoria echipei feroviare.

Cine a fost autorul ideii tactice care a făcut din 
linia de mijloc a Rapidului un compartiment de patru 
oameni ?

Acesta este „omul din rikșa", adică Valentin Stă
nescu, promotorul întăririi jocului la mijiocui terenu
lui, promotorul echilibrului, rezultat din înmulțirea pos
turilor cu sarcini (atunci) duble.

Oricit vi s-ar părea de ciudat, „schema Rapidului" 
□ fost preluata — întîmplător, desigur — de echipa 
Angliei, în „11 "-le căreia Ball și Peters au avut rolul 
lui Codreanu și Năsturescu, purtindu-i în rikșa pe 
„mastodonții" Hunt și Hurst. Oricît vi s-ar părea de 
ciudat, această idee, a întăririi mijlocului, pentru

eliberarea „tenorilor" din față, a fost aplicată, cu 
ani în urmă, de marea echipă a Ungariei, care, ne- 
avînd extreme de mare clasă, a făcut din Toth Mihaly 
(sau Budai li) și Czibor doi „cărăuși" care au anti
cipat structura tipului Codreanu și Năsturescu.

„Tricolorii" lui Angelo Nicuiescu au urmat, în linii 
mari, aceeași idee. Neavind un Garrincha și un 
Gento, Angelo a crezut in polivalența lui Dembrovșchi 
și Lucescu, care au refăcut, de fapt, ideea tactică a 
lui Gustav Sebeș, Valentin Stănescu și... Ramsey.

„Teo" Codreanu a părăsit arena obținînd o mare 
victorie. El a reușit să se împotrivească dogmelor 
care impuneau (în cadrul unei echipe) un post de 
extremă clasică indiferent dacă acest post putea sau 
nu să aibă un titular. „Teo" Codreanu, acceptînd să 
joace pe tot terenul, i-a eliminat pe toți cei ce și-au 
închipuit că pot juca doar mimînd jocul.

In ultimul timp se agită din nou „teoria extreme
lor avintate". Polivalenții incep să fie tratați cu o 
oarecare răceală. Nerăbdarea dorește cu orice preț 
un Jairzinho si un Gento. Dar nerăbdarea nu e sufi
cientă. în numele acestei iluzii se face apel pînă și 
la fotbaliști care știu doar să mimeze jocul.

Am socotit oportun, să ne reamintim de efortul 
generos al lui Teo Codreanu, acum, cind neobositul 
„cărăuș" cl Rapidului părăsește gazonul Am socotit 
oportun să reamintim că principiul diviziunii muncii 
în fotbal exclude dogmele și... mima.

Ioan CHIRILA

de • Acum

astăzi in

de cros

trei luni pe masa de operații, 
luptă cu zecile de kilometri 

trei• „Roznai e la numai

goluri distanța !“
.. .12 noiembrie ’72. Spitalul Nr. 1 

din Craiova. într-o ultimă replică 
Oblemenco spune : „Nici nu mă 
gîndesc să nu joc la primăvară !“ 
Cuvintele sale sunau mai mult ca 
un optimism de circumstanță. Per
forația de ulcer de la 24 octombrie 
și complicația survenită după prima 
intervenție chirurgicală cereau par
că mult timp pentru 
l-am spus, atunci, lui

Hercu-
urma

acest

►4t.

G. NICOLAESCU

FARUL CONSTANȚA — PORTUL 
CONSTANȚA 3—0 (1—0)

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Divizionara A a făcut un joc bun, 
lăsind o impresie deosebită, în spe
cial, Negoescu, Rădulescu și Bălosu. 
Aceștia s-au ridicat peste valoarea 
celorlalți coechipieri. Au înscris: 
Tufan (min. 30), Negoescu (min. 70) 
și Ologu (min. 85). Antrenorul P. Co- 
măniță a rulat următorii jucători:

SIBIU 
friguros 
1.500 de . 
la primul‘joc din acest’an al echipei 
favorite. Spre satisfacția lor, fotba
liștii sibieni au reușit, datorită unui 
joc mai activ în atac, să învingă e- 
chipa din Tg. Mureș.

Oaspeții, lipsiți de aportul lui 
Hajnal și Boloni, nu au putut să 
treacă de apărarea fermă a localni
cilor, exagerind în folosirea combi
națiilor la marginea careului mare. 
Golurile au fost înscrise de : Cher- 
ciu (min. 3), Serfozii (min.12) și Pav- 
lovici (min. 89).

C.S.M. : Deibhardt — Zaharia, 
David, Rubint, Naghi — Gabel, Cher- 
ciu — Serfozii, Floarea, Firițeanu,

28 (prin telefon) Pe
(minus 10 grade), 

spectatori au ținut

un timp 
aproape 

să asiste EFTIMIE, ȚIRCOVNICU, MAFTEUȚA, CACOVEANU
Șl CRAINICEANU DIN

Clubul Dinamo a luat frumoasa ini
țiativă de a organiza o nouă competi
ție de nunifotbaL de data asta, rezer
vată foștilor jucători (OKLboys) ai celor 
patru team-uri bucurețtene — Dinamo. 
Steaua. Rapid și Progresul — și dotată 
cu cupa „Mereu tineri*.

Iată, rezultatele acestor Jocuri (două 
reprize a 30 de minute) . Dinamo— 
Progresul 11—6 (6— 3). Dinamoriștii. cu 
un. lot mai valoros, s-au impus prin 
punctele realizate de Feodot (S), Eftimie 
(2). VIlcov, Slrbu. TiTcomlcu Si Nun- 
weiiler IV, respectiv. Malteuu

NOU IN ARENA!...

lOVtSt

VĂ SCRIEM DIN COMUNA...
• Punem, zilnic, la dispoziția citi
torilor noștri, aspecte ale fenome
nului sportiv semnalat pretutindeni 
în orașe mai mari sau mai mici ale 
patriei. De curînd — după cum se 
știe — am inițiat și o rubrică nouă, 
intitulată „Viața sportivă a orașe
lor țării".

Se pare, însă, că și locuitorii din 
sate și comune, despre a căror pa
siune pentru sport am scris de a- 
tîtea ori, doresc să se menționeze 
mai 
pre 
nie. 
ție.' 
tînd 
viața sportivă
Dornici să facem cunoscute opiniei 
publice relatările colaboratorilor 
noștri, prezentăm azi conținutul a 
două dintre scrisorile primite 
curînd.

des și mai în amănunt și des- 
activitatea lor pe această li- 
Dovadă că, pe adresa redac- 

sosesc tot mai des scrisori pur- 
în ele amănunte legate, de 

în mediul rural.

de

neretului" de la sate. Un număr de 
56 de tineri — cooperatori, elevi, 
profesori — după terminarea lu
crului, a orelor de școală, s-au în
trecut la șah și tenis de masă. Cînd 
ne-a scris tov. Dura — care este și 
președintele asociației sportive Re
colta din comună — cîștigătorii fu
seseră desemnați. Aurel Lavru 
(simplu), Valerian Dura și Cornel 
Leucu (dublu), Mandolica Grădina
rii (simplu) — la tenis de masă, șl 
loan Rotariu la șah sînt cei care 
vor reprezenta comuna în faza ur
mătoare.

Aminteam la început și de 6port 
în aer liber. Ei bine, cei care „ig
norează" sala nu sînt alții decît 
componenții echipei de fotbal — 
formație ce activează în campiona
tul județean.

elevi, ceea ce reprezintă 70 la sută 
din efectivul școlii. S-au procurat 
8 rachete de tenis. 3 ambarcați: 
pentru canotaj. Se organizează cam
pionate 
mintite.

Sport 
agricol 
goria a 
IlI-a de clasificare la seniori ; 
de elevi posedă insigne cu 
cercuri olimpice ; 15 
țene (campionate școlare 
blicane) ; 12 recorduri județene ; un 
elev s-a clasat pe locul 9 la finala 

a

pe școală la disciplinele a-

de performanță. La Liceul 
sînt trei sportivi de cate- 
Il-a și 11 de categoria a 
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Juri jude- 
și repu-

crosului republican

VENIREA IERNII NU-I UN 
IMPEDIMENT...

ISPRĂVILE ELEVILOR 
DIN CIUMBRUD

iar- 
pro-

Este drept, ne aflăm în plină 
nă, dar — așa cum ne scrie . 
fesorul Valeriu Dura — „In comu
na Fintînele din județul Suceava 
activitatea sportivă continuă. Se 
lucrează mult în sala de sport a 
Școlii generale Bănești, dar și afa
ră — iarna blinda o permite — în 
aer liber".

în sală s-a dat startul în com
petițiile sportive pentru „Cupa ti-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport nr. 
etapa din 28 ianuarie 1973.

I Atalanta—Cagliari (pron. pauză) 
II Atalanta—Cagliari (pron. final)

III. Internazionale—Lazio
(pron. pauză)

IV. Internazionale—Lazio
(pron. final)

V. Juventus—Bologna (pron. pauză) 
VI. Juventus—Bologna (pron. final) 

VII. Palermo—Milan (pron. pauză) 
VIII. Palermo—Milan (pron. final)

IX. Ternana—Napoli (pron. pauză) 
X. Ternana—Napoli (pron. final)

XI. Fiorentina—Sampdoria 
XII. Lanerossi—Torino

XIII. Roma—Verona

Fond de premii : 338 502 lei.
Plata premiilor pentru acest

se va face astfel : în Capitală ... .
din 2 februarie pînă la 14 martie 1973 
inclusiv, iar în țară începînd aproxima
tiv din 5 februarie pînă la 14 martie 
1973 Inclusiv.

4,

X 
X

2

x 
X
1 

X
2
X
X
1
1
2

concurs 
începînd

Dacă citești scrisoarea profesoru
lui Ștefan Fiilop, directorul ad
junct al Liceului agricol din co
muna Ciumbrud, județul Alba, a- 
proape că nu-ți vine a crede ceea 
ce se spune în ea. Ni se aduc la 
cunoștință realizări pe linie de sport 
— amenajări, organizare de com
petiții sportive, performanțe, pla
nuri de viitor —• cu totul remar
cabile. De parcă ar fi vorba de o 
uzină cu mari posibilități, nu de 
un liceu dintr-o comună. Dar 
luăm pe rînd.

Amenajări. în ultimii doi 
s-au depus eforturi deosebite 
tru amenajarea și modernizarea 
bazei sportive. Numai în 1972 s-a 
bituminizat terenul de handbal, a 
fost amenajată — în jurul terenu
lui sportiv — o pistă de zgură lun
gă de circa 200 m, un teren de vo
lei, altul de tenis de cîmp, două 
sectoare de aruncări, gropi de sări
turi ș.a. Totul prin muncă patrio
tică : nivelări de terenuri ; trans
porturi de pietriș, pămînt și zgură ; 
confecționarea și plasarea a 500 m 
borduri, a porticului de gimnastică; 
îngrădirea terenului, însămînțarea 
de iarbă și plantarea de arbuști în 
jurul terenului.

Ramuri sportive. La liceul din 
Ciumbrud elevii practică sportul în 
următoarele ramuri : atletism,
handbal, fotbal, volei, lupte, cano
taj, tenis de masă și de cîmp, înot, 
sporturi de iarnă — peste 300 de

să le

ani 
pen-

pe țară 
ș.a.m.d.

Planuri
tă renovarea 
iluminarea bazei sportive (în special 
pentru perioada de iarnă, cînd aici 
se patinează), bituminizarea pardo
selii sălii de gimnastică, construirea 
a două sau trei mese din beton 
pentru tenis de masă ș.a.

Sportul școlar de la Ciumbrud — 
Alba este demn de laudă.

de viitor. Este preconiza
și mărirea tribunei :

Aurel PĂPĂDIE

. au 
ei și 
uotat 
câtor 

Codreanu. ai»t°r 
te ale Ra- 
Neactu wi 
aa marcat

vindecare.
__ __ Oblemenco 

că-1 așteptăm în primăvara lui ’73 
pe gazon, atacînd apărările adverse. 
I-am spus, deși nu prea credeam 
că revenirea se va produce repede...

.. .In ianuarie, primim de la Cra
iova vestea că Oblemenco îsi va 
relua pregătirile. Surpriza aceasta 
cerea, parcă, o verificare. La 12 ia
nuarie în București, doctorul echi
pei, Vasile Frînculescu, ne declara- 
„Am fost la Urgență cu cl, la di
rectorul spitalului, la Mircea Con- 
stantinescu, și m-a asigurat că pot 
să-i dau drumul in pregătiri ! în 
primăvară, mi-a spus că va putea 
juca t..A doua zi, imediat după 
ce a ajuns la Craiova, Oblemenco 
își făcea bagajele pentru perioada 
de pregătiri de la Băile Herculane.

...Ningea liniștit. Pe panta dură 
dinspre Grota Haiducilor, în urma 
plutonului, alerga Oblemenco. Nu 
mai era chipul acela de argilă de 
după ploile de toamnă din noiem
brie. Era Oblemenco cel adevărat. 
Reușise într-un timp record să re
facă cele 11 kilograme pierdute în 
spital. Alerga mai ușor decît cei
lalți. Dar cu ambiție, fără vreo re
ținere în 
țez prea 
obișnuit 
doua zi, 
fel de „tare" ca ceilalți coechipieri. 
Și multe exerciții pentru abdomen. 
Maserul echipei. Marian Mire.a a 
zis la un moment dat : „Cînd l-am 
văzut alergînd umăr la umăr cu 
ceilalți am rămas cu gura căscată. 
A venit cu un 
foarte 
foarte 
creazâ 
spune 
două operații de ulcer...

mișcări. „Nu vreau să for- 
mult. Organismul trebuie 

treptat cu efortul 1“ A 
în sală, lucra aproape ia

tonus muscular 
slăbit, dar organismul său e 
puternic ! Uitați-vă cum lu- 
la spaliere I” Cine putea 
că omul acesta a suferit

Modesto FERRARINI

„CUPA RÎȘNOV"
/Urinare din pag l)

Steagul roșu Bv. 2:27,01, 2. Bucegi 
Rîșnov 2:27,25, 3. Sinaia 2:27,55.

Ștafetele fondistelor s-au 
cu următoarele rezultate : 
re, 3x5 km : 1. Pedagogic 
1:14,50, 2. Rîșnov 1:30,55 ; 
re 3x3 km : 1. Rîșnov 
Tractorul Bv 40,22, 3. Predeal 40,28

La copii au țerminat 
pe categorii de vîrstă, 
băieți, născuți 1963 : 
1960—62 C. Munteanu ; 
Cristoloveanu ; 1957—58 
(toți din Rîșnov).

La sfîrșitul întrecerilor a fost 
întocmit un clasament general care 
arată astfel : 1. Bucegi Rîșnov 117 
p, 2. Liceul special Predeal 158 p, 
3. Șc. sp. Brașovia 162 p, 4. Trac
torul Brașov 181 p. 5. Steagul roșu 
Brașov 187 p, 6 Schi Bob Club Si
naia 193 p.

încheiat 
senioa- 
Oradea 
junioa- 

38,17, 2.

cîștigători, 
următorii : 
C. Găină ; 

1959 B. 
I. Cimpoia

Gh. Pop, unul dintre reprezen
tanții noului val — un patinator de 
viteză foarte dotat — s-a numărat 
printre principalii animatori ai 
„Cupei României".

La Băile. 
lane, în 
plutonului, 
drumurile 
munte, Oblemen
co, cu pas hotă- 
rît și ambiția de 
a redeveni „tu
narul" de temut, 
din campionatele 
trecute.
Foto :
S. BAK.CSY

..................

fost mai greu,— în fond, ce-a _
după zilele de spital ?

— Greu a fost totul ! Echipa a 
prins, însă, cîteva partide bune și 
astfel durerea mea de a nu juca a 
fost parcă mai mică.

— Nu crezi că această absență de 
7 etape, cît ai lipsit, a 
totuși, pentru echipă o 
se autodescoperi ?

— Fiecare a luptat

reprezentat, 
șansă de a

să acopere 
golul lăsat de îmbolnăvirea mea. 
Și, așa, această echipă alcătuită din 
jucători foarte talentați și din ad
mirabili oameni, a descoperit că 
forța sa e mai mare decît bănuia. 
Au constatat acest lucru și atîția 
adversari, mulți cu vădită surprin
dere. Cu conștiința unei valori de 
ansamblu care a fost demonstrată, 
echipa poate avea acum un cuvînt 
greu în campionat.

.. .Treisprezece zile, acolo, pe po
tecile de munte de pe malurile

SURPRIZE Șl REZULTATE PROMIȚĂTOARE 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI^ LA PATINAJ VITEZA

• In dud pasionant la seniori © Tineretul la înai(ime
TUȘNAD, 28 (prin telefon de la, 

trimisul nostru). De mulți ani n-am 
mai asistat la un concurs desfășu
rat la o temperatură atît de scă
zută. Gerului, care persistă aici de 
cîteva zile, i s-a alăturat duminică 
un vînt tăios, ceea ce a determinat 
juriul de oficiali condus de cunos
cutul arbitru bucureștean Anghel 
Lupea să amîne startul pînă aproa
pe de ora prînzului, cînd 
a mai încălzit atmosfera.

Cum s-au comportat în 
condiții seniorii și juniorii 
nați în lupta pentru locurile lau
reate ale „Cupei României" ? Ma
ria Tașnadi, care se pregătește cu 
seriozitate în vederea unui 
neu peste hotare, a cîștigat 
dificultate toate probele din 
gram. Duelul pentru primul 
poliatlonul seniorilor dintre Vasile 
Coroș, un sprinter prin excelență, 
și veritabilul fondist Gh. Pop a dus 
la obținerea unor timpi remarca
bili. în cele din urmă a învins V. 
Coroș, dar Gh. Pop este la fel de 
dotat pentru marea performanță.

Juniorii mici și mari, participînd

soarele

aceste 
angre-

tur- 
fără 
pro- 

loc la

ALPINII JUDEȚULUI BRAȘOV (juniori)

ȘI-ÂU DESEMNAT CIȘTIGĂTORII

Duminică dimineața masivul Pos
tăvar a fost luat cu asalt de 83 de 
tineri schiori din județul Brașov, 
care s-au întrecut în probele alpi
ne din cadrul campionatului națio
nal, faze pe județ. Sărăcia de ză
padă a făcut să nu se poată dispu
ta decît proba de slalom special pe 
o lungime de 300 m, cu plecarea din 
apropierea cabanei Cristianul Mare, 
întrecerea celor mai 
schiori alpini a dat 
luptă pasionantă, în 
renții au demonstrat
lități tehnico-tactice în dificila tre
cere prin labirintul porților de la 
slalom special. Disputa fetelor a 
fost foarte strînsă, multe concuren
te fiind de valoare apropiată. O 
mențiune specială pentru tinerii 
schiori I. Gheorghe, S. Adăscâliței, 
Nela Simion și Doina Frățilă. TATA 
REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

buni tineri 
naștere la o 
care concu- 

frumoase ca-

juniori I : 1. I. Gheorghe (Dinamo 
Bv) 75,4, 2. S. Adăscâliței (Predeal) 
78,4, 3. L. Szabo (Predeal) 79,3 ; 
juniori II : 1. D. Frățilă (Brașovia) 
83,9. 2. D. Sicom (Predeal) 88,4. 3.

Stroe (Predeal) 88,6 ; junioare 
1. Nela Simion (Predeal) 87.7,

Dagmer 
91,3 ;
(Pre- 
(Bra- 
(Bra-

L.
I:
2—3. Angela Manole și 
Miiller (ambele din Predeal) 
junioare II : 1. Doina Frățilă 
deal) 104,8, 2. Roxana Colișin 
șov) 111,1, 
șov) 112,5.

Sîmbătă, 
rii sportivi 
petiție pentru faza județeană) tot 
într-o cursă de slalom special, care 
s-a soldat cu următorii cîștigători: 
juniori I Sorin Adăscâliței ; juniori 
II : Emil Stroe ; junioare I : Ana- 
niarie Varhazi ; junioare II .• Doina 
Frățilă.

C. LORAC — coresp.

3. Arlete Arețian

pe aceeași pîrtie, 
s-au întrecut (ca

tine- 
o re-

pentru prima dată 
be. au produs surprize 
mareînd un evident progres. Viito
rii performeri au fost autorii unor 
cifre apropiate de cele mai bune 
rezultate înregistrate de seniori. 
Localnica Ilona Tompoș (antrena
tă de instructorul N. Toth), marea 
revelație a competiției, Sanda Frum, 
Eva Sigheti, Carmen Dragoman. 
Gh. Dumitrescu, Ladislau Fokt, 
Laszlo Biro, St. Orban, M. Vrîn- 
ceanu și alți juniori anunță o ge
nerație de patinatori capabilă 
propulseze patinajul românesc de 
viteză pe arena internațională. Cu 
o singură condiție : aceste talente 
să fie supuse unui atent proces de 
instruire. în consecință, federația 
de resort trebuie să ia măsuri de 
natură să elimine carențe foarte 
bine cunoscute, care au frînat pînă 
în prezent afirmarea talentelor.

Cîteva cuvinte despre evoluția 
patinatorilor vizați să reprezinte 
țara noastră la apropiatul concurs 
al speranțelor olimpice, dotat cu 
trofeul „Cupa prietenia". Sanda 
Frum, Eva Sigheti, Carmen Drago
man (în continuă ascensiune de 
formă), Gh. Dumitrescu, L. Fokt și 
L. Lazăr au confirmat așteptările 
selecționărilor. In schimb, ni se 
pare nefirească menținerea în lot 
a clujeanului Augustin Demeter, 
care — după cît sîntem informați
— are și o situație precară la în
vățătură.

Iată învingătorii în ultimele pro
be : senioare, 1.500, 1000 și 3 000 m
— Maria Tașnadi (S.C. Miercurea 
Ciuc) — 2:44,1 ; 1:51,6 și respectiv 
6:04,9 ; seniori, 3000 și 5000 m — 
Gh. Pop (Agronomia Cluj) 5:03,1 
și 8:52,8; 1500 m — V. Coroș (Di
namo Brașov) și V. Sotirescu (Di
namo Buc.) 2:25,0 ; junioare, 1500 
și 1000 m — Sanda Frum (Șc. sp. 
Sibiu) 2:51,5 și 1:51,0; 3000 m — 
Carmen Dragoman (Șc. sp. Sibiu) 
6:18,4 ; juniori, 1500 m — Z. San
dor (Dinamo Brașov) 2:31,5 ; 1000 
m — Gh. Dumitrescu (Constructo
rul Buc.) 1:38,8; 3000 m— L. Fokt 
(Dinamo Brașov) 5:29,0. în clasa
mentele generale primele locuri au 
fost ocupate de Maria Tașnadi (se
nioare), V. Coroș (seniori). Sanda 
Frum (junioare) și Gh. Dumitrescu 
(juniori).

la aceleași pro- 
plăcute,

să

Traian IOANIȚESCU

Cernei, și în sala de gimnastică 
medicală a stațiunii, Oblemenco s-a 
antrenat metodic, serios, cu pasiu
nea sa vie pentru fotbal. Sîmbătă, 
Universitatea Craiova s-a întors 
acasă.

— Va juca Oblemenco din prima 
etapă a returului ? Aceasta e în
trebarea pe care și-o pun tot mai 
mulți suporteri, din Oltenia și din 
celelelate părți ale țării.

Doctorul Frînculescu a răspuns 
realist t „Sigur că va juca ! Pro
babil că la început ii vom folosi o 
repriză, trei sferturi din meci, dar 
cert e că va juca ! Și asta contează 
în primul rînd pentru el și pentru 
echipă !”

★
— Ce aștepți, Oblemenco de 

această frumoasă primăvară ?
— Aștept ca echipa să meargă 

fel de bine ca și în lipsa mea, 
să ocupăm în final un loc care 
ne permită participarea într-o cupă 
continentală. Iar mie îmi doresc să 
reintru cît mai curînd in forma în 
care eram in momentul îmbolnă
virii. Dacă îmi recapăt acea formă, 
vă asigur că și anul acesta titlul 
de goigeter tot eu ii voi ciștiga. 
Pentru că, deși am lipsit șapte 
etape, datorită „crizei" de eficacita
te a atacanților din cele 16 echipe, 
handicapul este recuperabil. Roznai, 
golgeterul de toamnă, are 9 goluri 
înscrise, iar eu șase ! 
toate motivele să visez 
goigeter !

Mircea M.

RAPIDUL

la
la 
Și să

Am deci 
la titlul de
IONESCU

TREI
JOCURI IN ALGERIA

Giuleștenii 
lor de trei
Conform înțelegerii cu organizato
rii turneului, acesta se va desfășu
ra între 15 și 25 februarie. S-a 
renunțat, deocamdată, la disputa
rea unui joc în Italia, așa cum se 
preconizase inițial. Rapidul mai 
discută eventuala prelungire a tur
neului cu două meciuri, într-o țară 
de pe parcurs.

au perfectat turneul 
jocuri în ALGERIA.

A APARUT
REVISTA

SPORT SI TEHNICA"
Nr. 1/1973

□i transportului ae-

cu piston rotativ —

„Apollo-17".

cu un sumar variat ți interesant 
din care menționăm :

— Giganți 
rion.

— Motoare 
Wankel.

— Misiunea
— Moiociclism pe gheață.
— Pasiune și creație : ing. Radu 

Manicatide.
— Noi reglementări în „Formu

la 1".
— Centrajul aeromodelelor.
— Emițător radio pentru începă

tori.
precum și numeroase articole 
nice, reportaje, știri, noutăți, 
gazin.

32 pagini bogat ilustrate, in 
lori.

Ifeh- 
ma-

cu-



R. P. CHINEZA

ale echipei de baschet IGNIS VARESE
Dc vorDâ cu antrenorul Dan Mcuicscu la înapoierea ainamovlștilor

După o călătorie care a durat 
mai mult de 36 de ore, echipa mas
culină de baschet Dinamo Bucu
rești a sosit în Capitală, venind de 
la Varese, unde a susținut prima 
partidă cu Ignis, în cadrul sfertu
rilor de finală ale C.C.E. Amabil 
ca întotdeauna, antrenorul Dan Ni- 
culeseu ne-a furnizat cîteva inte
resante amănunte despre desfășu
rarea întîlnirii și despre atmosfera 
generală a jocului.

— Ce impresie v-a făcut Va
rese, despre care știm că este 
o citadelă a baschetului italian?

— Acest sport polarizează inte
resul localnicilor, care asistă în 
număr impresionant la disputele 
echipei Ignis. La meciul cu Dina
mo au fost prezenți 6.500 de spec
tatori entuziaști, care și-au încura
jat frenetic formația favorită.

— Prin ce este atît de redu
tabilă Ignis ?

— Valoarea deosebită a team-ului 
italian este dată de nord-america- 
nul Morse și de mexicanul Raga. 
Primul, înalt de 2,02 m, joacă ex
tremă și are o precizie remarcabi
lă în aruncările la coș de la se- 
midistanță și distanță. In plus, este 
și un bun recuperator. Raga (1.88 m) 
are o detentă remarcabilă, este un 
excelent pătrunzător și concretizea
ză cele mai multe aruncări de la 
semidistanță. Firește, nu pot fi o- 
mișl Meneghin, Bisson și ceilalți 
baschetbalist! italieni, dar puncte
le forte ale echipei slnt tot Morse 
și Raga. Ignis aplică în apărare 
sistemul om la om, Iar în atac ac
țiunile colective au drept scop fi
nal punerea în valoare a individua
lităților de care am amintit.

— Puteați obține un rezultat 
mai strîns (N.R.: Ia Varese, Di
namo a pierdut cu 60—84) ?

— Desigur, dar pentru aceasta 
era necesar ca arbitrii Aznar (Spa
nia) și Langenbach (R.F.G.) să fie 
mai puțin părtinitori. Ei ne-au 
dezavantajat net pînă în momentul 
în care Ignis 
puncte avans.     _
beneficiat de un arbitraj corect, 
am fi pierdut 
ferență.

— Ce impresie a făcut echipa 
Dinamo publicului din Varese ?

— Evoluția jucătorilor români a 
fost apreciată favorabil, ei fiind 
aplaudați deseori pentru fazele 
create. De altfel ș! presa sportivă 
a scris cu simpatie despre compor
tarea lor. subliniind tehnicitatea și 
fantezia celor mai buni.

— Care au fost aceștia ?
— Novac, Diaconescu. Popa, Chi- 

vulescu și, în parte. Cernea, și-au 
adus cea mai însemnată contribu
ție în acest meci.

— După două drumuri obosi
toare. care v-au 
respectarea unui 
de antrenamente, 
ați recurs la un 
cial de pregătire

șa de miercuri (N.R.: sala Flo- 
reasca, ora 20). Puteți să ne dați 
cîteva amănunte în acest sens ?

— Este drept că întreaga depla
sare nu a fost de loc comodă, dar 
jucătorii știau dinainte că partide
le din C.C.E. îi vor supune la efor
turi deosebite. în consecință, regi
mul de antrenament prevede lec
ții de pregătire in fiecare xi. iar 
recuperarea după efort va depinde 
de gradul de conștiinciozitate al 
fiecărui jucător. în plus, doresc să 
precizez că la Varese nu ne-am li
mitat doar la disputa cu Ignis, ci 
am efectuat și două antrenamente.

— Ce pronosticați pentru în- 
tilnirea de miercuri ?

— Va fi o întrecere spectaculoa
să, în care publicul bucureștean va 
putea vedea evoluînd una dintre 
cele mai valoroase echipe care ne-au 
vizitat vreodată țara, precum și 
ctteva individualități cu totul re
marcabile.

PARIS. 28 (Agerpres), 
După cum transmit agențiile 
de presă, președintele Comi
tetului olimpic japonez. Henji 
Soki, a adresat Comitetului 
internațional olimpic, mem
brilor acestuia și federațiilor 
sportive internaționale. o 
scrisoare prin care se cere 
căutarea celor mai potrivite 
soluții peptru ca Republica 
Populară Chineză să-și reia 
locul cuvenit în Comitetul 
internațional olimpic și in 
cadrul diferitelor federații 
sportive.

în cercurile sportive inter
naționale, se crede că pro
punere". comitetului olimpic 
japonez ar putea fi exami
nată de către Comisia execu
tivă a C.I.O. ce se va întruni 
între 2—5 februarie la 
Lausanne, precum și Ia Con
gresul C.I.O. programat in 
toamna acestui an Ia Varna.

TREBUIE SA-ȘI REIA time
CAMPIONATELE EUROPENE

LA BOB 4 AU LUAT SFIRȘIT
Concurenții români s-au clasat pe locul XIV

ȘAHIȘTI ROMANI IN TURNEE

D. STANCULESCU

CERVINIA 28 (prin telefon) Du
minică dimineața, viscolul și furtu
na de zăpadă au continuat, deter- 
minind reluarea întrecerilor pen
tru campionatul european de bob 
patru persoane cu o întîrziere de 
dcuă ore și jumătate. La capătul 
celei de a patra manșe, primul e- 
chipaj al R.F. a Germaniei, pilotat 
de cunoscutul bober Zimmerer a 
totalizat cel mai bun timp, cuce
rind titlul de campion continental. 
Iată, de altfel, clasamentul final al 
competiției :

1 R. F. a GERMANIEI I (Zim-

a acumulat 20 de 
Cred că, dacă am fi

la 10—12 puncte di-

privat și de 
regim normal 
probabil că 
program spe- 
pentru revan-

4:39,40, 2. Elveția II (Liithi) 
3. Elveția I (Stadler) 4:40,55, 
a Germaniei III

5. Italia II
6. Italia IV (De 
...14. România

(Pitka)
(Vicario) 

Zordo) 
(Panțuru)

SOFIA 28 (prin telefon de Ia cores
pondentul nostru). în localitatea Ve- 
liko Tîrnovo a avut loc duminică cea 
de a Vl-a ediție a tradiționalului 
cros dotat cu „Cupa Ivailo*, la care 
au luat parte sportivi din Bulgaria 
și România. Traseul, destul de difi
cil și înzăpezit a pus la grea încer
care pe concurenți pe parcursul ce
lor 8 km. în primele 4 ture a condus 
Mihail Jesev; apoi, în frunte a tre
cut N. Mustață. Românul a rămas la 
conducere pînă in final, rind a fost 
depășit de trei atleți bulgari. Iată 
clasamentul final:

1. D. Dinev (Bulgaria) 26:33.8. 2. P. 
Iordanov (Bulgaria) 26:41,8. 3. M. Jelev 
(Bulgaria) 26:42.6. 4. N. Mustață
26:43,6, 5. S. Kotev (Bulgaria) 26:48.2,

1 . s Marca
27 «A

CLASAMENTUL MONDIAL

î. Foreman; 2. Clay; 3. Frazier
NEW YORK, 28 (Agerpres). 

Asociația internațională de 
(WBA) l-a desemnat pe campionul 
lumii la categoria grea George Fo
reman (S.U.A.) cel mai bun pugi
list din lume al lunii ianuarie. 
WBA a alcătuit, de asemenea, cla
samentul celor mai buni 10 grei 
mondiali, care se prezintă astfel: 
1. George Foreman, campion mon
dial ; 2. Cassius Clay ; 3. Joe Fra
zier ; 4. Jimmy Ellis etc.

HRISTOV

AL „GREILOR

6. I. Cioca 2651.4, 7.
26:59,8, 8. M. Păduraru
14. M. Halo; 2759,0.

TOMA

N. MUSTAIĂ PE LACUL IV

merer) 
4:40,12, 
4. R.F. 
4:41,23, 
4:41,70, 
4:41,99, 
4:44,81.

Echipajul țării noastre a evoluat 
în cea de a doua zi a întrecerilor 
într-o nouă formulă, datorită îmbol
năvirii tînărului Valeriu Juncu, 
înlocuit de către cel de al doilea 
pilot Dragoș Panaitescu. Astfel că, 
alături de Ion Panțuru au mai ur
cat duminică dimineața în bob 
Dragoș Panaitescu, Raimond Tan- 
cov și Dumitru Focșeneanu, ca 
nar.

Toate echipajele europene se 
reuni zilele acestea la Ziirich 
unde vor pleca împreună în S.U.A., 
unde la 4 februarie vor începe an
trenamentele pentru campionatul 
mondial de bob două persoane de 
la Lake Placid.

frî-

vor 
de

• Elisabeta Polihroniade
La Wijk an Zee și Beverwijk, 

turneele „Festivalului șahist" olan
dez sînt în plină desfășurare, iar 
reprezentanții României continuă 
să dețină locuri fruntașe. în con
cursul feminin, maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade a trecut pe 
primul loc al clasamentului, în ur
ma victoriei obținute (cu piesele 
negre) în fața jucătoarei bulgare 
Borisova. Astfel, după 10 runde, 
Elisabeta Polihroniade totalizează 
7 puncte, avînd și o partidă între
ruptă. Pe locul doi se află Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) cu 6V2 
(D p. .

In turneul maeștrilor, romanul 
Theodor Ghițescu se menține la 
conducerea clasamentului cu 7'/2, 
puncte, secundat de maghiarul 
F. Portisch — 6V2 P- în runda a 
10-a, Ghițescu a remizat cu Ador- 
jan.

★
Turneul marilor maeștri are din 

nou trei lideri : Tal (U.R.S.S.), 
Hort (Cehoslovacia), Balașov 
(U.R.S.S.), cu cîte 6‘/s puncte fie
care.

GORAN CLAESSON (Suedia) - NOUL CAMPION 
PATINAJ VITEZĂEUROPEAN LA

La Grenoble au continuat dumi
nică întrecerile .campionatelor eu
ropene de patinaj viteză masculin. 
La 1500 m, pe primul loc s-a cla
sat suedezul Goran Claesson cu 
timpul de 2:04.38. El a fost urmat 
în clasament de : 2. Van Helten (O- 
landa) 2:05,04, 3. Piet Kleine (Olan
da) 2:05,14 și 4. VI. Ivanov (URSS) 
2:06,84.

întrucît au 
testații, pînă 
nu ne-a parvenit clasamentul final 
al ultimei probe 
nînd în această 
15:33,72, suedezul 
zat 178,232 p, cu 
în mod practic 
european.

existat o serie de con- 
la închiderea ediției

(10.000 m). Obți- 
cursă timpul de 
Claesson a totali- 
care și-a asigurat 
titlul de campion

ROLAND COLLOMBIN SE DETAȘEAZĂ
CUPA MONDIALĂ6

conduce la Wijk-an-Zee
Turneul internațional de șah 

pentru juniori desfășurat la Varșo
via s-a încheiat cu victoria polone
zului Jacek Belczik, care a totali
zat fițA puncte din 9 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Kisnev (U.R.S.S.) — 6 p și Ion Bi- 
răescu (România) 5V2 P- în ultima 
rundă, Belczik a cîștigat la compa
triotul său Ksenski, Kisney a re
mizat cu Juberz, iar Birăescu a 
pierdut la Etzel.

TELEX
Echipa mascuUnă de handbal a U.R.S.S; 
a susținut cea de-a treia Intllnlre in ca
drul turneului pe care-1 întreprinde în 
Suedia. Handbaliștii sovietici au jucat ia 
Eskilstuna cu selecționata Suediei, în 
fata căreia au pierdut la limită cu sco
rul de 14—15 (7—10). cel mai bun jucă
tor de pe teren, în acest meci, a fost 
suedezul Lennart Eriksson, care a în
scris 6 goluri. Din formația sovietică 
s-a evidențiat Vladimir Maksimov, au
torul a 4 goluri.
B
Proba feminină de floretă, din eadruî 
concursului internațional de scrimă des
fășurat la Varșovia, a fost cîștigată de 
sportiva suedeză Kristina Palm, cu 4 v. 
în turneul final, pe locurile următoare 
s-au clasat Kostiakova (U.R.S.S.) și 
Skladanowska (Polonia) ambele cu cite 
3 v. în proba de sabie, victoria a reve
nit scrimerului polonez Pawlowski. în
vingător în meciul de baraj susținut cu 
maghiarul Gerevich.

AGENDA SAPTAMINII
29. FOTBAL Australia — Coreea de Sud (meci amical), la Sydney 

30.1.—4.II Turnee internaționale „indoor" la Milano, Richmond și Des Mo.-.es 
(S.U.A.).

31. RUGBY Franța — Noua Zeeland! (amical), la Tarbes.
1—2.II SCHI Două probe de coborîre (femei), pentru Cupa Europei, la 

Haus — Ennstal (Austria); coborîre si slalom (femei), tn cadrul 
Cupei mondiale, la Schruns — Montafon (Austria).

3—4. SCHI Probe de fond — combinată nordică — la Oberhof (R.D. 
Germană); coborîre și slalom (bărbați), în Cupa mondială, la 
St. Anton — Arlberg (Austria); două cobortri (bărbați), pentru 
Cupa Europei, la Les Menuires (Franța).
SCRIMA „Trofeul Martini" (floretă), la Paris și „Cupa Molie" 
(spadă), la Genova (Italia),
PATINAJ Campionatele mondiale de patinaj viteză (sprint — băr
bați și femei), ia Oslo.

3. BOX Grecia — Franța (selecționate amatoare), la Atena. 
RUGBY Franța — Noua Zeelandă (amical), la Lvcn și Scoția — 
Țara Galilor (în cadrul „Turneului celor 5 națiuni**), la Edin
burgh.
CICLISM Campionatele europene de curse cu antrenament me
canic pe velodrom, la Anvers (Belgia).

4. AUTO „Cele 24 de ore de Ia Daytona" (S.U.A.).

In cadrul Mfaei ouetiee pe teren acoperit, desfășurată la sfirșitul
tăpUimbui ta _ ii* Madison Square Garden din New York in
rincul InuinoăZoriGjr wurxdrat H alergătorul polonez Andrei Kupczyk. 
care • dftigat am de 1M9 jarzi in timpul de 2:09,4. Iată-l trecind vic
torios imia de iewre. Telefoto: AP -AGERPRES

NASTASE CONNORS, FINALA
TURNEULUI DE TENIS DE LA OMAHA

IN „
Pe pîrtiile de la Kitzbuehel s-au 

desfășurat două probe masculine 
din cadrul ,,Trofeului Hahnekamm- 
Kandahar", contînd pentru „Cupa 
mondială". Confirmînd forma exce
lentă în care se află, schiorul elve
țian Roland Collombin a cîștigat 
cursa de coborîre cu timpul dc 
2:13,32. O comportare excelentă a 
avjit și compatriotul său Bernhard 
Russi. clasat pe locul secund la o 
diferență de numai 17 sutimi de 
secundă (2:13,49). Pe locul III s-a 
situat, în mod surprinzător, schio
rul american Bob Cochran, crono
metrat în 2:14,38. în urma acestui 
succes, Collombin și-a consolidat 
poziția de lider al „Cupei mon
diale".

Duminică a avut loc proba de 
slalom 
manșe. 
(23 de 
prima 
stanțial în fața adversarilor 
ocupînd în final primul loc. Auger

special desfășurată în două 
Francezul Jean Noel Auger 
ani) și-a asigurat încă după 
coborîre un avantaj sub- 

săi.

LA SCHI
106,22 sec (50.83 și 55,39).a totalizat 

fiind urmat de : 2. Gustavo Thoeni 
(Italia) 107,07 sec. 3. Andrzej Bach- 
leda (Polonia) 107,56 sec, 4. Pierro 
Gros (Italia) 108,07 sec și 5. Walter 
Tresch (Elveția) 108,42 sec..

în clasamentul individual al com
petiției, conduce Roland Collombin 
(Elveția) cu 131 p, urmat de David 
Zwilling (Austria) și Gustavo Tho
eni (Italia), ambii cu cite 104 p. și 
Bernhard Russi (Elveția) 81 p. Pe 
echipe : 1. Austria 903 p, 2. Elveția 
393 p, 3. Franța 321 p, 4. Italia 
324 p.

La Dusseldorf s-a disputat partida retur 
dintre echipele Eg Dilsseldorf și Olim
pia Ljubljana, contînd pentru sferturile 
de finală ale Cupei campionilor euro
peni la hochei pe gheață. Hocheiștii 
vest-germani au terminat învingători 
cu scorul de 5—3 (2—1, 1—1, 2—1) și s-au 
calificat pentru semifinalele competiției.

Numeroși spectatori au urmărit 
Helsinki meciul internațional de 
dintre selecționatele de amatori __
Finlandei și Irlandei. Gazdele au obți
nut o categorică victorie cu scorul de 
8—2.■
Peste 3 000 de spectatori au urmărit la 
Stockholm meciul internațional amical 
de baschet, în care echipa masculină a 
Suediei a primit replica selecționatei 
Angliei. Baschetbaliștii suedezi au ter
minat învingători cu scorul de 86—66 
(36—30).

la box ale

Continuîndu-șî turneul !n Europa, selec
ționata de rugby a Noii Zeelânde a în- 
tllnlt la Cardiff echipa Țării Galilor. 
Gazdele au jucat excelent, obtlnînd vic
toria cu scorul
B
Campionul euroL___________________ „
mijlocie, danezul Tom Bogs, a susținut

op«antde box la categiria
la Oslo un mecijanaical de 10 reprize în 
compania italiaîralw3Mario Lamagna.
întîlnirea 
puncte a

s-a însheiat cu victoria la 
lui Tom Bogs.

M' i ot-»!!,, 3-. ‘
13-a ediție a .crosului interna- 
._ -—■ " Bastian a fost cîști- 

îlol' Mariano Haro, 
taH’-fn 30:40,2.

Cea de-a la-a i
țional de la Șan sebi 
gată de atletul span1 
care a parcurs 10,206

Se apro; 
celui de al 
r.al de te 
..indoor* 
la Omaha

Pr

întrecerile 
internațio- 
circuitului 
e dispută

maes

6—4 re.ansi 
fringerea su 
in turneul de Ia Ec:

României, 
ai Die Năs- 
rie nelntre- 

a Învins pe 
cu 6—4. 

după în
trecută

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUDO ALE

de la categoria semigrea. Dumitru Alexandru (stingă) a avut o bună ocazie de a ieșiIn finala
campionului european Wolfgang Zernikow (R.D. Germană)

victorios in fața 
Foto : R. PAUI.

(Urmare din pag l)

sa. Cu toate acestea, Notopol a 
abordat decis lupta, atacînd în per
manență și punîndu-și adesea ad
versarul în dificultate. La capătul 
acestei partide semifinale, victoria 
prin superioritate tehnică a fost a- 
tribuită unanim lui Notopol. în cea 
de a doua semifinală, Cornel Roman 
a dispus, tot prin superioritate teh
nică, de Nikolai Gusev (URSS). 
Deci, o finală românească : Mircea 
Notopol — Cornel Roman. Luînd 
un avantaj de 5 puncte, în urma 
unei reușite tai-otoshi (răsturnare), 
după care a finalizt 
peste umăr (seoi-nage),
fost- declarat învingător prin 
rioritate tehnică, cucerind 
primul loc.

în întrecerile semifinale 
finala de la cat. 80 kg și-au dispu
tat întîietatea concurenții oaspeți. 
Campionul european al acestei ca
tegorii. la ediția din 1970, sovieti
cul Alexei Volosov, s-a impus în 
fața celorlalți adversari, d_epășindu-l 
în semifinale pe colegul său Nikolai 
Gherasimov — campion continental 
la ediția din 1971 — iar în ultimul 
meci pe sportivul bulgar Ilian Iliev,

o aruncare 
Notopol a 

supe- 
astfel

si în

cel care furnizase o mare surpriză 
simbătă seara, cînd l-a învins pe 
Gherasimov.

Cu deosebit interes au fost aștep
tate confruntările de la semigrea 
— 93 kg. într-una dintre semifinale 
se aflau doi sportivi români — Du
mitru Alexandru și Tibor Solomon. 
Partida lor s-a încheiat cu victoria 
lui Alexandru. în meciul final el 
l-a întîlnit, însă, pe campionul eu
ropean al categoriei, Wolfgang Zer- 
nikov (R.D. Germană), de care a 
fost depășit, după o încleștare de 
mare luptă.

Cum era și de așteptat, la ulti
ma categorie — grea — tinerii 
noștri Constantin Georgescu și Du
mitru Nichifor n-au reușit să trea
că de partidele semifinale, cînd au 
pierdut în fața unor adversari evi
dent superiori : Mihail Grif (URSS), 
medaliat cu argint la ultimele două 
ediții ale campionatelor europene, 
și, respectiv, Hans Schultz (R. D. 
Germană). Aceștia din urmă și-au 
disputat, - - - -
în finală 
dar pe 
Schultz.

înainte 
menționăm 
duminică a fost asigurată o bună

organizare, iar arbitrajele n-au dat 
prilej la contestații. S-au remarcat 
arbitrii Eberhard Barth (R.D. Ger
mană), Lubcio Lukanov (Bulgaria), 
Laurențiu Vasilescu, Viorel Tosun, 
Florentin Donciu, Lucian Grigoro- 
pol și Dumitru Dautner (România)

CLASAMENTUL FINAL 
AL LAUREAȚILOR

de altfel, și locurile I—II. 
a cîștigat — surprinzător, 
deplin meritat — Hans

de clasamentele finale, 
că atît simbătă cît și

Cat. 63 kg : 1. INGOLF LAHR
(R.D. Germană), 2. Alexandru Filip 
(România), 3. Dorel Vitan (România) 
și Ivan Tanev (Bulgaria) :

Cat. 70 kg : 1. MIRCEA NOTO
POL (România), 2. Cornel Roman 
(România), 3. Mihail Muhametșin 
(URSS) și Nikolai Gusev (URSS) ;

Cat. 80 kg : 1. ALEXEI VOLO
SOV (URSS), 2. Ilian Iliev (Bulga
ria), 3. Nikolai Gherasimov (URSS) 
și Joachim Hoppe (R.D. Germană) ;

Cat. 93 kg : 1. WOLFGANG ZER
NIKOW (R.D. Germană), 2. Dumitru 
Alexandru (România), 3. Tibor So
lomon (România) și Alexandr Stă- 
tenko (U R.S.S.).

Cat. +93kg : 1. HANS SCHULTZ 
(R. D. Germană), 2. Mihail Grif 
(U.R.S.S.), 3. Constantin Georgescu 
(România) și Dumitru Nichifor (Ro
mânia).

în semifinale. Bie Năsîase l-a în- 
t£r..: pe spaniolul Juan Gisberî, de 
care a disous tot In două seturi: 
6—4. 7—5. la cealaltă semifinală, a- 
mericanU Jimmy Connors. In formă 
deosebită, a Infrint cu 6—1, 6—4 re- 
zistența vest-germar. :iu. Jurgen Fas
sbender. Acesta se remarcase In tu
rul precedent, eliminlnd pe Sandy 
Mayer (S.U-AJ. câștigătorul prunului 
turneu din circuit, cel disputat la 
Birmingham.

Finala Năstase — Coi 
ptatâ cu interes 
cători nu s-au mai Inti! 

cembrie. de 
lor*, cînd te 
gistrat o victorie categorică 
6—3. 6—2).

în proba de dublu, cuplul 
Ion Tiriac — Trata-. Marcu 
întrecut de perechea americană 
Brown — Estep cu 6—1, 6—4.

• La „Albert Hall* din Londra a 
luat sfirșit turneul de tenis pentru 
Cupa Rothmans. în finală: Fairlie 
— Cox 2—6, 6—2, 6—2, 7—6.

BOXERII SOVIETICI

>rs este aș- 
decsebît. Ce: doi 

jt din de- 
-Tarneul campioni- 
lar.ui rotnin a înre- 

(6—2,

român 
a fost

CU ECHIPA S.U.A
NEW YORK, 28 

Pe ringul arenei din 
disputat cel de al 5-lea meci ami
cal dintre selecționatele de box 
amator ale U.R.S.S. și S.U.A. La 
fel ca în precedentele patru întîl- 
niri. victoria a revenit pugiliștilor 
sovietici, de data aceasta cu un scor 
mai strîns 12—10. Din echipa so
vietică au obținut victorii clare 
cei doi campioni olimpici : Boris 
Kuznețov și Viaceslav Lemeșev, iar 
din formația gazdelor s-au eviden
țiat tînărul pugilist negru Derrick 
Holmes (cat. muscă) și „greul" 
Nick Wells.

(Ager preș). 
Las Vegas s-a

Deși a Jucat pe teren propriu, echipa 
londoneză Arsenal (reprezentată aici de 
înaintașul John Radford, in duel cu a- 
părarea oaspeților) nu a putut obține 
victoria nici de această dată : 2—2 cu 
Newcastle United.• CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE

ITALIA : Lazio ține in șah pe Intemazionale ANGLIA : Leeds United

Telefoto : A.P. — AGERPRES

BOLOGNA, 28 (prin telex).
Așa cum 

Iul italian, 
a continuat 
rului, fără 
ficieze nici 
de pauză. Iată rezultatele înregis
trate în această etapă și marcatorii : 
Atalanta — Cagliari 0—0. Fiorenti
na — Sampdoria 2—0 (Clerici 2 — 
dintre care unul din penalty), In
temazionale — Lazio 1—1 (Bonin- 
segna, respectiv Chinaglia, din 11 
m), Juventus — Bologna 2—0 (A- 
nastasi 2), Lanerossi — Torino 1--0 
(Galuppi), Palermo — Milan 0—1 
(Rivera, din 11 m). Roma — Verona 
0—1 (Mascetti, din 11 m). Teitnana 
— Napoli 0—0.

A fost o zi a golurilor marcate 
din penalty și, de asemenea, o 
etapă în care spectatorii nu au pu
tut vedea decît foarte puține faze 
de poartă. Astfel au obținut victo
ria Milan la Palermo (printr-un 
penalty executat cu măiestrie de 
Rivera) și Verona, pe teren neutru, 
la Arezzo (terenul echipei Roma 
este suspendat), grație unui șut de 
la 11 m al „specialistului" Mascetti. 
Lazio s-a impus deschizînd scorul 
tot printr-un penalty, iar faptul că

R.F.G. : Liderul învins I

se obișnuiește în fotba- 
duminicâ. campionatul 
cu prima etapă a retu- 
ca echipele să bene- 

măcar de o sâptâmînâ

punctelor marcate din 11 
mai înscris doar 5 goluri

in afara 
m s-au 
trebuie fără îndoială să dea de gîn- 
dit. Nici un rezultat nu surprinde 
mai mult decît succesul lui Lane- 
rossi (ultima clasată) asupra lui To
rino. Un succes care totuși, gîndin- 
du-ne la forma extrem de slabă 
care o traversează a doua echiDă 
din Torino, poate fi explicat intru- 
cîtva.

Mai trebuie relevat .-semisuc- 
cesul" lui Lazio în fața echipei In
temazionale. pe terenul acesteia 
Nu putem vorbi aici de vreo sur
priză. Echipa romană, este, fără 
îndoială, ..frumoasa revelație" a 
campionatului actual, o adevărată 
satisfacție pentru soectatorii care 
iubesc echipele „mici", cele care 
nu plătesc sume exorbitante pentru 
obținerea unor jucători valoroși _ — t _

1

1 
5 
«

Campionatul englez a programat 
etapa a 28-a. Echipa Leeds United, 
care în sferturile de finală ale 
..Cupei cupelor" va întîlni pe Rapid 
București, a învins cu scorul de 
1—0, pe teren propriu, pe Stoke 
City. Celelalte rezultate : Arsenal — 
Newcastle 2—2 ; Coventry — Man
chester United 1—1 ; Crystal Pala
ce — Tottenham 0—0 ; Derby — 
West Brtmwich 2—0; Everton — 
Leicester 0—1 ; Ipswich — Sout-

se apropie amenințâtor
hampton 2—2 ; Manchester City — 
Birmingham 1—0 ; Sheffield United 
— Norwich 2—0 ; West Ham Uni
ted — Chelsea 3—1 ; Wolverhamp
ton — Liverpool 2—1. în cursul 
săptămînii, s-a jucat și o restanță : 
Manchester United — EveMon 0—0.
1. Liverpool
2. Arsenal
3. Leeds United
4. Ipswich Town
5. Derby County
6. Newcastle

28
29
27
28
28
28

tn campionatul vest-german s-a 
jucat etapa a 19-a. Werder Bremen 
a învins cu scorul de 1—0 (J—0) pe 
Bayern Milnchen ! Alte rezultate : 
VfB Stuttgart — MSV Duisburg 
3—4 ; Eintracht Braunschweig — 
Kickers Offenbach 2—2 ; Schalke 04 

— F.C. Kaiserslautern 2—2 ; Rotweiss 
Oberhausen — F. C. Koln 2—2 ;

7 4 52—29 41
8 5 40—27 40 
7 4 50—27 39

10 5 39—28 36
6 .9 36—33 32
7 9 46—37 31

CEI MAI BUNI JUCĂTORI SOVIETICI Al SEZONULUI TRECUT
Federația unională de fotbal a 

stabilit, în cadrul unei anchete or
ganizate în rîndul specialiștilor, pe 
cei mai buni jucători — pe posturi 
— ai anului 1972. PORTARI : Ru
dakov (Dinamo Kiev), Pilgui (Di
namo Moscova), Banikov (Torpedo); 
FUNDAȘI : Dzoduașviti (Dinamo 
Tbilisi) ; Hurțilava (Dinamo Tbilisi), 
Jurvalev (Zaria), Dotenko (Dinamo 
Kiev). Zvîaghințev (Ț.S.K.A. Mosco
va), Serostanov (SKA Rostov pe 
Don). Kaplicinii (ȚSKA Moscova), 
Olșanski (Spartak), Fomenko (Dina-

mo Kiev), Lovcev (Spartak), Istomin 
(TSKA Moscova), Zaguinenîh (Ze
nit) ; MIJLOCAȘI : Muntian (Di
namo Kiev), Kuznețov (Zaria), Ma- 
ciaidze (Dinamo Tbilisi), Fedotov 
(ȚSKA Moscova), Semenov (Zaria), 
Veremeev (Dinamo Kiev), Kolotov 
(Dinamo Kiev), Papaev (Spartak), 
Vasenin (Zaria) ; ATACANȚI : Gu- 
țaev (Dinamo Tbilisi), 
(Torpedo), Cesnokov 
Puzaci (Dinamo Kiev), Nodia 
mo Tbilisi), Zinccnko (Zenit), 
(Dinamo Kiev), Onișcenko 
și Hromcenkov (Zenit).

24
24
22
22
1»
15

1. Milan
2. Juventus
3. Intemazionale
4. Lazio
5. Fiorentina
6. Roma

In clasamentul 
duce Rivera 
urmat de Pulici (Torino). Chinaglia 
(Lazio)- Clerici (Fiorentina) — 8 și 
Chiarugi (Milan) — 7.

CESARE TRENTINI

14
14
15
14
14
14

4 
6
4
8
3
5

w 
s 
97
8 
5

golgeterilor con- 
(Milan) — 9 goluri.

Smirnov 
(Lokomotiv), 

(Dina- 
Blohin 
(Zaria)

Borussia Monchengladbach — S. V. 
Hamburg. 6—1. Celelalte partide au 
fost aminate din cauza 
nefavorabil

timpului

1.

3.

Bayern Munchen 
Fortuna Dusseldorf 
1 F.C. Koln

4. M.S.V. Duisburg
5. VVunpertaler S.V.
6. V.f-B. Stuttgart

19
18
19
19
18
19

1
5
6
7
6
1

50—18
43—26
40—27
32—22
31—17
40—35

23
27
24
23
22
21

ECHIPA ANULUI 1972 — VERSIUNE BRAZILIANĂ...
toare, în special datorită faptului că 
fupdașul lui Inter a fost exclus de 
selecționerul Vallcareggi din echipa 
națională a țării !

Dar iată, în formula 1—4—3—3, 
echipa stabilită de ziariștii brazi
lieni : Mazurkiewicz (Uruguay) — 
Figueroa (Chile), Moore (Anglia). 
Ancheta (Uruguay), Facchetti (Ita
lia) — Gerson (Brazilia), Becken
bauer, Netzer (ambii R.F. a Germa
niei) — Jairzinho, Tostao, Rivellino 
(toți Brazilia).

Ziariștii brazilieni au stabilit nu 
de mult formația ideală a anului 
1972. Din Europa nu au cinstea să 
facă parte din această selecționată 
decît patru jucători : Beckenbauer, 
Moore. Netzer și Facchetti ! Intere
sant este faptul că, pentru postul 
de fundaș stingă al formației, toți 
cei 128 de ziariști chestionați au 
avut o singură opțiune — italianul 
Facchetti, care însă, remarcăm noi, 
este o alegere destul de surprinză-
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