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Este aceasta o posibilă variantă pentru atacul echipei naționale ? (De la stingă la dreapta: Troi. Dobrin, Dumi- 
trache și Marcu) Foto : Ion MIHAICă

LEEDS - RAPID
U.E.F.A., prin comisia sa 

ciai Instituită, a stabilit arbitrii 
tuturor meciurilor din cupele„continentale*. Pentru meciurile 
Leeds — Rapid din „Cupa cupe
lor* au fost delegați ur
mătorii „cavaleri al flu
ierului* : la Leeds (7 martie) — 
Bohumil Smejkal (Cehoslovacia) 
și la București (14 martie) 
Ove Dahlberg (Suedia).

LOTUL NATIONAL DE FOTBAL

SE AFEA DE IERI EA SNAOOV
• Primul antrenament fi 
pe zăpadă • V. Stănescu
de pregătire cu care s-au

a- 
de 
in

Ieri, componenții lotului repre
zentativ s-au reunit la București. 
Această a doua convocare din 
cest an urmărește un stagiu
pregătire timp de o săptămină 
vederea apropiatului turneu
Franța și Spania.

La apelul noului cuplu de 
trenori Valentin Stănescu — Ro
bert Cosmoc au răspuns „prezent- 
cei 18 chemați din totalul de 25 
care alcătuiesc lotul lărgit comu
nicat în primele zile ale anului. 
Ei sînt următorii: Răducanu, Ada- 
mache, S&tmăreanu, Boc, Dinu,

La Sibiu, in fața unui numeros public

AU EVOLUAT CEI MAI BUNI
PATINATORI ARTISTICI

Sibiul, care în ultimii ani s-a 
afirmat puternic pe plan națio
nal la patinaj viteză, cîștigînd 
numeroase titluri de campioni re
publicani la juniori, tinde să de
vină un important centru și la... 
artistic. Pe patinoarul artificial 
din localitate funcționează un 
nucleu de patinaj artistic, un curs 
frecventat de numeroși tineri.

în aceste condiții era și firesc 
ca demonstrația de' patinaj ar
tistic, care a avut loc duminică

UN NOU 
PATINOAR NATURAL 

IN CAPITALA

•ati- 
deschts între

Patinoarelor naturale și celor artificiale din Capitală 
Ii s-a adăugat, de cîteva zile, 
un altul : acela al Asociației 
sportive „Sănătatea", din stra
da Buzești nr. 16--18. 
noarui (natural) este 
pentru public, zilnic 
orele 10—13 și 15—18, iar du
minica între 9—17.

9 Casele de cultură, cluburile muncitorești și căminele cul

turale pot să intre în circuitul sportiv • Interes major, în această 
direcție, în mai multe orașe din țară • Săli care vegetează sau 
care așteaptă... nuntași !

Folosirea intensivă și rațională a 
bazelor sportive constituie o pro
blemă de mare actualitate, mai ales 
în privința spațiilor acoperite, asal
tate realmente în această perioadă 
a sezonului rece. Numărul foarte 
mare de echipe și sportivi care se

anchetă se desprin- 
că în această perioadă a se- 

spațiile acoperite trebuie valo
rificate la maxim și, odată cu ele, sălile de dimen
siuni mai mici, cluburile, sălile de ședință chiar, pot 
servi in condiții mulțumitoare interesele activității 
sportive, pot contribui substantial la asigurarea unoi 
condiții minime de pregătire a sportivilor sau dife
ritelor echipe.

Așa cum am constatat, in mai multe orașe din 
tară există preocupări sporite in această direcție,

Din rindurile raidului nostru 
de clar ideea 
ionului rece
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o repriză cu 11 goluri
este mulfumit de gradul
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DE SCHI FOND
DE LA PAMPOROVO

(Bulgaria)

ÎNTRECERILEGh. ȘTEFANESCU

DEȚINĂTOAREA C.C.E., IGNIS VARESE, A SOSIT IERI IN CAPITALA
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elegant auto-

Elena Bășa (Dinamo Brașov)

de cîștigat in 
care va putea 
baschetbaJistic

Beatrice 
Suciu. Gabriela 
Bulete și Ion 
fost prezenți și 
artistici de la

ne-a declarat

baschetba.ișt. 
rizat pe aeroportul

aeL 
aera

O

■a- 
pe. 

Barto!i>cci. 
Meneghin. 
care vor 

Floreasca,

prezentat jucătorii la lot

Sameș, Deleanu, N. Ionescu. Du
mitru, Beldeanu. Boloni. Lucescu. 
Troi, Dobrin. Dumitrache. Dem- 
brovschi, Iordănescu

Imediat după
Ia. co 
de a 
depta 
sport 
devei 
lor. după
odihnă, în ciuda condițiUor vitre
ge de lucru (zăpadă șl vînt). antre
norii au decis ca după-amiază să 
aibă loc primul antrenament. îna-

pe patinoarul din localitate și la 
care și-au etalat măiestria unii 
dintre cei mai buni sportivi, să 
aibă un succes deplin. Au evo
luat, pe oglinda de gheață din 
Sibiu, componenții lotului națio
nal, printre care campioana ab
solută Doina Mitricică, 
Huștiu, Silvana 
Voica, Atanase 
Mircea. Au mai 
cîțiva patinatori
Dinamo Brașov, ca Ana Nigrin, 
Mariana Chițu, Daniela Ularu, ■ 
Klaus Schell și Bogdan Cruți.

în deschiderea demonstrației, 
elevii centrului de patinaj din 
Sibiu au prezentat un program 
destul de reușit, evidențiindu-se 
Tatiana Ignat, Ada Plattner și 
Marieta Floca.

Ilie IONESCU, corep. jud.

Campioana absolută a tării pe 
1973. Doina Mitricică a evoluat 
cu succes la demonstrația de pa

tinaj artistic de' la Sibiu

ÎNTRECERI SPORTIVE!

pregătesc pentru viitorul sezon com- 
petițional face, însă, ca sălile exis
tente să nu poată satisface toate so
licitările. în această situație se im
pune valorificarea spațiilor încă in
suficient folosite, aflate, de regulă, 
în perimetrul Caselor de cultură,

conducerile caselor , .......... ......
rale și ale cluburilor muncitorești dovedind o griji 
deosebită față de activitatea sportivă. In același 
timp, insă, am găsit și localități unde — în afară 
de eterna scuză „n-avem sală" — nu am intilnit 
nici un fel de preocupare pentru valorificarea spați 
ilor acoperite, ba mai mult, am avut șl posibilitatea 
de a constata — cu o mare doză de uimire — că 
unele săli sînt folosite in cu totul alte scopuri deeit 
acelea ale activităților cultural-sportive.

inte însă, în cadrul unei ședințe 
tehnice, antrenorul Valentin Stă
nescu a făcut citeva comunicări 
jucătorilor și a anunțat progra- 

următoare. După a- 
ii au ieșit pe terenul 
zăpadă și timp de 90 
au U antrena-

ex L=

Cluburilor sindicale și Căminelor 
culturale unde întrebuințarea lor se 
reduce doar la... serile de dans.

în ideea de a vedea dacă aceste 
săli sînt folosite și de sportivi, zia
rul nostru a întreprins un raid-an- 
chetă prin mai multe orașe din țară.

LAUDE PENTRU TREI ORAȘE 
TELEORMANENE

în județul Teleorman am vizitat 
trei orașe și în toate trei am găsit 
o intensă preocupare pentru folosi-

de cultură, ale Căminelor cultu-

Știam că la Cîmpulung sportul 
are numeroși prieteni. Dar,, nu ne 
închipuiam că tocmai aici, în acest 
colț îndepărtat al țării ne va fi 
dat să asistăm la cea mai mare 
și mai frumoasă serbare a sportu
rilor de iarnă. Imaginați-vă 5000 
de tineri reuniți din 8 orașe (Sucea
va, Fălticeni. Gura Humorului, Ră
dăuți, Șiret, Solea, Vatra Dornei și 
Cîmpulung) și 9 sate și comune 
(Cirlibaba. Ciocănești, Iacobeni, 
Doma-Cindreni. Vama, Fundul 
Moldovei, Sadova și Botuș), cu pa
tine. schiuri, săniuțe sau în echi
pament de hochei, cu toții dispu- 
tindu-și întiietatea cu o iscusință 
și o dîrzenie de parcă ar fi fost 
vorba de cine știe ce mare concurs, 
întreceri entuziaste, atmosferă de 
sărbătoare...

Prologul Festivalului sporturilor 
de iarnă de duminică l-a constituit 
o serbare școlară, de asemenea uni
că in felul ei. Sîmbătă seara, elevii 
Școlii generale nr. 4 din localitate 
au prezentat pe patinoarul propriu 
(orașul are 7 patinoare naturale și 
o pistă de viteză de 400 m), un 
„Festival pe luciul gheții“. Trei 
sute dintre cei 640 de elevi ai șco
lii (!), demonstrînd o forță ce se 
cere neîntirziat organizată și cana
lizată spre sportul de performanță, 
au prezentat în fața unui public 
numeros, cum nu am intilnit aproa
pe niciodată la un concurs sau o de
monstrație de patinaj in București, 
Brașov, Cluj etc., un program 
tistic de înaltă ținută. Este adc 
rat că nu am asistat la evoluții

Varese ieri 1 
clubului Ign.

___ I Otopen:
15, după două escale făcute 
nb și la Viena. Din avionul 
societății austriece A.U.A , a 
In frunte cu antrenorul jor 
tul Aleksandr Nikolici. cei 
tori (Flaborea — câpitanu* 
Morse, Baga, Rusconi. 
Chiarini, Zanatta. Ossola, 
Polzot, Bisson, Lucarelli) 
susține mline seară (sa lâ 
ora 20) partida revanșă cu Dmarr.c, 
din cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E. Deținătorii trofeului degajau 
un optimism vizibil, firesc dacă țir.em 
seama că „acasă" Ignis și-a asigurat 
o „zestre* de 24 de puncte (84—-X).

Aleksandr Nikolici, ca un antre
nor trecut prin multe confruntă:-, di
ficile (să nu uităm că el a pregătit 
ani de-a rîndul reprezentativa I-go-

tuturor spațiilor acoperite în 
care se poate face sport, lucru care 
atestă atît grija C.J.E.F.S. Teleor
man pentru această problemă, cît 
și a forurilor diriguitoare ale activi
tății sportive din orașele respective.

LA TURNU MĂGURELE, în sala 
de club a Casei sindicatelor, pre
zența echipei de judo A. S. Chimia 
a devenit obișnuită. Sub conducerea 
antrenoarei Florica Rotaru, tinerii 
judoka de aici se pregătesc aproape 
zilnic, grație înțelegerii cu care con
ducerea Casei sindicatelor privește 
activitatea acestei secții și, implicit, 
sprijinirea sportului local. E adevă
rat, sportivii știu și ei să prețuiască 
ospitalitatea gazdelor lor și, după 
fiecare antrenament, saltelele sînt 
strînse și stivuite frumos, sala fiind

Raid-anchetă realizat de :
Paul SLAVESCU, Mihai TRANCA, 

Horia ALEXANDRESCU, Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 3-a) 

nivelul acelora oferite de membru 
secțiilor de performanță din țară, 
insă am văzut tineri talentați. care, 
dirijați de o mină competentă, pot 
ajunge în scurt timp la un nivel 
tehnic superior. Au demonstrat a- 
cest lucru Elena Ionescu, Brindușa 
Oanea dintr-a opta, Elena Botnă- 
rescu din clasa a V a, dublurile A- 
driana Ciumătu—Luminița Zamîi- 
resen, Geta Zambera — loan Voicu 
și încă mulți alții. S-au prezentat 
transpunerile scenice „Scufița Ro
șie", „Albă ca zăpada și cei 7 pi
tici" și am asistat la demonstrații 
de hochei între echipe mixte (fete 
și băieți), deosebit de reușite. în
tregul program a durat aproape 
patru ore. Era noapte, era ger tă
ios și totuși, nici un spectator nu 
s-a dezlipit de mantinele, urmă
rind pe scena patinoarului feeric 
luminat serbarea pe gheață a ele
vilor.

Și a venit duminica. întregul o- 
raș, purtînd amprenta marilor săr
bători, cu clădirile frumos pavoa
zate, cu șiraguri de stegulețe în
tinse de pe o parte pe cealaltă a 
străzilor, cu afișe anunțînd marele 
festival, și-a întîmpinat oaspeții 
despre care am amintit. Coloana 
sportivilor, plecată din centrul o- 
rașului, s-a întins în drum spre 
Stadionul tineretului pe aproape 2 
kilometri. Sute și sute de fețe lu
minoase, băieți și fete, care purtînd 
pe umeri patine, care trăgind după 
ej săniuțe, care dueîndu-și schiu- 
rile, pădure de schiuri, mîndri că

reputatul antrenor ALEKSANDR MKOLICI 
u

„Ca «rice afri de <*a*ă. sint con
vins eă *i cei o Dnaaaa va fi difî- 
ciL Ciad afirm ac?st lacra, raă gin- 
dese la evidentul sak valoric făcut 
de baschetul din țara dumneavoastră, 
apreciat ia ItaKa. Și trebuie să știți 
că am avut deseori contact ca team- 
urile i am las țri. prima] fiind cel din 
1M7, cind am evoluat. ea jucător, in 
reprezentativa Iugoslaviei la Balca
niada disputată la București. Acum 
aveți baschetbalist! tineri, bine pre
gătiți tehnic și fizic și care respectă 
disciplina tactică. In intilnirea de la 
Varese. mi-au plăcut in mod deose
bit Novac, Diaconescu și Popa. Nor
mal, cred ta victoria echipei mele, 
care și duminică, ia campionatul Ita
liei. a manifestat o formă bună și a 
dispus de Sacla Asti cu un scor eloc
vent : 1(5—-5X întrecerea a fost fo
losită și ca antrenament și. in acest 
scop, am rulat toți jucătorii de care 
dispun, mai puțin pe Baga, care este 
utilizat doar in partidele din cadrul 
C.C.E. Ca de obicei, cel mai eficace 
a fost Morse, autor i 3f de puncte, 
urmat de Meneghin cu ÎS puncte ți 
de Zanatta cu ÎS puncte-.

A ÎNCEPUT ULTIMUL TURNEU DE SALĂ DIN CAMPIONATUL MASCULIN

HANDBALISTII DE LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
» J

Ieri, in meci derby studenții au întrecut pe Steaua cu 19-11 !

PLOIEȘTI. 29 (pr*n telefon, de 
la trimisul nostru). în sala Victo
ria din localitate a început ultimul 
turneu de sală din cadrul campio
natului masculin de handbal, divi
zia A. Și de această dată încleșta
rea, dîrzenia. angajarea deplină și 
dorința aprigă de a obține victo
ria și-au pus amprenta asupra ce
lor cinci partide, oferind spectato
rilor prezenți în tribune jocuri in
teresante. Iată prezentarea pe scurt 
a acestor întîlniri.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— STEAUA 19—11 (11 5). Așteptat
cu mult interes, acest derby al

de la Vasa (Suedia) unde se dispută cunoscuta întrecere de aler-Imagine ...
gare pe schiuri cu participarea a zece mii de sportivi ? Nu! Fotorepor
terul Dragoș NEAGU a surprins duminică acest instantaneu la Cimpu- 
lung Moldovenesc unde a avut loc a doua ediție a Festivalului sportu

rilor de iarnă

sînt cei mai buni sportivi din 
tul, comuna sau orașul lor.

Cind au început concursurile, 
știai unde să privești mai întîi. 
schiorii fondiști care treceau ca

Aprecieri frumoase la adresa echi
pei Dinamo a avut și Ottorino Fla
tarea, căpitanul formației Ignis ; 
„Am jucat împotriva selecționatei 
României la campionatul european 
din Finlanda și am mai văzut-o cu 
prilejul unui turneu international 
desfășurat la Sofia. La Varese, Dina
mo a evoluat foarte bine in prima 
repriză, dar in a doua a cedat, sur- 
prinzindu-ne și pe noi. Sint convins, 
insă, că Ia București baschctbaliștii 
români vor face totul pentru o vic
torie pe care, de altfel, o dorim și 
noi. Din această înfruntare, am cer
titudinea că va avea 
primul rind publicul, 
urmări un spectacol 
de calitate".

Transportați de un 
car, jucătorii lui Ignis s-au deplasat 
la hotelul Lido, unde s-au odihnit în 
cursul după amiezii, iar seara au e- 
fectuat primul antrenament de aco
modare In sala Floreasoa. Aici, ei au 
găsit panourile încă vibrind de arun 
câr.ie Ia coș ale dinamoviștilor. care 
de-abia fși incheiaseră lecția de pregă
tire. Pentru că, așa cum ne-a decla
rat maestrul sportului Adolf Cernea, 
ei sint hotărîți să aibă o compor
tare cit mai bună, și pentru aceasta 
nu Iși permit o clipă de răgaz.

D. STANCULESCU

s-a încheiat cu o 
(ca proporție a sco-

campionatului 
surprinzătoare 
rului, mai ales) dar pe deplin me
ritată victorie a studenților. Și de 
această dată Universitatea Bucu
rești a făcut dovada 
extraordinarei puteri 
care știe să le pună 
momentele dificile, 
schimb, a manifestat 
scădere a eficacității 
fensive, ceea ce a 
mod determinant nu 
derea meciului, cît la 
marii diferențe consemnate de ta
bela de marcaj. Semnificativ în a-

ambiției și a 
de luptă pe 

în valoare în 
Steaua, în 

o neașteptată 
acțiunilor o- 
contribuit în 
atît la pier- 

rotunjirea

sa-

nu
La 

nă- AU LUAT SFIRȘIT

Duminică au luat sfîrșit, la Pam- 
porovo (Bulgaria), întrecerile unui 
mare concurs internațional de schi 
fond la care au fost prezenți și 
sportivi români. Cursa de 5 km, la 
care au participat 32 de schioare, 
a revenit alergătoarei sovietice Liu
bov Nekzaeva cu timpul de 18:06 5. 
Reprezentanta noastră, Elena .Bășa, 
a avut o comportare remarcabilă 
clasîndu-se pe locul 4 cu 19:07.1, 
devansînd în clasament o serie de 
sportive consacrate în arena inter
națională. Ștafetele de 4x10 km 
(m) și 3x5 km (f) au revenit re
prezentativei U.R.S.S. la băieți cu 
2 h 28:04,5, iar în disputa fetelor, pe 
locul 1 s-a clasat combinata 
U.R.S.S. — Bulgaria cu 55:33,3.

cest sens este că Steaua a avut o 
imensă pauză în fructificarea atacu
rilor: din min. 21 pînă în min. 44! 
Meciul a fost echilibrat doar pînă 
în min. 17 cînd studenții condu
ceau cu 5—4. în finalul primei re
prize, cînd Universitatea se afla în 
inferioritate numerică (Cosma eli
minat pe 5 minute) scorul a evo
luat, ■ cu încă două goluri, tot în 
favoarea sa, ajungînd la pauză de

Câlin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 2-a)
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SCHIZ^ 55

O COMPETIȚIE
CUPA JUDEȚULUI PRAHOVA^ 

REUȘITĂALPINĂ

Alexandru Filip (dreapta) a fost la un pas de o mare victorie în meciul 
final cu campionul european Ingolf Lahr (R. D Germană)

Foto i Paul RCMOȘAN

Sîmbătă și duminică, în jurul 
cabanei Virful cu Dor, au avut loc 
întrecerile de schi alpin dotate cu 
trofeul „Cupa Județului Prahova", 
în organizarea perfectă a CJEFS și 
a comisiei județene de schi, con
cursul a reunit la start cîțiva din
tre cei mai buni schiori de pe Valea 
Prahovei.

Competiția, desfășurată pe vîr- 
ful Furnica din Bucegi, a fost deo
sebit de utilă pentru participant, 
care au avut de făcut față dificul
tăților traseului marcat cu multă 
exigență de organizatori. De altfel, 
duritatea parcursului a făcut să se 
înregistreze numeroase abandonuri 
și doar cei mai buni dintre cei 
buni au terminat cursele. Zănada 
puțină (previziunile meteorologi
lor sînt mai optimiste pentru pe
rioada următoare) a făcut să se 
dispute doar probe de slalom spe
cial. Sîmbătă, sub un soare stră
lucitor și pe o zănadă moale- au 
fost prezenți Ia start 14 schioare 
(senioare) și 45 de schiori (seniori).

întrecerea fetelor a fost foarte 
echilibrată și după terminarea am
belor manșe oficialii au consem
nat pe locul 1 două sportive. 
Elena Neagoe și Georgeta Băncilă 
nu au putut fi departajate pe par
cursul traseului marcat cu 40 de 
porți, astfel că amîndouă și-au îm
părțit prima treaptă a podiumului

de premiere. Băieții, mai îndrăz
neți, au coborît într-un ritm îndră
cit, realizînd pentru cei prezenți la 
concurs un spectacol agreabil. De 
altfel, doi dintre favoriți, Dorin 
Munteanu și Constantin Văideanu, 
dorind să realizeze timpi superiori, 
au comis erori în atacarea porți
lor și au fost descalificați.

IATA REZULTATELE TEHNI
CE. Senioare : 1—2. Elena Neagoe 
(Caraimanul Bușteni) și Georgeta 
Băncilă (Dinamo Bv.) 69,8 ; 3. Maria 
Cîmpeanu (IEFS) 70,6. Seniori: 1. 
Petre Soiu (Dinamo Bv.) 61,5 ; 2. 
Vasile Stanciu (Dinamo Bv.) 62,9 ; 
3. Nicolae Crețoi (C.S.U.. Bv.) 64,2.

Duminică s-a disputat o nouă 
cursă de slalom special, care s-a 
soldat cu rezultatele : senioare — 1. 
Daniela Munteanu (ASA Bv.) 64-6, 
2. Elena Neagoe (Caraimanul Buș
teni) 69 7 ; 3. Georgeta Băncilă 
(Dinamo Bv.) 72,5. Seniori — 1. 
Nicolae Ghimbășan (Steagul roșu 
Bv.) 56.7 ; 2—3. Marin Focșeneanu 
și Marian Burchi (ambii S.B.C. 
Sinaia) 57,1. Combinata pe cele 
două curse a revenit Elenei Neagoe 
și lui Nicolae Crețoi.

Gh. IRIMINOIU

BADU VOINA (handbal)

Elena Neagoe atacînd cu curaj și 
îndemînare primele locuri în 
probele alpine rezervate celor mai 

bune schioare din țară.
Foto : T. MACARSCHI

S-a născut la 29 iulie 1950 in 
orașul Sighișoara; are 1,85 m î- 
nălfime și 80 kilograme; cel din
ții contact cu handbalul datează 
încă din primele clase de liceu, 
după care activează la formația 
Voința Sighișoara sub îndrumarea 
antrenorului Lucian Albu; în 
1969 este legitimat la clubul Uni
versitatea din Capitală și debu
tează in prima divizie a țării; 
în 1970 face parte ain reprezen
tativa de tineret care cucerește 
„Cupa țărilor latine", pentru ca 
in 1971 să obțină medalia de bronz 
la C.M universitar din Cehoslo
vacia ; inclus în prima garnitură 
a României, participă la J.O. de 
la Munchen, obținind medalia de 
bronz ; în urmă cu puțin timp, la 
C.M. universitar dm Suedia, cu
cerește titlul mondial împreună 
cu echipa studențească a țării 
noastre; este student la I.E.F.S. 
în ultimul an.

JUDO LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE,

SPORTIVII NOȘTRI ÎN EVIDENT PROGRES

boxerilor 
sîmbătă 

strîns în 
de spec-

disputată 
în sala Giuleștl, a 
ringului peste 500 
Deși pe program nu figurau
sonore, disputele au fost 

răsplătite cu multe 
Dintre cei 24 de boxeri.

GALĂ DE VERIFICARE
(Rapid), C. Bărăscu 

b.p. M. Sbînă

în finalul campionatelor internațio
nale de judo — tineret — ale Româ
niei opt dintre reprezentanții țării 
noastre au urcat pe treptele podiu
mului de premiere. Acest aspect este 
— fără îndoială — meritoriu și se 
cuvine a fi subliniat. Pe lingă suc
cesul în sine al tinerilor noștri ju
doka trebuie sâ menționăm faptul că 
ia această ediție s-a putut constata 
un evident progres tehnic la tinerii 
noștri competitori. Și la alte ediții 
ale competiției asupra căreia revenim 
în aceste rînduri, îndeosebi la ulti
mele două, au fost obținute rezultate 
frumoase. De astă dată, însă, victo
riile repurtate de sportivii noștri au 
fost realizate ca urmare a finalizării 
unor procedee tehnice mai dificile. 
La întrecerile campionatelor interna
ționale din ’ alți ani victoriile obținute 
de sportivii români s-au datorat, în
deosebi, unor procedee tehnice sim
ple, de minim risc, majoritatea fiind 
fixările (osae-coml).

La această ediție — spre satisfac
ția specialiștilor — majoritatea tine
rilor noștri sportivi au repurtat vic
torii finalizînd unele procedee teh
nice de mare risc. Mircea Notopol, 
de pildă, victorios la categoria 70 
kg, și-a învins adversarii cu necru- 
țătoarea uchi-mata (cosirea coapsei 
din interior). Din „arsenalul" său teh
nic n-au lipsit nici alte procedee 
tehnice riscante, astfel că, în final, 
Notopol a fost declarat învingător 
prin superioritate tehnică (yusei-ga- 
chi). Și nu se poate spune că adver
sarii pe care i-a întîlnit au fost de 
valoare medie. Gerd Konietzka (R.D. 
Germană) și Mihail Muhametșîn 
(U.R.S.S.), de care sportivul nostru a 
dispus prin yusei-gachi, au participat 
la campionate europene și chiar mon
diale. Alexandru Filip (cat. 63 kg.), 
cu toate că a fost nevoit să se mul

țumească cu locul secund are meritul 
de a-1 fi învins detașat pe Viaceslav 
Moskaliov (U.R.S.S.) și de a nu fi 
pierdut înainte de limită meciul cu 
campionul european al categoriei, In- 
golf Lahr (R. D. Germană). Cu acest 
valoros adversar Filip s-a întîlnit 
de două ori — în primul tur și în 
meciul final. Dacă, în primul meci, 
tlnărul nostru concurent a fost sur
prins aproape de gongul final cu o 
ko-soto-gari (secerare mică din ex
terior), în cea de a doua confuntare 
cu Lahr, el a luptat cu mult curaj, 
punîndu-șl adesea in pericol adver
sarul. Mai mult, în minutul 6 al a- 
cestei partide, Alexandru Filip a avut 
o bună ocazie de a finaliza ipponul 
dar a scăpat o priză favorabilă.

Un alt sportiv român, Dumitru A- 
lexandru (cat. 93 kg.) a utilizat cu 
succes procedee tehnice de mare efi
cacitate. In partida cu bulgarul To- 
niu Atanasov el a reușit să termine 
învingător înainte de limită utilizînd 
o tehnică de shime-waza (strangula
re), iar în meciul cu sovieticul Ale
ksandr Stățenko a obținut victoria 
tot prin ippon. Și în finala cu cam
pionul european Wolfgang Zernikow

(R. D. Germană), tlnărul sportiv Du
mitru Alexandru a luptat cu mult 
curaj, încercînd sâ finalizeze cîteva 
procedee tehnice riscante. Mai erau 
doar 34 de secunde cînd Alexandru 
s-a accidentat la mîr.a stîr.gă și ast
fel a pierdut.

Progresul tehnic al sportivilor 
noștri, evident la această ediție, ne 
îndreptățește sâ afirmăm că ne a- 
flăm pe un drum bun. Antrenorii a- 
cestui lot, Gheorghe Donciu și Con
stantin Bogdan, au folosit cu chibzu
ință timpul ce l-au avut pentru pre
gătirea sportivilor in vederea acestei 
competiții. Și cu atît este mai îmbu
curător faptul că reprezentanții țării 
noastre s-au prezentat meritoriu la 
aceste întreceri cu cit anul acesta cei 
mai buni dintre ei vor lua parte pen
tru prima dată la o întrecere de an
vergură — campionatele europene. 
Pînă atunci insă, atît antrenorii dt 
și sportivii vizați să participe la „e- 
uropene* mai au de muncit mult 
pentru a înlătura și unele carențe 
asupra cărora ne vom opri cu alt 
prilej.

Ccstin CH1R1AC

Gala de verificare a 
bucureșteni, 
seara 
jurul 
tatori. 
nume
frumoase, 
aplauze, 
care au urcat în ring, cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi Florin 
Lepădatu (antrenor C. Ciucă), Ale
xandru Morgovan (antrenor L. Ro
mano și Victor Stan (antrenor T. 
Niculescu).

REZULTATE TEHNICE : E. Du
mitru (Progresul), b.p. Gh. Croi- 
toru (Rapid), M. Ciucă (Progresul)

HANftĂL

I.E.F.S.

HALTERE i

„CUPA UNIRII"
Duminică s-au disputat la Iași 

întrecerile din cadrul competiției 
de haltere dotată cu „Cupa Unirii". 
La concursul organizat de clubul 
Universitatea Iași au participat 48 
de halterofili de la A.S. Clujana, 
Șc. sportivă Unirea Iași și Univer
sitatea Iași. Iată cîștigătorii în or
dinea categoriilor și rezultatele la 
total : cat. 52 kg. Fr. Antal (Clu
jana) — 130 kg ; 56 kg. M. Vereș 
(Clujana) — 150 kg ; 60 kg. C. Bar- 
bălată (Unirea Iași) — 190 kg;
67.500 kg. D. Cloroslan (Clujana) —
222.500 kg : 75 kg. V. Iuhoș (Cluja
na) 225 kg ; 82,500 kg. Gh. Maxim 
(Unirea Iași) — 221,500 kg ; 90 kg. 
E. Goldhagen (Unirea Iași) —
225.500 kg ; 110 kg. B. Iakab (Clu
jana) — 200 kg. Trofeul a revenit 
sportivilor de la Unirea Iași, care 
au obținut rezultate mai apropiate 
de recordurile republicane. Cupa 
pentru cel mai tehnic halterofil a 
fost atribuită sportivului D. Cioros- 
lan (Clujana).

Alexandru NOUR-coresp.

Intră pe stadion, pentru a participa la festivitatea de deschidere a în
trecerilor sportive, hocheiștii, care au in frunte pe cel mai tînăr m.nu-.tor 

al crasei și pucului.

O IMPRESIONANTĂ SĂRBĂTOARE
Ă SPORTURILOR DE IARNĂ

(Urmare din pag l)

b.p. M. Netoiu 
(Semănătoarea) 
(Rapld)> N. Marin (Semănătoarea) 
egal 
datu 
pid).
1 I.

cu D. Guzu (Rapid), F. Lepă- 
(Steaua) b.p. R. Netoiu (Ra- 
C. Vlăsceanu (Metalul) b.ab. 

Drăgan (Rapid), A. Morgovan
(Rapid) b.ab. 3 N. Mincu (Progre-

2
M.
N.

sul), I. Grigore (Rapid), b.k.o. 
N. Șerban , (Semănătoarea), 
Tănase (Semănătoarea) b.p. 
Ghinoiu (Rapid), C. Stoian (Semă
nătoarea) egal 
roșie), V. Stan 
tianu (Metalul) 
(Rapid) b.p. FI.

CU D. Birou (Gr. 
(Rapid) b.p. I. Ti- 
și V. Tecuceanu 
Bobi (Olimpia).

Daniel DIACONESCU-coresp

,_______  _ nu poate fi asemănat nici cu
pentru că nu are talia și șutul acestuia — și nici cu Gațu

Radu Volna este un handbalist care 
Gruia — p------„---- — . ‘ . .
— jucător de mare inspirație și fantezie Radu Voina reprezintă ti
pul ideal de jucător ; este viguros, rapid și incisiv, calm, disciplinat 
și eficace, intr-un cuvînt cumulează aproape toate calitățile cerute 
de handbalul modern.

Conducător de joc șj inter penetrant, extremă periculoasă și, la 
- nevoie, pivot, el a reușit — în numai cîțiva ani de la debut — să 

se impună atenției tuturor specialiștilor, care l-au cooptat, pe rînd, 
în toate loturile reprezentative.

Antrenorul emerit Eugen Trofin spune că un asemenea handbalist 
se naște o dată la 50 de ani, și nu exagerează cu nimic, pentru că 
un jucător în genul lui Radu Voina n-a mai existat de multă vreme 
nici în handbalul nostru, nici în cel mondial. A reuși să te impui 
în fața unor coloși de peste 1,90 m înălțime, cu șuturi necruțătoare 
și forță de halterofili, a ține piept (și nu oricum !) unor asemenea 
adversari, așa cum face tînărul jucător al Universității București, 
este o performanță, iar dacă, în aceste condiții, mal înscrii și goluri 
înseamnă că la talent se adaugă și o muncă asiduă.

Acesta este Radu Voina, handbalistul pe care-1 denumeam, in 
urmă cu cîtva timp, „șeful noii promoții". De atunci, el a confirmat 
și, sîntem convinși, va confirma în continuare...

MU II1 Iii lini iMllli
BOGAT PROGRAM 

COMPETIȚIONAL
Anul 1973 reprezintă pentru spor

tul luptelor din țara noastră un an 
cu o bogată activitate competițio- 
nală. Iacă din prima lună, echipa 
reprezentativă de greco-romane a 
participat la un mare turneu inter
național organizat de federația sue
deză de specialitate, la Clippan.

Sportivii de la libere se vor ali
nia, la sfîrșitul lunii martie (30 mar
tie— 2 aprilie), la startul competi
ției continentale ce se va disputa 
în Elveția, la Lausanne.

Colegii lor de la greco-romane 
vor avea de susținut întrecerile 
pentru titlurile de cei mai buni lup
tători din Europa, la începutul 
lunii iunie (1—4 iunie), în capitala 
Finlandei, Helsinki.

La puțină vreme după terminarea 
campionatelor europene de greco- 
romane, cei mai buni sportivi ro
mâni la ambele stiluri se vor reuni, 
la Pitești. în cadrul Turneului in
ternațional al României ce se va 
desfășura între 29 iunie și 2 iulie.

Luna august va fi marcată de un 
alt eveniment internațional al aces
tui sport — Balcaniada — ce se va 
disputa la Timișoara.

în septembrie va avea loc cea 
mai mare competiție mondială pen
tru ambele stiluri. Campionatele 
lumii se vor disputa la Teheran, 
între 6 și 14 septembrie. Progra
mul competițional al luptătorilor* 
noștri va fi completat cu o serie 
de turnee internaționale la care 
vor participa. După cum se vede, 
pe luptătorii noștri îi așteaptă un 
an greu, bogat în competiții de 
mare răspundere, în care ei vor 
trebui să confirme rezultatele 
foarte bune obținute în anii tre- 
cuți și, in special, la .Tocurile Olim
pice de la Munchen,

lucile pe pantele acoperite cu ză
padă ale muntelui Runc sau la pa
tinatorii care-și disputau întîietatea 
cîte 15—20 deodată. Dacă ar fi ple
cat în cursă cîte doi, așa cum se 
obișnuiește, probabil că nici trei 
zile, de dimineață pînă seara, nu 
le-ar fi fost de ajuns pentru a-și 
desemna învingătorii. Foarte inte
resante au fost jocurile de hochei, 
programate pe un patinoar amena
jat după toate regulile, în imediata 
apropiere a pistei de viteză. Ca să 
nu mai vorbim de concursurile de 
săniuțe, de unde se auzeau copiii 
hăulind de-ți era mai mare dragul.

Dintre laureați, ne-au plăcut schi
orii Asociației sportive Constructo
rul Cîmpulung. învingători în ma
joritatea probelor de fond ; vite- 
ziștii Elena Pițicaru, Alexandru O- 
panschi, Sorina Hujanu, Elena Pa
vel sau micuțul și talentatul Iliuță 
Cunceac (5 ani) care, după ce si-a 
depășit fără probleme colegii de... 
grădiniță, s-a înscris și la proba 
imediat superioară, unde a spulbe

rat orice împotrivire a elevilor cin 
clasele I și II elementare.

La hochei, Rădăuțiul s-a „plim
bat" în turneul susținut alături de 
echipele din Cîmpulung (pe care 
a depășit-o cu 11—C), Suceava (6— 
0) și Vatra Dornej (10—0) la ju
niori, și, de asemenea, la copii, 
unde, în ordine, a înregistrat 7—0, 
3—1 și 6—0. Tinerii din Vatra 
Dornei au excelat la slalom, iar 
cei din Gura Humorului la săniuțe.

Cînd înserarea s-a așternut peste 
stadion, pe panta înzăpezită din 
fața inelului de gheață 800 de e- 
levi de la Liceul militar din loca
litate (care în cursul zilei s-au în
trecut și ei Ia schi și patinaj), pur- 
tînd făclii în mînă, au înscris cu 
corpurile lor mai întîi inițialele 
P.C.R., apoi numele iubitului con
ducător al partidului și statului nos
tru, Ceaușescu, urmat de cuvintele 
„La mulți ani". întregul stadion a 
izbucnit în urale, aplaudind fre
netic. Festivalul sporturilor de iar
nă s-a încheiat în marea Piață din 
centrul orașului, printr-o grandioa
să horă a Unirii.,

Sîmbătă, la Iași, s-a încheiat cel 
de al doilea tur — de sală — al cam
pionatului feminin de handbal, divi
zia A. .Turneul surprizelor" — așa 
cum, pe bună dreptate, a fost denu
mit — a detronat un lider (Univer
sitatea Timișoara) ce părea, la un 
moment dat, fără contracandidat și 
a adus în fruntea ierarhiei reprezen
tativa Institutului de Educație Fizică 
și Sport

Cele trei etape disputate în acest 
ultim turneu de sală s-au situat, din 
păcate, sub nivelul așteptărilor. Mai 
ales din punct de vedere tehnico- 
tactic — desigur, grefat pe o scădere 
a potențialului fizic — majoritatea 
formațiilor au arătat un accentuat 
declin. Puține au fost echipele 
(IT.F.S„ Rulmentul Brașov, Textila 
Buhuși) care s-au menținut la un ni
vel aceepîabil, dar nici ele — cu e- 

I xcepția unei partide — n-au strălu- 
I cit, n-au arătat că se află pe un 
I aram ascendent. Meritul lor — și în 
I special al harnicei formații a lecto- 
I râlui universitar Ion Bota — a fost 
Ică ia capitolul combativitate s-au do- 

vedrt excelente, că printr-o perma
nentă mobilizare, prin eforturi duse 
pini Ia limită au reușit să suplineas- 

I că o parte din carențe.
Universitatea Timișoara a predat șta- 

j feta prur.ulu; loc formației I.E.F.S. (se 
I menține la egalitate de puncte, dar are 
j un golaveraj mai slab). Neașteptata 
! sa cădere în clasament s-a produs 

ca urmare a unei scăderi de formă 
I fără pre e nț în istoria acestei e- 
I chtpe. Du: - .șocul psihic*, din me

dul cu F.I.F. Copenhaga, hmrsoren- 
eele au înregistrat și o scădere ge- 

I Derail a posibilităților, s-au ccmpor- 
I tat lamentabil în meciul cu I.E.F.S.

(un singur gol în prima repriză !) ți 
I au pierdut Ia mare luptă partida cu 
I Textila Bihușt Din cauza acestor 
I două Infringer:, deși a câștigat întil- 
I rărea cu veșnica sa rivală Unîversi- 
I tatea București-, echipa campioană a 

devenit, din lider, urmăritor al lide
rului... Asa cum spuneam, căderea a 
fost generală. Toate compartimentele 
au acționat cu mult sub posibilități
le lor. Poate, insă, că echipa a fost 
afectată cel mai mult de lipsa de 
inspirație și curai a jucătoarelor de 
la 9 m, de neatenția jucătoarelor In 
apărare ți de forma slabă a portari
lor. Deși a marcat o oarecare reve
nire In ultimul med de ia Iași, tea- 
m-ul timișorean nu se află La nivț- 
lul valorii sale obișnuite.

I.E.F.S. — echipa care s-a instalat 
In fruntea clasamentului diviziei A 
pînă la al III-lea tur. in aer liber, 
ă avut în acest tur de sală, in ceea 
ce privește rezultatele, o comoortafe 
excelentă. Abstracție făcînd de în- 
fringerea suferită in fața Textjlei 
Buhuși (campioana surprizelor) în 
turneul de la Pitești, ea a realizat 
numai victorii, intrecindu-le în 
confruntări directe — pe principalele 
sale contracandidate la șefia plutonu
lui, Universitatea Timișoara și Uni
versitatea București.

După evoluția mai puțin conclu
dentă din ultimii ani, I.E.F.S. a a- 
juns la apogeul capacității sale, la 
maturitate și omogenitate. Deși s-a 
dispensat de serviciile Aureliei Con

DUPĂ TURUL DE SALĂ AL ECHIPELOR FEMININE DE DIVIZIA A 

-O VERITABILĂ PERFORMERĂȚ* 
standache (pentru indisciplină), pier- 
zînd astfel singurul pivot veritabil 
— pînă cînd Natalița Matache- 
Alexandrescu va putea juca în echi
pă — și cu toate că n-a putut bene
ficia de aportul Doinei Băicoianu 
(bolnavă), iar într-o etapă n-a pu- 
tut-o folosi nici pe Aneta Schramko 
(suspendată) I.E.F.S. a făcut față cu 
brio foarte grelelor meciuri pe care 
le-a avut de susținut la Iași. Adău
gind și faptul că echipa a efectuat 
deplasarea in condiții precare (sub 
nivelul concurentelor sale), putem a- 
firma că studentele de la I.E.F.S. au 
făcut o admirabilă demonstrație de 
voință. Acesta a fost atu-ul cu care 
a trecut peste formații de aceeași va
loare, acesta a fost elementul esențial 
care a condus-o la victorie în momen
tele de egalitate cu partenerele sale.
I.E.F.S. este astăzi o formație redu
tabilă. Ne-a demonstrat-o în cam
pionatul național, ne-a demonstrat-o 
în activitatea internațională (ultimul 
succes, cel de la Rostock, obținut în 
compania' unor formații remarcabile 
dih U.R.S.S., R. D. Germană și Da
nemarca, constituie o dovadă în plus) 
și, vrem să credem, ne-o va demons
tra în continuare. I.E.F.S. este astăzi 
greu de trecut în apărare (are în e-

chipă jucătoare cu gabarit, care for
mează un „zid" aproape de nepă
truns), iar în atac insistă pînă cînd 
își orează culoar de șut. In afara 
Doinei Băicoianu, alte 4—5 jucătoare 
pot să amenințe poarta adversă, să 
șuteze cu succes. Deși la Iași n-a fost 
In maximum de formă, echipa a reu
șit, totuși, să se dovedească un tot 
unitar, jucătoarele s-au suplinit una 
pe alta în momentele dificile. Așa 
cum a jucat, I.E.F.S. a demonstrat 
că la ora actuală merită titlul de li
deră.

Alte două formații — Textila Bu
huși și Rulmentul Brașov — au fă
cut față onorabil acestui tur de sală. 
Textila manifestă inconstanță, alt
fel — prin concepția de joc, prin for
ța și. talentul echipierelor — ar pu
tea să trateze de la egal la egal cu 
primele trei echipe ale clasamentu
lui. Rulmentul este formația care nu 
îndrăznește să privească mai sus de 
locul... IV. Cu* formațiile aflate în 
plutoanele II și III luptă din răs
puteri, cîștigă adesea, le demonstrea
ză că are clasă. Cu 
mișoâra, I.E.F.S. 
București cedează 
fermă, socotindiu-se 
Poate că, în fond,

fie așa. Ce-ar fi ca handbalistele de 
la Brașov să.jă;is.eree’ Campionatul 
ar deveni măi JfițeZWSmt, mai fru
mos. VI}«rÎ9?

Au fost și 'CcKfipiUasift>3 și-au sem
nat „condamn4rtMi“.nM’ajreșul Tg. Mu
reș nu mai «Ș dW8gO;.'.nici o pre
tenție și se:qS vp “ *“ °
Cauzele le-ar — 
noastre. Proi_ 
are veleități, ri‘t . , 
tic nimic pefwrti â'UX&nifcalva. Dar, 
despre aceste .ceehtpâ, 3'CK. și despre 
altele vom maj.i'îvaifbi jjg numerele 
viitoare ale zi^jțiluț noștru. Conclu
ziile acestui tur. de sală sînt multiple 
și ele nu pot fi epuizate într-un sin
gur comentariu.

Hristachs NAUM

'âăisfo'' divizia B. 
info expucatUn cronicile 
igțfe&gL enrar dacă mai 

_____ rfpmWÎ (foite face prac- 
nîmic peht^ii aTQf&uifcalva. Dar,

CLASAMENTUL 
TURULUI DE SALA

Universitatea Ti- 
și Universitatea 

fără o opoziție 
dinainte învinsă, 
nu ar trebui să

1. I.E.F.S. București
2. Univ. București
3. Univ. Timișoara
4. Rulmentul Brașov
5. Textila Buhuși
6. Voința odorhel
7. Constr. Timișoara
8. Rapid București
9. Progresul Buc.

10. Mureșul Tg. M.

S 8
9 7
9 7
9 6
9 5
9 4
9 2
9 2
9 0
9 0

ți 1 
o 2 
o 2 
0 3 
0 4
1 4
3 4

18
14
14
12 
ia
9
7
S
2
1

A ÎNCEPUT ULTIMUL TURNEU DE SALĂ DIN CAMPIONATUL MASCULIN
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11—5! Cu acest avans decisiv, stu
denții au reușit să se impună și 
în repriza secundă, datorită unor 
acțiuni lungi, bine gîndite, obți- 
nînd în final o victorie care-i pla
sează în fruntea clasamentului. De 
notat că echipa campioană nu a 
mai putut beneficia de aportul lui 
Gruia în repriza a doua, acesta ac- 
cidentîndu-se în prima parte a jo
cului. Au marcat: Cîrlan (6), Voi
na (6), Cosma (4), Anton (2) și 
Roșu pentru Universitatea, respec
tiv Birtalan (4), Drăgăniță (3), Po
pescu (2), Gațu și Coasă. Au arbi
trat V. Pelenghian (București) și 
VL Cojocaru (Craiova).

UNIVERSITATEA CLUJ—DINA
MO BRAȘOV 20—15 (11—7). Vic
torie absolut meritată a studenți
lor, conturată încă de la începutul 
reprizei secunde. Excelentă forma 
portarului clujean Keil. Principalii 
realizatori: Schobel (10) și Șajgo (3) 
pentru Universitatea Cluj, respec
tiv Luțaș (4) și Schmidt (3).

Au arbitrat V. Sidea și P. Cîrli- 
geanu (ambii din București).

rămași cu numai patru jucători 
de cimp au reușit să-și mențină 
fragilul avantaj și să obțină victo
ria. Principalii realizatori : Rotaru 
(6) și Palko (4) pentru Minaur. res
pectiv Gunesch (7) și Țimpu (4).

Au arbitrat P. Radvani (Cluj) 
și M. Grebenișan (Tg. Mureș).

Astăzi, începînd de la ora 14,30, 
turneul continuă cu următoarele 
partide : Trotușul—Steaua, Voința 
București — Universitatea Cluj, 
Minaur Baia Mare — Dinamo Bra
șov, Dinamo București — Indepen
dența și Universitatea București— 
Politehnica Timișoara.

Apărare disperată : Hilda Hrivnak amenință poarta Universității București! Fază din ultimul meci disputat în 
Sala sporturilor din Iași, Foto : D. NEAGU.

DINAMO BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 25—10 (11—2).
Meci fără probleme pentru echipa 
antrenorului Oprea Vlase. Princi
palii realizatori ; Grabovschi (8), 
Dan Marin (3), Moldovan (3) și 
Smerea (3) pentru Dinamo, res
pectiv Dumitru (4).

Au arbitrat Gh .Popescu și P 
Țircu (ambii din București).

TROTUȘUL — INDEPENDEN
ȚA SIBIU 18—14 (9—4). învingă
torii au condus tot timpul, mani- 
festînd nutllă maturitate, atît în a- 
părare și în atac. Sibienii, mai 
nervo*< și din această cauză lip
siți •? luciditate nu și-au putut 
valorifica superioritatea. Regretabil 
este faptul că o greșeală a arbi
trului T. Ene a provocat o explo
zie de nervi, cu totul ieșită din 
comun, a antrenorului $t. Bădeanu 
(Independența), acesta din urmă 
fiind expulzat de pe banca echi
pei sale de către conducătorii jo
cului.

în continuare meciul a fost pre
sărat cu durități pînă la sfîrșit, 
din păcate nu întotdeauna sancțio
nate. Principalii realizatori: Badea 
(5) și Bădău (5) pentru Trotușul 
respectiv Speck (5) și Roth (4).

Au arbitrat C. Căpățină și T. 
Ene (ambii din Buzău).

MINAUR BAIA MARE — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 16—15 
(12—10). Partidă presărată cu foar
te multe momente de suspense, cel 
mai intens trăit de spectatori fiind 
finalul meciului, cînd băimărenii.

OFICIUL DE TURISM BUCUREȘTI, PRIN FILIALELE SALE 
DIN B-DUL REPUBLICII NR. 4 Șl 68, VĂ OFERĂ ÎN ACEST 
SEZON TURISTIC DEOSEBIT DE FAVORABIL PENTRU ODIH
NA, RECREERE ȘI PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE 
IARNĂ, LOCURI IN CONDIȚII AVANTAJOASE ÎN STAȚIU
NILE : SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, TUȘNAD Șl BORSEC.

PENTRU TRATAMENT SE POT OBȚINE LOCURI LA : VA
TRA DORNEI, HERCULANE, CĂCIULATA, SLANIC-MOLDO- 
VA Șl EFORIE NORD (unde sînt amenajate piscine cu apă 
de mare încălzită).

IN STAȚIUNI, SE OFERĂ CONDIȚII EXCELENTE DE CA
ZARE Șl MASĂ.

REDUCERE 50°/. PE C.F.R.
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1. cu cei care, datorită unui bagaj 
tehnic rudimentar, practică un joc 
dur ;

2. cu acei fotbaliști care nu duc 
viață sportivă și

de către conducerea

LA SEDIUL F.R.F.

CAMPIONATUL Șl ClTEVA DIN PROBLEMELE SALE

TURNEELOR..;

Convocat
F.R.F., ieri, a avut loc prima ședință 
de lucru din acest an a Colegiului 
divizionar A, în cadrul căreia au 
fost puse în discuție citeva dintre 
problemele majore și actuale ale 
fotbalului nostru.

La primul punct de pe ordinea 
de zi, tov. Ion Balaș, vicepreședin
tele federației, a prezentat un re
ferat intitulat „Aprecieri asupra 
desfășurării turului campionatului 
Diviziei A 1972—1973“, evidențiin- 
du-se principalele cauze care au 
concurat La nivelul tehnic scăzut al 
marii majorități a meciurilor din 
primul eșalon al fotbalului nostru : 
perioada de pregătire din vară ne- 
judicios folosită, defecțiuni serioase 
în procesul de instruire, concesii 
inadmisibile făcute jucătorilor la 
antrenamente, atenție infimă acor
dată recuperării, acte de indisci
plină repetate etc. Toate acestea 
s-au repercutat și asupra comportă
rii necorespunzătoare a echipei na
ționale, precum și a formațiilor de 
club înscrise în competițiile euro
pene. în același timp s-au arătat 
sarcinile ce revin echipelor, antre
norilor și în mod deosebit secțiilor 
divizionare A, pentru ca returul 
campionatului să fie bine pregătit

și să se desfășoare pe coordonatele 
unei exigențe sporite la nivelul tu
turor factorilor direct răspunzători.

în continuarea ședinței de lucru a 
Colegiului, au fost supuse dezbate
rii reprezentanților celor 16 cluburi 
divizionare A unele propuneri de 
modificări — în sensul înăspririi pe
depselor — aduse regulamentului 
campionatului cu privire la sancțiu
nile prevăzute la articolul 182, pre
cum și măsurile preconizate pentru 
îmbunătățirea activității centrelor 
de copii și juniori.

în cuvîntul său, tov. Mircea An- 
gelescu, președintele F.R.F. a subli
niat încă o dată importantele obiec
tive, din acest an, ale fotbalului 
nostru, pentru îndeplinirea cărora 
este necesară o muncă serioasă, fără 
compromisuri, la toate nivelurile a- 
cestui sport și în primul rînd la 
eșalonul său prim, Divizia A. A ară
tat de asemeni că — pe linia atitu
dinilor ferme față de orice abatere 
de la disciplină, expuse și cu oca
zia reunirii lotului reprezentativ — 
F.R.F. dorește să organizeze (îm
preună și cu sprijinul cluburilor 
divizionare A), în cel mult două 
săptămîni, discuții serioase cu trei 
categorii de jucători :

3. cu jucătorii care se eschivează 
de la efort, care nu se angajează cu 
toate forțele lor, la nivelul exigen
țelor de pregătire a fotbalului ac
tual de performanță.

în foarte scurt timp conducerile 
cluburilor divizionare A vor trebui 
să nominalizeze acești jucători și să 
înainteze conducerii federației listele 
respective. O a doua problemă, de 
importanță vitală pentru fotbalul 
nostru, căreia președintele F.R.F. 
l-a acordat o atenție deosebită, a 
fost activitatea centrelor de copii 
și juniori, unități în care este inves
tit mai mult de jumătate din bu
getul anual al federației și care, 
pînă în prezent, nu au justificat 
decît parțial eforturile făcute.

Dar, creșterea și promovarea unor 
elemente de certă valoare necesare 
fotbalului nostru de performanță 
vor fi dezbătute pe larg, sub toate 
asoectele, la apropiata consfătuire 
cu antrenorii centrelor de copii și 
juniori.

Componența lotului de tineret au sosit de citeva minute la Centrul „23 August”. Abia și-au îmbrăcat treningu
rile și, la solicitarea fotoreporterului nostru, au pozat — împreună cu antrenorul Cornel Drăgușin — pentru 
un instantaneu simbolic: deschiderea sezonului 1973, un sezon cu multe examene grele.

Foto I Vasile BAGEAC

LOTUL DE TINERET S-A REUNIT
LA CENTRUL SPORTIV „23 AUGUST"
Ieri s-a reunit și lotul național 

de tineret Elevii lui Cornel Dră
gușin s-au întîlnit la Centrul spor
tiv „23 August* din Capitală, unde, 
timp de trei zile, vor efectua o pre
gătire comună. De fapt, scopul major 
al acestei convocări este — dincolo de

după-

STEAUA — ASTAZI PRIMUL 
MECI IN LIBAN. Ieri a plecat in 
Liban formația bucureșteană Steaua, 
în capitala acestei țări, Beirut, ste- 
liștii vor susține două partide, as
tăzi și mîine. Din Liban, jucătorii 
români vor trece în Siria unde vor 
evolua vineri și duminică.

Iată lotul care a efectuat depla
sarea : Haidu, Iordache — portari ; 
Cristache, Smarandache, Ciugarin, 
Negrea, Hălmăgeanu, Iovănescu (de 
la echipa de tineret) — fundași ; 
Dumitriu IV, Vigu, Ștefănescu, Ion 
Ion — mijlocași ; Pantea, Tătaru, 
Năstase, Aelenei, Helvei, Vlad — 
înaintași.

Cei 18 componenți ai lotului sînt 
însoțiți de antrenorul Gheorghe 
Constantin.

Pentru zilele care urmează, pro
gramul turneelor formațiilor noastre 
de prima divizie devine tot mai 
amplu.

Să facem o trecere în revistă a 
proiectelor de jocuri peste hotare, 
unele definitivate altele în curs de 
perfectare :

RAPID IN ALGERIA. Așa cum a- 
nunțam și în ziarul nostru de ieri, 
clubul din Giulești are asigurată o 
suită de meciuri. Turneul feroviari
lor se va desfășura între 15 și 25 
februarie.

F. C. ARGEȘ — DOUA TURNEE. 
Ara mai informat pe cititorii ziaru
lui nostru asupra proiectelor clubu
lui din Pitești. Ieri, conducerea lui 
F. C. Argeș ne-a confirmat perfec
tarea a două turnee. Primul se va 
desfășura în R. D. Germană, în or
ganizarea clubului Kari MarxStadt, 
între 5—12 februarie. Al doilea tur
neu va avea loc, în Israel între 20 
februarie și 3 martie.

PETROLUL ÎN ALBANIA. Ploieș- 
tenii vor efectua un turneu în Al
bania între 15—26 februarie. Pro
gramul turneului prevede disputarea 
a trei jocuri.

ALTE PROIECTE. Vă mai infor
măm că pe lista proiectelor de tur
nee întîlnim : U.T.A. — mai multe 
jocuri în Grecia, în perioada 15—25 
februarie ; A.S.A. Tg. Mureș în 
R. D. Germană și Sportul studen
țesc în Bulgaria în aceleași pe
rioade (15—25 februarie) ; „U“ Cra
iova în Liban — un program de opt 
jocuri ; C.F.R. Cluj duce tratative 
pentru mai multe meciuri în R. D. 
Germană, între 13—25 februarie.

treanu, Mulțescu, Roznai, Lucaci 
Amarandei — jucători de cîmp. 
Moldovan a venit la convocarea de 
ieri accidentat după un joc de pre
gătire susținut duminică, la Sinaia, 
cu echipa sa de club, iar Lucaci 
așteaptă „verdictul” unei encefalo- 
grame, după un accident de auto
mobil suferit nu de mult timp.

Aseară, în urma unui consult me
dical, s-a decis renunțarea la Mol
dovan, indisponibil pentru mai mul
te zile. In locul său a fost convo
cat Simionaș (Politehnica Iași).

După cum am mai anunțat, 
miercuri lotul de tineret va întîlni 
într-o partidă de verificare echipa 
națională, și ea într-o nouă alcă
tuire. Un important prilej pentru 
foarte multe concluzii.

antrenamentele începute ieri 
amiază (astăzi are loc altul) — 
punerea în temă a jucătorilor noi 
chemați să-i înlocuiască pe cei 
șase promovați în națională, cu i- 
deea de joc a echipei de 
obiectivele sale de bază.

Antrenorul a condus de 
după-amiază, o amplă 
despre sarcinile fotbalului nostru în 
acest an, precizîndu-se și obligați
ile eșalonului de rezervă care este 
reprezentativa de tineret.

Cu gîndul la o comportare foartb 
bună în campionatul european re
zervat echipelor de tineret, și în 
virtutea unor cauze obiective Cor
nel Drăgușin a convocat urmă
torii 18 jucători : Cavai și Ion Ga
briel — portari ; Tănăsescu, An- 
gheiini, Grigoraș, Dobrău. Sătmă
reanu II, G. Sandu. M. Stelian, Mol
dovan, Ghergheli, Hajnal, Vișan, Pe-

tineret șl

altfel, ieri 
dezbatere

ȘÎ
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pe cei componenți
im-

LA SNAGOV

adversar, static sau din 
au reprezentat preludiul 
la două porți pe toată 
terenului. Echipa „galbe- 
ătuită din Răducanu, Di- 
ș. Deleanu. Dumitru. Lu- 

Jferdănescu, Dobrin și Du
de a reușit la capătul celor 
Btjnute să învingă cu scorul 

de 6—Ș, formația „albaștrilor" : A- 
damache, Sătmăreanu, Boc, M. Io- 
nescu, Beldeanu. Bdloni, Troi, 
Dembrovschi și Marcu. Realizatorii 
golurilor : Lucescu (2), Dumitra- 
che, Dobrin. Dinu și Deleanu, res
pectiv, Dembrovschi (2), Boc. Trol 
și N. Ionescu.

La sfîrșîtul antrenamentului, an
trenorul Valentin Stănescu se arăta 
satisfăcut de dispoziția manifes
tată de toți jucătorii. Pe agenda 
sa de lucru sînt prevăzute în a- 
ceastă săptămînă antrenamente 
zilnice: excepție fac zilele de
miercuri și simbătă, cînd vor avea 
loc două jocuri de omogenizare, 
primul cu lotul de tineret, celălalt 
cu Petrolul.

în privința stării terenului V 
Stănescu ne-a declarat :

..Pînă alaltăieri cîmpui 
de Ia Snagov se prezenta 
ditîî excelente. Nu aveam

vremii se va 
toate acestea, 
pe care l-am 
bătătorit și. în

IMPERATIVUL ACTUAL AL PREGĂTIRILOR

MENȚINEREA UNUI RITM SUSȚINUT 
Șl IN ETAPA ACUMULĂRILOR SPECIFICE

de joc 
in con- 

de unde

lată-i
ai lotului reprezentativ, 
preună cu antrenorii Valentin 
Stănescu și Robert Cosmoc, 
înaintea primului antrena
ment al anului, desfășurat 

ieri la Snagov.
Foto ! I. MIHAICÂ

călduros 
cei noi

s-a 
preferat un aseme- 
nn altul înghețat 

apă.

să prevăd că starea 
schimba brusc. Cu 
dună antrenamentul 
efectuat. zăpada 
orice caz, e de 
nea teren decît 
san mustind de

Mă bucură adeziunea totală a 
jucătorilor la efort, gradul cores
punzător de pregătire acumulai la 
echipele lor de club, ca șî modul

cu care au fost primiți 
veniți".

★
dimineață tricolorii se vor 

la București, la Centrul 
,23 August" 

riguros

Astăzi
-deplasa
de medicină sportivă „1 
unde vor fi supuși unui 
control medical. După-amiază va 
avea loc la Snagov un nou antre
nament, cu caracter tehnic-tactic.

DUPĂ PREȘEDINȚII DE LA A, CEI 
DE LA B, CEI DE LA C...

Consfătuirea de ieri, de la sediul 
F.R.F., a președinților secțiilor de prima 
divizie — în fapt, colegiul divizionar A 
— a deschis o suită de asemenea intîl- 
nirl între forul de specialitate și con
ducătorii secțiilor din eșaloanele perfor
mantei fotbalului nostru. Săptămînă 
viitoare se vor reuni la București pre
ședinții secțiilor din Divizia B, iar la 
20 februarie vor fi convocați în Capi
tală președinții de secție din Divizia C. 
Iată prilejuri pentru discutarea nu nu
mai a problemelor generale, a celor 
privind raporturile F.R.F.-secții ci, so
cotim noi, și foarte acuta chestiune a 
raporturilor dintre secțiile de diferite

categorii competiționale, care prezintă 
foarte multe fisuri.

„REUNIUNEA DE VIRF" A ARBITRILOR
După desfășurarea acelor utile con

sfătuiri în diverse orașe ale țării, gru- 
pînd mai multe colegii județene de ar
bitri și care au avut misiunea de a re
împrospăta „cavalerilor fluierului4* de 
toate categoriile principiile arbitrajului 
modern, la sfîrșitul lui februarie Bucu- 
reștiul, va găzdui o conferință 
ror președinților colegiilor de 
împreună cu conducătorii de 
de prima divizie. Este, ca să 
așa, o reuniune de vîrf în cadrul că
reia vor fi analizate problemele de 
acută actualitate. Și, date fiind destulele 
defecțiuni din prima parte a campio
natului. cu siguranță că subiectele nu 
vor lipsi.

a tutu- 
arbitri 

meciuri 
spunem

Zilele acestea .s-au consumat ul- - 
timele secvențe ale activității de pre
gătire, destinată acumulărilor nespa- 
cifice. Jucătorii — în marea lor ma
joritate — au revenit, din regiuni 
ozonate de munte, in localitățile de 
reședință, aducînd odată cu 
gată „încărcătură" de forță 
tență.

Peste tot, aproape fără 
s-a muncit bine în această 
tapă a pregătirii. Constatările și a- 
precierile antrenorilor federali, care 
au controlat și îndrumat instruirea 
echipelor divizionare A, sînt în acord 
cu așteptările. Dar asta nu constituie 
ceva nou în fotbalul nostru. Chiar 
dacă, pe alocuri, cotele realizărilor 
au crescut cu cîteva zeci de kilome
tri alergare sau cu cîteva sute de 
kilograme greutăți' ridicate, în plus, 
față de anul trecut. Noul antrenor al 
reprezentativei naționale, Valentin 
Stănescu, afirmă de altfel — și pe 
bună dreptate — că în săptămînile 
de munte, toată lumea lucrează, de 
regulă, bin^ și foarte bine.

Problema mai dificilă de rezolvat 
este — după părerea unanimă a spe
cialiștilor — ce și cum trebuie făcut, 
în continuare, pentru ca temelia a- 
ceasta a pregătirii, clădită pînă a- 
cum cu multă trudă și sacrificii, să 
nu piardă nimic din ceea ce îi de
termină, in fond, sensul și valoarea. 
Și, încercînd a răspunde Ia o ase
menea întrebare, vom preciza mai

ei, o bo
și rezis-

excepție, 
primă e-

■ întîi că, în continuare, -se Înscrie In 
suita pregătirilor de iarnă, etapa a- 
cumulărilor specifice. Etapă în ca
drul căreia ponderea instruirii cade, 
de astă dată, pe dezvoltarea calită
ților fizice proprii fotbalului (viteză 
— de deplasare, de reacție, de exe
cuție — rezistența în regim de vite
ză, abilitatea, suplețea și detenta), 
pe îmbunătățirea tehnicii de joc și 
omogenizarea tactică, pe stabilirea 
formulei optime de echipă, în func
ție de cerințele concretizării ideii de 
joc.

Așadar, iată-ne în acel stadiu al 
pregătirii în care solicitările fizice și 
psihice capătă, treptat, un caracter 
ciclic, repetat, de durată, intensitate 
și complexitate apropiate condițiilor 
efortului impus de caracterul între
cerii sportive. Prezența mingii devi- 

iar jocul, un 
î același timp 

dimensiunile

ne acum permanentă i 
mijloc de instruire și în 
un scop de realizat la 
realității competiționale.

tn aceste împrejurări 
care antrenamentul cu ____...
specifică, arid și nespectaculos, ce
dează locul celui înviorat de tovă
rășia balonului și atracția față de 
meciurile de verificare și turnee — 
se strecoară, pe undeva, cu aerul u- 
nei obișnuințe mai vechi, ideea ero
nată potrivit căreia greul pregătirii 
a trecut, odată cu săptămînile de la 
munte. Așa se face că exercițiile de 
forță sau mijloacele pentru îmbuna-

Insă — în 
nuanță ne- 

>. ce-

tățirea rezistenței generale — a căror 
pondere trebuie redusă desigur — 
sînt adeseori desconsiderate sau a- 
bandonate, în mod nejustifieat. Și 
tot acum, jucătorii, în nevoia — ex
plicabilă fiziologic în anumite limi
te — de a se relaxa, uită la un mo
ment dat de obligativitatea pregătirii 
continue, neglijînd condiția vieții 
sportive în spiritul performanței.

De aceea — nu fără temei 
spune că, în etapa acumulărilor spe
cifice, intensitatea și interesul în ac
tivitatea de instruire scad. Și tot din 
același motiv se explică, mai tirziu, 
în pragul competiției și pe parcursul 
acesteia, dificultățile de dobîndire a 
formei sportive sau de menținere a 
acesteia. Pentru că, în multe cazuri, 
se ignorează faptul că pregătirea în 
această perioadă este un proces ne
întrerupt, complex și ascendent, care 
nu admite concesii sau diferențe de 
comportament de la o etapă la alta.

Spunînd acest lucru avem în ve- 
aere, fără îndoială, experiența anilor 
trecuți, cînd mare parte din agoni
seala de energie a săptămînilor de 
la munte a fost irosită ulterior sau 
insuficient valorificată. Reamintim 
aceasta, acum, la începutul celei de 
a doua etape a pregătirii de iarnă — 
etapa pregătirilor specifice — o fa
cem cu intenția preventivă față de 
un precedent care se impune evitat.

Mihai IONESCU

se

(Urmare din pag l)

aerisită și lăsată într-o deplină cu
rățenie, pentru a permite 
rarea în condiții optime și 
lalte activități planificate, 
se pregătesc și boxerii de 
mia" — la fel de grijulii 
sala pe care o au la dispoziție.

Discutînd cu tov. Dumitru Gruia, 
președinte al C.O.EFS. Turnu Mă
gurele, am aflat că. în ultimul timp, 
acțiunea de valorificare a spațiilor 
acoperite pentru desfășurarea acti
vităților sportive s-a extins și la că
minele culturale din comunele în
vecinate unde, alături de pregătirile 
sportivilor de performanță, sînt or
ganizate numeroase acțiuni cu ca
racter de masă, predominînd între
cerile de șah și tenis de masă.

La ALEXANDRIA va fi dată în 
folosință — în cursul acestui trimes
tru — o frumoasă și modernă Casă 
de cultură, în perimetrul căreia au 
fost prevăzute o sală de gimnastică 
și balet una de tenis de masă, pre
cum și una de judo și box. Acest 
lucru dovedește că, alături de acti
vul sportiv și edilii orașului mani
festă interes pentru crearea unor 
condiții bune de practicare a exer- 
cițiilor fizice. De altfel, arhitecții 
din Alexandria au avut grijă nu 
numai să asigure săli pentru sport 
în interiorul Casei de cultură, ci și 
numeroase spații de joacă destinate 
copiilor, amplasate în noile cartiere 
și în parcul orașului, unde se gă- 
ses , alături de obișnuitele leagăne, 
mese de tenis din beton.

Orașul ROȘIORI DE VEDE dis
pune de o Casă de cultură modestă 
ca dimensiuni, cuprinzînd o încă
pere destinată ședințelor și un club 
în care se află 10 mese de șah și 
una de tenis. Existenta lor, ca și 
pasiunea directorului Casei de cul
tură, tov. Clement Ștefănescu, au 
făcut ca activitățile sportive să fie 
prezente în programul zilnic, angre- 
nînd numeroși locuitori ai orașului.

desfășu- 
a celor- 
Tot aici 
la „Chi- 
față de

Aici se organizează, sub auspiciile 
C.O.E.F.S., întreceri „de iarnă", cu
prinzînd partide de șah și tenis de 
masă, concursuri „cine știe cîștigă" 
pe teme sportive și proiecții de fil
me, reunind nu numai pe tinerii 
din localitate, dar și numeroși... 
pensionari !

Nu același lucru se poate spune 
despre Clubul sanitar, unde deși 
există condiții de practicare a spor
tului (au devenit tradiționale aici 
campionatul de biliard și cel de 
șah) sala aceasta capătă deseori 
întrebuințări care n-au nici o legă
tură cu activitatea propriu-zisă a 
unui club (instruirea unor cadre me
dicale. ședințe etc.). Este, deci, ne
cesară alcătuirea unui program mai 
riguros, în care activitățile cultural- 
sportive să predomine.

PREOCUPĂRI INTENSE Șl 
ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

SUCEAVA, am aflat de te 
Gheorghe Haiițebi. vicepreșe- 
a! CJJLFS„ lucruri deosebit 

dul cum 
?erite nece-

La 
proL 
dinte 
de interesante despre mo 
sînt folosite spațiile acop 
sare mișcării de educație fizică și 
sport. în municipiu, această pro
blemă acută a fost rezolvată în 
bună măsură prin întrebuințarea di
verselor spatii ce pot fi oferite pen
tru practicarea sportului, la clubu
rile muncitorești, casa de cultură și 
căminele culturale. Dar. ceea ce a 
ținut să sublinieze vicepreședintele 
C.J.E.F.S. a fost faptul că această 
preocupare se manifestă în întregul 
județ, iar rezultatele obținute sînt 
socotite bune Iată și cîteva exem
ple : în comuna Vicovu de Sus. sala 
căminului cultural este folosită și 
pentru lecțiile de educație Fizică ale 
liceului din localitate. Se înțelege că 
aceasta numai în sezonul cînd acti
vitatea sportivă nu se poate desfă
șura în aer liber. Tot în sala că
minului își desfășoară activitatea

și centrul de lupte greco-romane, or
ganizat de C.J.E.F.S. și care este 
condus de prof. Iosif Makay, luptă
tor de Divizia A in echipa IPROFIL 
Rădăuți. Acest centru funcționează 
de aproximativ 2 ani și a dat în 
anul trecut un finalist al campiona
tului național de juțiori (Ion 
Coș man).

Liceul din Drăgușeni și școala ge
nerală din comuna Botuș folosesc 
pentru orele de educație fizică și 
pentru alte activități sportive, să
lile căminelor culturale din localită
țile respective. Sportivii din comu
nele Frasin și Broșteni se pregătesc 
cu succes în sălile cluburilor mun
citorești, iar în casele de cultură 
ale sindicatelor din Suceava. Vatra 
Dornei, Rădăuți șl Cîmpulung Mol
dovenesc au fost repartizate diferite 
încăperi în care se practică cu pre
cădere șahul, tenisul de masă, bi
liardul etc. Și exemplele pot con- 
fiziUcL.»

Iată, deci, că acolo unde există 
preocupare pentru activitatea spor
tivă se pot organiza și desfășura în
treceri și în anotimpul rece, iar 
spatiile libere aflate în casele de 
cultură, căminele culturale și clu
burile muncitorești sînt folosite cu 
bune rezultate.

LA URICANI, O SALĂ BUNA 
PENTRU SPORT, FOLOSITĂ 

NUMAI PENTRU NUNJI. 
BALURI Șl BOTEZURI

de

pentru sportivii din Pe- 
timpu! sezonului rece, 
în afara studenților de 
aci își desfășoară orele

Sala de sport a Institutului 
mine constituie un adevărat centru 
de atrac’ie 
troșani, pe 
Pentru că. 
la Institut,
de antrenament și concursurile, vo
leibaliștii. baschetbaliștii, handba- 
liștii, ca să nu mai vorbim de rug- 
byști șî fotbaliști care, la reluarea 
pregătirilor în vederea noului sezon, 
au apelat și ei la aceeași incintă.

Un adevărat... pelerinaj ! Iată de ce 
sala de sport a Institutului este ocu
pată de dimineața de la ora 8, 
pînă seara la orele 22.

Unde ar mai putea să se ducă, 
de altfel, sportivii din Petroșani în 
această perioadă ? în sala de re
petiții a fanfarei Uzinei pentru re
parat utilaj miner (dimensiuni : 
16/7/3 m) sau la subsolul Casei de 
cultură (28/22/2,5 m) atunci cînd ac
tivitățile artistice le permit. Tre
buie să recunoaștem că este pu
țin pentru un centru care are echipe 
divizionare la mai multe ramuri 
sportive, ca să nu mai vorbim de 
miile de tineri care doresc să facă 
sport.

Penuria spațiilor acoperite apte de 
a găzdui activități soortive în Va
lea Jiului este un fapt 
Dar cînd în 
săli gxistente 
mite 
unor 
preocupărilor obștești, atunci această 
lipsă capătă forme acute. La Uri- 
cani, de exemplu, sala fostului ci
nematograf (aci s-a construit unul 
nou, modern) aparținînd Consiliu
lui popular orășenesc, este folosită, 
cu predilecție, pentru nunți, baluri 
și botezuri. Nu de puține ori, intrind 
luni de dimineața în această sală 
(lungă de 27 m, lată de 14 și înaltă 
de 4 m) te izbește miros stătut de 
mîncare și băutură. De ce organele 
locale nu dau curs cererii forurilor 
sportive de resort pentru a amenaja 
acest spațiu ca sală de gimnastică 
a liceului din localitate, care nu be
neficiază de o sală de sport ?

Activiștii de la Consiliul munici
pal pentru educație fizică și sport 
Petroșani ne-au mai spus că fosta 
sală de mese a șantierului de con
strucții din Lupeni (22/10/3 m) ar 
fi foarte bună pentru practicarea te
nisului de masă, mai ales că A. S 
Vîscoza are secție dar n-are sală 
De la intenție la realizare mai este 
încă un drum, care trebuie parcurs 
cu operativitate.

ca ele 
scopuri

raport cu 
se mai 
să fie 

minore,

constatat, 
puținele 
și per- 
destinate 

în afara

MECIURI... PREGĂTIRI...
GAZ METAN MEDIAS — „U" CLUJ 

3—2 (1—2)
Jocul, disputat duminică, a fost de 

bună factură tehnică, ambele echipe 
arătînd câ dispun de o pregătire fi
zică corespunzătoare. Au înscris : 
Mureșan (min. 10) și Uifăieanu (min. 
35) pentru oaspeți, respectiv, Constan
tin (min. 34), Jac (min. 48) și Sîrbu 
(min. 82) pentru gazde.

Z. RlȘNOVEANU — coresp.
TROTUȘUL — SPORT CLUB BACAU 

0—4 (0—4)
Pe terenul Petrolul din orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej s-a ’ “
minicâ jocul dintre 
Trotușul și 
vizia A). Partida disputată într-un 
ritm viu, cu faze frumoase, a lăsat 
o impresie bună celor prezenți. Cele 
patru goluri ale băcăuanilor au fost 
înscrise de Băluță (min. 25), Pană 
(min. 31 și 35) și Rugiubei (min. 41). 

Gh. GRUNZU, coresp.
PREGĂTIRILE ARBITRILOR 

BUCUREȘTENI
Preocupați de o mai bună pregă

tire fizică și teoretică, arbitrii bucu- 
reșteni își vor continua antrenamen
tele pînă la 10 martie după urmă
torul program i

a) antrenamente centralizate o dată 
pe săptămînă pînă la 1 martie, iar 
după aceea de două ori săptămînal ț

desfășurat du- 
divizionara C 

Sport Club Bacău (Di- 
A). Partida disputată

b) loturile A și B vor face pregă- 
tirea împreună, iar lotul- C separat.

Așa după cum ne-a informat tova
rășul Constantin Costică, președin
tele Colegiului municipal al arbitri
lor, începînd din acest an, s-a for
mat un lot de perspectivă, cuprinzînd 
50—60 arbitri tineri, care vor în
locui pe cei ieșiți din activitate. In 
preajma începerii campionatului, 
Colegiul municipal al arbitrilor va 
face un test asupra pregătirii.
MINERUL BALAN — DUNAV RUSE 

1—5 (0—2)
sâptămînii trecute, 
Bălan (din seria

La 
echipa __ _______ ____________
a Xl-a a Diviziei C) a întîlnit pe Sportul 
studențesc in fața căreia a pierdut eu 
5—0. Autorii golurilor : Iordache (de 
două ori), Leșeanu, Chihala și Beleana. 
Duminică, divizionara C a Întîlnit, tot 
la Bălan, formația Dunav Ruse. Partida 
s-a încheiat eu scorul de 5—1 <2—0) In 
favoarea fotbaliștilor bulgari.

Vasile GHEORGHE-coresp.
TEXTILA ODORHEi HOTARITA 

SA REVINA ÎN FRUNTEA SERIEI
După o scurtă ședere la Predeal, di

vizionara c Textila din o d or b el 
(locul ri după tur în seria a Xl-a, la un 
punct de Gaz metan Mediaș) a revenit 
în localitate unde își ‘ continuă pregăti
rile sub îndrumarea instructorului 
Gheorghe Bucur, pînă la 4 februarie, 
„textlllștll- fac pregătire specifică și 
tehnică, urmlnd ca, după această dată, 
să susțină jocuri amicale. Au fost ner- 
fectate meciuri amicale cu echipe pu-

mijlocul 
Minerul

ternice ca C.S.M. Sibiu, Industria sîrmei 
Cimpia Turzii, Tractorul Brasov și altele.

A. PIALOGA-coresp.
SOMEȘUL SATU MARE SE PREGĂ

TEȘTE SA SCAPE DE 
„LANTERNA ROȘIE"

Divizionara C. Someșul Satu Mate, 
care a încheiat prima jumătate a com
petiției pe ultimul loc al seriei a X-a 
— cu numai 8 puncte, și-a reluat de 
mal bine de două săptămîni pregătirile 
cu dorința de a evada de pe locul peri
culos din clasament. Antrenorul Ale
xandru Szenes (fost jucător la Jiul Pe
troșani) are acum la dispoziție un lot 
remaniat — ș-au întors la echipă o se
rie de jucători care au fost plecați 
din localitate pentru satisfacerea sta
giului militar sau pentru a urma di
ferite cursuri profesionale. Lotul e com
pus acum din 20 de sportivi.

Si. VIDA-coresp.
CONȘTIINCIOZITATE ÎN ANTRENA

MENTE LA VOINȚA BUCUREȘTI
Avînd tn vedere câ în retur echipa 

Voința București va avea de susținut 
multe partide dificile, lotul și-a reluat 
antrenamentele mai devreme ca în se- 
zoanele precedente. Pregătirea se des
fășoară în flecare zi, atît în sală cît șl 
în aer liber, în prezent punîndu-se ac
centul pe mărirea capacității la efort. 
După cum ne-a spus antrenorul Petre 
Gavrilă, toți cei 18 fotbaliști dovedesc 
multă conștiinciozitate șl dorință de a 
avea o comportare mai bună in retur, 
ca în toamnă. După ce s-a renunțat la 12 
jucători vechi. în echipă și-au făcat 
apariția ---------- — ------------
Tabacu, 
ciu).

_____ tăcat 
elemente tinere (Zamfirescu, 
Condurache, Costache și Stoi-

T. VALENTIN-coresp.

LOTERIA In OBIECTE
o atractivă posibilitate de cîștig

aflăm în 
biletelor 

de
Loto-Pronosport, 
cu mari poslbl- 
nouă formă de 
interes din par-

'umu ÎN obiecte
mobilă, motorete, biciclete, stofe, con
fecții etc.

Mal multe bilete înseajrină mal multe 
șanse de cîștig.
• ASTA SEARA VA AVEA LOC ”RA- 

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO la ora 
18.30 în sala Clubului Flnanțe-Bănci din 
str. Doamnrt nr. 2.

După cum este Cunoscut ne 
plină perioadă de vînzare a 
LOTERIA ÎN OBEECTE organizată 
Administrația de Stat 
o nouă formă atractivă 
Lități de clștig. Această 
joc se bucură de mare
tea part ici pa nț Hor pentru că acordă o 
gamă largă de cîștiguri ca : AUTOTU
RISME DACIA 1306 și premii în valoare 
de 20 000 lei. 10 000 lei, 5 000 lei etc. In 
număr NELIMITAT.

Este bine de precizat că participanțli 
vor putea să-și aleagă singuri obiectele 
în limita sumelor dștigate și conform 
listelor afișate. în afara autoturismelor, 
se mai pot clștlga : televizoare, :-»arate 
de radio, frigidere, diverse tipuri de

PREMIILE CONCURSULUI PBONOEXPRES NR. 4 DIN 24 IANUARIE 1073 
extragerea I: cat. 1: i variantă 10% a 100 600 lei; cat. 2: 1 variantă 

50% a 50 771 lei ; 3 variante 25% a 15 330 lei șl 1 variantă 10“/. a 6 154 lei ; cat. 3 : 
ît.oo a 7 162 lei ; cat. 4 : 70,30 a 1 182 lei ; cat. 5 : 143,90 a 577 lei ; cat. 6 : 5 040,10 a 
40 leL

REPORT CATEGORIA 1 7 1 241 162 lei.
EXTRAGEREA A II-A : Cat. A : 1 variantă 10% a 100 000 lei ; B : 13.50 a 5 985 

lei ! C. : 50.95 a 1 851 lei ; D : 2 191,25 a 60 lei ; E : 179,65 a 200 lei ; F : 3 302,30 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 442 728 lei.
Premiile de 100 000 lei jucate 10% de la categoria 1 și de la categoria A eu 

fost obilnute de SOGLU GHEORGHE din BucureșU șl de GEORGE BERE? din 
Călătași.



IERARHIILE MONDIALE ALE SCRIMEI ROSEMARIE WITSCHAS
Ziarul nostru a publicat, acum 

cîtva timp, spicuiri din primele cla
samente mondiale alcătuite de Fe
derația internațională de scrimă. 
Trebuie să precizăm că aceste ierar
hii au avut un caracter experimen
tal și că, potrivit hotăririi conduce
rii forului suprem al mușchetarilor, 
seria clasamentelor oficiale va de
buta în anul 1973. Ele urmează a 
fi stabilite pe baza rezultatelor ob
ținute de trăgători în anumite tur
nee de primă categorie care au și 
fost nominalizate : floretă feminin : 
Martini—Torino, Goppingen (RFG), 
Floreta de argint — Como, Jeanty 
— Paris, Cupa Bielorusiei — Minsk; 
floretă masculin : Martini — Paris, 
Rommel — Paris, Giovannini — Bo
logna ; spadă : Marele premiu Ber-

• Tradiționalele clasamente ale ziarului polonez „Przeglad 

Sportowy" • Mari permutări in 1972 față de anul anterior • Trei 

sportivi români printre așii planșelor : Ileana Gyulai, Mihai Țiu și

Anton Pongraț • Sensibilul progres al spadei noastre.

Denisov, cu M. Dabrowski (Polonia) 
și cu sportivul român Mihai Țiu.

Dintre fruntașii scrimei noastre 
mai figurează în clasamente flore- 
tista Ileana Gyulai (locul 9) și spa
dasinul Anton Pongraț (locurile 7— 
8, împreună cu sportivul sovietic 
I. Valetov).

în clasamentele pe echipe, modi
ficările sînt foarte reduse, la floretă 
bărbați și sabie intervenind doar 
schimburi între deținătoarele

(U.R.S.S.), V. Stankovicî (U.R.S.S.), 
M. Țiu (România) ; 10. N. Granieri 
(Italia). SPADA: 1. C. Fenyvesi
(Ungaria) ; 2. J. Ladegai’lerie (Fran
ța) ; 3. G. Kulcsăr (Ungaria) ; 4. R. 
Edling (Suedia) ; 5. J. Brodin (Fran
ța) ; 6. H. Melzig (R.D. Germană) ; 
7—8. A. Pongraț (România), L Va
letov (U.R.S.S.) ; 9. D. Giger <Elve- 
ția) ; 10. C. von Essen (Suedia). SA
BIE : 1. V. Sidiak (U.R.S.S.) ; 2. P. 
Marot (Ungaria) ; 3. V.

PENTRU A TREIA OARÂ

ILIE NĂSTASE
ÎNVINGĂTOR LA OMAHA

1,91 m LA SĂRITURA
IN ÎNĂLȚIME

Cu prilejul unui
atletic 
Berlin, 
semarie 
mană) 
bună performanță mondială 
pe teren acoperit în proba 
de săritură în înălțime cu 
rezultatul de 1,91 m.

Vechiul record (1,90 m) 
era deținut de Ilona Gusen
bauer (Austria) și Rita 
Kirst-Schmidt (R. D. Ger
mană).

concurs 
de sală disputat la 
tînăra sportivă Ro- 
Witschas (R. D. Ger- 
a stabilit cea mai

Ilie Năstase a debutat eu succes 
în noul sezon internațional de te
nis, cîștigînd, pentru a treia oară 
consecutiv, turneul „indoor** de la 
Omaha (Nebraska). în finala actua
lei ediții a concursului, Ilie Năstase 
l-a întîlnit pe americanul Jimmy 
Connors. La scorul de 5—0 în pri
mul set în favoarea lui Năstase, te- 
nismanul american a abandonat, a- 
cuzînd efectele unei întinderi mus
culare suferite în partida semifinală 
disputată cu vest-germanul J. Fass
bender. Din această cauză, nici fi
nala de dublu. în care urmau să 
se întîlnească cuplurile Connors — 
Gisbert și Brown — Estep, nu s-a 
măi putut desfășura.

în această situație, organizatorii 
turneului au decis să ofere celor 
peste 3 000 de spectatori prezenți în 
tribune două partide demonstrative. 
Ei au solicitat, în acest scop, așilor 
români Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
participarea Ia o întîlnire de sim-

piu într-un singur set. La capătul 
unui joc spectaculos Ion Țiriac l-a 
întrecut, surprinzător, cu 6—5, pe 
Ilie Năstase. A urmat o partidă 
demonstrativă de dublu, perechea 
Ion Țiriac (România) — Juan Gis
bert (Spania) dispunînd cu 6—3, 6—3 
de cuplul american John Brown — 
Mike Estep.

în continuare, participanții la cir
cuitul „indoor** organizat de federa
ția americană de specialitate 
(USLTA) vor evolua, în această săp- 
tămînă la turneul internațional de 
tenis de la Des Moines (statul Jowa).

„INTERNAȚIONALELE-- 
DE TENIS DE MASĂ
ALE CEHOSLOVACIEI

Au luat sfîrșit întrecerile pe 
echipe din cadrul „internaționale
lor" de tenis de masă ale Ceho
slovaciei.

La feminin, pe primul loc s-a 
clasat selecționata Cehoslovaciei- 
care a întrecut în finală cu 3—0 
reprezentativa Ungariei. La mascu
lin, victoria a revenit în 
Ungariei, care a învins 
formația țării gazdă.

Selecționata feminină 
(Carmen Crișan, Eleonora

schimb 
cu 3—1

română 
______ , Vlaicov 

și Lidia Ilie) a fost eliminată în 
turul trei, pierzînd la limită, cu 
2—3, meciul cu formația R. F. a 
Germaniei.

Primele rezultate din probele indivi
duale : dubiu bărbați, „16-imi“: Doboși, 
Gheorghe — Korpa. Karakașevlcl (Iugo
slavia) 3—1 (16. —19. 14. 17). optimi de 
finală : Bengtsson, Johansson (Suedia) 
— Doboși, Gheorghe 3—0 (14, 10, 13),
dublu femei, turul II : Kishazi, Ham- 
mersley (Ungaria, Anglia) — Vlaicov, 
Crișan 3—1 (10, —23, 15, 19).

ÎN C.M. DE AUTOMOBILISM

EMERSON FITTIPALDI (165 km pe oră)

FINAL ANIMAT
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MANIA

DIN TARILE SOCIALISTE

După cum s-a anunțat, titlul de 
campion european la patinaj vi
teză masculin a revenit în acest 
ar. sportivului suedez Goran 
' laesaon, care a totalizat la mul- 
tiatlon 178,237 puncte. Pe următoa
rele irei locuri s-au situat patina- 
torii olandezi Van Helden — 179,541 
puncte, și Kuipers — 180,797 puncte 

J Derksen — 181,411 puncte.
în ultima probă din cadrul In

trecerilor de la Grenoble 
ba „maraton** de 10 000 m 
primul loc s-a clasat 
Van Dijk, cu timpul 
urmat de Claesson — 
Derksen — 15:37-59.

Concurentul norvegian Stensen, 
care după disputarea primelor trei 
probe candida la una din medalii, 
a fost descalificat în cursa de 
10 000 m.

A CIȘTIGAT PRIMA
BUENOS AIRES, 29 (Agerpres). 

— „Marele premiu automobilistic 
al Argentinei**, primul concurs de 
formulă I pentru campionatul mon
dial al anului 1973, s-a desfășurat 
la Buenos Aires, în prezența a 
peste 100 000 de spectatori și a pri
lejuit brazilianului Emerson Fitti
paldi o spectaculoasă victorie, în 
disputa cu cei mai reputați piloți 
din lume prezenți la start.

La volanul unei mașini „Lotus**, 
Emerson Fittipaldi a parcurs 96 
ture de circuit (fiecare tur a măsu
rat 3,354 km) în timpul de lh 
56:18,22, cu o medie orară de 
165,668 km. Revelația ultimelor

CURSA A ANULUI
francezul Francoisconcursuri,

Cevert („Tyrrell Ford“) a ocupat 
locul doi la aproximativ 4 sec în- 
trecînd la rîndul său pe Jackie 
Stewart (Scoția) — „Tyrrell Ford**, 
Jacky Ickx (Belgia) — „Ferrari11, 
Dennis Hulme (Noua Zeelandă) — 
„McLaren11, Wilson Fittipaldi, (Bra
zilia), fratele învingătorului, —• 
„Brabham** și Clay Regazzoni (El
veția) — „B. R. M“.

După acest concurs, Emerson 
Fittipaldi, cîștigătorul de anul tre
cut al campionatului mondial, s-a 
instalat în fruntea clasamentului 
noii ediții cu 9 puncte, urmat de 
Cevert — 6 p., Stewart — 4 p., și 
Ickx — 3 p.

re
pare a spune 
. oe ca.-e ti
vi arta Șui a 

prir.tr-o

na, Spreafico — Milano, Martini — 
Londra, Monal — Paris, Martel — 
Poitiers, Heidenheim (R.F.G.) ; sa
bie : Wolodyjowski și Finski — Po
lonia ; Martini — Bruxelles, Hunga- 
ria — Budapesta ; Luxardo — Pa
dova și Hamburg.

Revenind la ierarhiile așilor plan
șei, considerăm că este interesant 
să prezentăm cititorilor noștri și 
tradiționalele clasamente publicate 
de apreciatul ziarist polonez Jerzy 
Jabrzemski în cotidianul „Przeglad 
Sportowy** care apare la Varșovia.

Confratele polonez are o bogată 
experiență în acest domeniu, el pu- 
blicînd de aproape 10 ani acest 
„World ranking** al scrimei. De alt
fel, în realizarea sa se constată o 
mai judicioasă eșalonare a forțelor 
scrimei mondiale decît în clasamen
tele federației internaționale. In 
plus, clasamentele ziarului polonez 
nu ignoră nici echipele reprezenta
tive ale diferitelor țări care au reu
șit să se impună pe plan interna
țional.

Se cuvine să subliniem faptul că 
ambele serii de clasamente utili- 
zînd în aprecierea performanțelor un 
criteriu de bază comun : — rezulta
tele obținute la Miinchen — au în 
fruntea lor aceleași nume, pe cam
pionii olimpici.

Faptul că ierarhiile publicate de 
'„Przeglad Sportowy“ au o lungă 
continuitate ne permite comparații 
interesante. Ne vom limita, însă, la 
ultimii doi ani : 1971 și 1972.

între anul preolimpic și cel ce a 
stat sub semnul ediției miinchene- 
ze a Jocurilor se constată deosebiri 
nete în aceste ierarhii. Floretistul 
polonez W. Wojda și spadasinul 
maghiar C. Fenyvesi, liderii pro
belor, nu se aflau, cu un an în ur
mă, nici măcar printre primii zece. 
Italianca Antonella Kagno-Lonzi, 
fericita cîștigătoare a aurului olim
pic a făcut o ascensiune de mari 
proporții venind tocmai de pe locu
rile 9—10. Doar sabrerul sovietic 
V. Sidiak a dovedit consecvență în 
postura de lider.

Ce-au făcut ceilalți fruntași ai 
clasamentelor din 1971 ? Spadasinul 
italian N. Granieri a căzut pe locul 
10. Marie-Chantal Demaille (Fran
ța) s-a oprit la jumătatea drumu
lui (locul 5), iar floretistul sovietic 
V. Stankovicî împarte, acum, locu
rile 6—9 cu compatriotul său V.

CONCURSUL DE SCHI

DE LA BAKURIANI
într-un concura internațional de 

sărituri cu schiurile, desfășurat 
în orașul Bakuriani. la startul că
ruia s-au aliniat sportivi din Aus
tria, Polonia, Cehoslovacia, Iugosla
via, Norvegia, Finlanda și URSS, 
proba de sărituri de la trambulina 
de 70 m a revenit Iui Serghei Bo- 
cikov (URSS) cu 216.2 puncte. Să
riturile sale au măsurat 75 Și 74.5 
m. Pe locurile următoare s-au cla
sat ! Koba Takadze (URSS) — 214,6 
p. (76 și 74,5 m) și Jaromir Li- 
dak (Cehoslovacia) — 212,1 p. (74,5 
și 76 m).

în cadrul aceluiași concurs, „ve- 
teranul** Koba Takadze. în virată 
de 38 ani, a ocupat primul loo la 
trambulina de 90 m cu 234 punete 
(105.5 și 102,5 m). Pe locul secund 
s-a situat finlandezul Esko Rautio- 
naho cu 227 p, iar pe locul trei 
Boris Golosov (URSS) cu 225,5 p

melor trei locuri. Cele mai 
bile ascensiuni le-au 
pa feminină a României (de 
locul 5 pe locul 3) și formația 
6padâ a Elveției (de la locul 6 
locul 3).

Un salt ;
facă 
locul

au reust să 
nâru (de ia 
5L Sab-er 

noștri s-au menținut pe pciția a 
5-a, în schimb echipa mascul-nă de 
floretă a continuat să coboare (de 
la 5—7 la 8—9, alături de merituoa
sa formație a Cubei).

Sebasticn BONiFACIU

INDIVIDUALE. — FLORETA FE
MININ : 1. Antonella Ragno-Lorri 
(Italia), 2—3. Elena Belova (URSS) 
și Ildiko Bobiș (Ungaria) ; 4. Gal.na 
Gorohova (U.R^S.) ; 5. Marie-
Chantal Demaille (Franța) ; 6 Ker
stin Palm (Suedia) ; 7. Catherine
Ceretti (Franța).: 8. Brigitte Gapas- 
Dumont (Franța) ; 9. Ileana Gyulai 
(România) ; 10. Aleksandra Zabel- 
na (U.R.S.S). FLORETA MASCU
LIN : 1. W. Woyda 
Kamuti (Ungaria) ; 
(Franța), D. Revenu 
Talvard (Franța) ; 
browski (Polonia),

(Polonia),
3—4. C. 

(Franța) :
6—8. M.

2. J.
Noel
5. B.

Da-
Denisov

5. RJ*. a G 
Japonia : 8—9 Cub 
10 Anglia. SPADA 
U RS.S. : 1 E’.verj 
ROMANIA : 6 P> 
a Germaniei. Sued 
R.D. Germană : S: 
2. UJLSS : 3. Unea 
n;a_ ROMANIA : 
ba : 8 . R 
gar^ : 10.

CLASAM_
ȚARI : 1. Uni 
SL5 p ;
46 p ; 
N1A 32

10. Cuba 
£ 7 p; 

gLa 4 d ; 14. 
ea-a

b H -SS

.■ea campio-

Moment din acti
vitatea zilnică a 
noii campioane so
vietice de șah : 
Marta Șui în fața 
unei mașini electro
nice de calculat, la 
programarea căreia 
a contribuit. în ca
litate de ingineră.

\ iktor
e perfecționeze
kiei cu frecventarea cursurîlo 

ersitare. absolvind facultatea de 
tar.kâ matematică din Lvov. Ac- 
imer-.e lucrează la Institutul de

Industriei poligrafice din 
eană. Marta Șui a îm- 
vîrsta de 23 de ani

iunie, chiar în preajma vacanțelor 
școlare de vară.

SE ÎNTREC școlarii 
DIN VARȘOVIA

REVENIREA UNUI AS 
AL RACHETEI TELEX

în timp ce „uriașul" din Marshall, 
boxerul texan George Foreman, hi 
face valizele pentru a porni într-un 
turneu de agrement de-a lungul și 
de-a latul S.U.A., în dorința de a 
ține conferințe și de a se face cunos
cut numeroșilor săi suporteri, avoca- 
ții lui Frazier, ex-campionul cu bâr- 

. bie de sticlă și picioarele de argilă, 
care a cedat centura în numai 4 mi
nute și 35 de secunde, pledează pen- 
.tru clauzele contractului ce prevedeau 
o revanșă In decurs de 3 luni. Dc- 
clarația lui Foreman, care a arătat, 
prin, consilierul său juridic Hărry 
Barnett, că „hîrtiile** lui Frazier n-au 

. nici, o valabilitate, l-a pus pe gîn- 
duri pe fostul măcelar din Philadel
phia. Acesta, se pare că-și va pierde 
și calitatea de „șalanger**, ca urmare 
a surclasărl! sale, suferită pe ringul 
jamaican în noaptea de pomină a 
lui 22 ianuarie. Frazier a solicitat o 
pauză de 90 de zile, motivînd că ra
pida -scoatere din luptă a fost ac
cidentală. Oricum, chiar dacă ar e- 
xista o clauză contractuală, medalia
tul olimpic de la Tokio nu va pu
tea urca în ring în timpul stabilit, 
pentru a demonstra (sau nu) că a 
fost un accident, vremea necesară 
refacerii fiind foarte scurtă. Profi- 
tînd de acest fantastic K. O., abilii 
manageri ai lui Foreman au și intrat 
în tratative cu omul de colț Chris 
Dundee, care se ocupă de afacerile 
lui Jimmy Ellis, fost campion al lu
mii, un greu fără personalitate și 
fără talent, cu ani în urmă sparring 
partner al Iui Clay, înscăunat acum 
4 ani pe tronul deținătorilor centu
rii, ca urmare a declasării Iui Mu- 
hamad Aii.

Dirijorul Iul Foreman, Dick Sad
dler, care posedă o mare experiență, 
își ferește acum, foarte prudent, ele
vul de Oscar Bonavena, Floyd Pat
terson sau Jerry Quarry, tentîndu-1 
pe Jimmy Ellis, cu o sumă frumuși
că, să-și scoată echipamentul de la 
naftalină și să-și reia antrenamentele, 
întîlnirea ar urma să aibă loc la 19 
martie pe un ring din Miami Beach, 
orașul unde în acest sezon își dau 
întîlnire, în diversele tripouri și ca
barete, _ oameni de afaceri, turiști 
înstăriți, actori celebri de cinemato
graf, falsificatori, traficanți de stu
pefiante și campioni în „hold-up“- 
uri.

în acest timp, „palavragiul" Cas
sius Clay nu stă în umbră, ci trans
piră serios la antrenamente, ambițio
nat de o declarație a lui Joe Louis 
care a spus că la 14 februarie, în 
meciul amical de la Las Vegas, cam
pionul european, englezul Joe Bug-

învingător :
orge Foreman, 
încins iremedia
bil : Joe Frazier. 
Și totul nu a 
durat decit— 4 
minute ți 35 de 

secunde !

pe marele Clay.ner, îl va „contra** .
Clay nu s-a vindecat încă de „fan- 

faronadă**. După ce a mai vizionat o 
dată filmul meciului Foreman—Fra
zier, el a declart i „Oricine l-ar fi 
întîlnit la 22 ianuarie pe Frazier, 
cîștiga prin K. O. Frazier este un 
boxer prost inspirat în atac și în a- 
cest meci 
trenament. 
sionat. El 
este lent, însă lovește tare. Un bo
xer ca mine, de aceeași talie, care 
știe să eschiveze și este rapid în pi
cioare, ÎI va devora pe actualul cam
pion al lumii".

In altă ordine de idei, Clay, eroul 
atîtor întîmplări din ring și din a- . 
fara corzilor sale, a rămas, totuși, un 
campion al demnității. Ca un prim 
exemplu al acestei afirmații, care nu 
este gratuită ; Clay l-a concediat pe ■ 
vechiul său „sfetnic** Budini Brown, 
deoarece acesta, fără a fi avut pro- 
«ură, i-a cerut lui Foreman să ac
cepte un meci cu Clay. în legătură 
cu hotărîrea sa, Clay a spus : „Ati
tudinea lui Budini este umilitoare. 
El m-a pus într-o lumină nefavora
bilă. Este inadmisibil ca un expert 
în ale boxulut, ca el, să se urce în 
ring și să-l roage pe Foreman să-mi 
acorde un meci. La cine s-a dus Bu-

a avut rol de sac de an- 
Foreman nu m-a impre- 
se deplasează defectuos,

dini ! La un amator, care a învins 
un Frazier terminat de mina mea".

Nu știm care va fi continuarea a- 
cestui epilog la cele 4 minute șl 35 
de secunde. De un lucru slntem Insă 
convinși. Fără îndoială, a început 
propaganda meciului Foreman—Clay. 
Cei doi corifei se vor intîlni neîn
doios într-o zi. Cînd, unde și cum 
va fi organizat acest nou „meci al 
secolului**, vom afla la timpul potri
vit.

Paui OCHIALBI
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Un sfert de milion de școlari 
pregătesc încă de la începutul 
cestui an de invățămînt in sălile și 
terenurile de antrenament ale șco- 
::lor cin capitala Poloniei, pentru a 
face față normelor cerute de faza 
t r.a'ă a Oi mpiadei Tineretului din 
Varșovia- aflată Ia cea de a șaptea 
ediție. Probele din care este com
pusă această competiție de masă 
privesc exclusiv atletismul. în finale 
ie pot califica aproximativ 5000 de 
participanți

în lunile de toamnă au început 
concursurile între școli. înregis- 
trindu-se o serie de rezultate ex
trem de promițătoare. Iau parte re
prezentanți ai școlilor, de diferite 
virste, începînd cu micii elevi ai 
școlilor elementare, trecînd apoi la 
rele medii, licee și instituții supe
rioare de învățămînt. Participă de 
asemenea, reprezentanți ai nume
roaselor cluburi sportive școlare.

Finaliștiî vor fi cunoscuți în 
luna mai. iar ultima fază a con
cursurilor se va desfășura în luna

se 
a-

Iubitorilor tenisului, care urmă
resc pas cu pas pe așii rachetei în 
marile turnee internaționale, nu 
le-a scăpat desigur știrea, publicată 
și în ziarul nostru, prin care anun
țam reintrarea în activitate a cu
noscutului jucător iugoslav Zeliko 
Franulovici. Recentul său start, 
într-unul din turneele „indoor**, 
vine după mai bine de un an de 
totală inactivitate, datorată unui ac
cident suferit la brațul drept. în
grijiri medicale laborioase și o cură 
în stațiunile balneare dalmatine 
l-au readus pe popularul Zeliko pe 
terenurile de tenis, unde speră să 
reînnoade firul succeselor, aban
donat la finele lui 1971.

Federația de tenis a Iugoslaviei 
este deosebit de interesată în a- 
ceastă revenire a lui Franulovici. 
împreună cu Nikola Pitici, vechiul 
echipier al naționalei iugoslave, el 
poate forma un redutabil cuplu în 
viitoarea ediție a „Cupei Davis?, 
care — după cum se știe — permite 
și participarea tenismenilor trecuți 
ia profesionism. In plus, cei doi 
supercampioni Iugoslavi sînt aș
teptați să figureze printre capii de 
serii ai camnionatelor internaționale 
de tenis ale tării, programate în 
toamnă, la Split.

In concursul atletic de sală, desfășurat 
la Portland (Oregon), Al Feuerbach a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit tn proba de 
aruncarea greutății — 21,17 m, amelio- 
rîndu-și cu 3 cm propriul record de 
săptămîna trecută, cu un rezultat re
marcabil s-a încheiat și proba mascu
lină de săritură în înălțime; Tem 
Woods — 2.23 m. Recordmanul mondial 
al probei, Pat Matzdorf (S.U.A.), a ocu
pat locul 4, cu 2,14 m. Alte rezultate : 
60 y — John Mays — 6,1; 500 y — Fred 
Newhouse 57,6; 1 000 y — Craig Gibson 
2:10,6.

La Budapesta s-a disputat partida retur 
dintre echipa locală Ujpest Dozsa șl 
formația T-S.K.A. Moscova contînd pen
tru turul II al Cupei Cupelor la volei 
(f). Voleibalistele sovietice au terminat 
Învingătoare cu scorul de 3—1 șl s-au 
calificat pentru turneul final al compe
tiției. Printre echipele calificate în a- 
ceastă fază a competiției se numără si 
formația Penicilina Iași.

Campionatele europene de schi rezer
vate juniorilor au continuat în localita
tea vest-germană Ruhpolding cu dispu
tarea probei feminine de slalom special. 
Cursa, desfășurată în două manșe 
pîrtie tn lungime de 640 m. cu o 
rență de nivel de 140 m, a fost 
gată de sportiva norvegiană Gro 
holth, cu timpul de 72,43 (37,91 
34,52). Pe locul doi s-a clasat vest-ger- 
mana Christa Zechmeister. cu 72,64. 
Schioara Italiană Claudia Giordani, în
vingătoare tn proba de slalom uriaș, a 
ocupat locul trei, cu timpul de 72,65.

pe o dlfe- 
cîști- 
Wox- plus

CAMPIONATE Șl CUPE DE FOTBAL

Campionatul european pe velodrom aco
perit, în cursa cu antrenament meca
nic, s-a desfășurat la Dortmund și a 
revenit ciclistului vest-german D. Kem
per, care a acoperit în 60 minute dis
tanța de 62.400 km. Pe locul secund s-a 
clasat belgianul p. Verschueren la dis
tanță de 15 m. Campionatul european 
în cursa americană a avut loc la Anvers 
(Belgia). încheindu-se cu victoria cuplu
lui vest-german Peffgen — Fritz.

IN EUROPA
— Troyes 2—1; Reims — Limoges 6—1; 
Bordeaux — Caen 2—0; Cannes — Stras
bourg 1—0; Valenciennes — Amiens 
1—0: Sedan — Dunkerque 2—1; Nimes
— Montpelier 3—1: Lyon — Noeux les 
Mines 3—1; F.C. Paris — Epinal 1—0. 
Partidele s-au desfășurat pe terenuri 
neutre.

pronosticurile, cunoscutaConfirmînd . __ ____ ,
campioană australiană Margaret court 
a terminat învingătoare în turneul in
ternational de tenis de la Inglewood 
(California). în partida finală. Marga
ret Court a dispus cu 7—5, 6—7, 7—5 de 
americana Nancy Gunther. Intr-un meci 
contînd pentru locurile 3—4, olan-eza 
Betty stove a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—4. 1—6. 6—4 tn fața tenis- 
manel americane Rosemary Casals.

învingătoare în turneul în
de tenis de la Inglewood

BELGIA (etapa a 18-a): Racing White 
Crossing Schaerbeek S—0; Berchem

— F. C Diest 2—1; F.C. Liege — Beer- 
achot 1—0; Beeringen — F.C. Malines 
1—2; Anderiecht — S.K. Lierse o—o; 
Antwerp — F.C. Bruges 9—1: St. Trond
— Standard Llăge 1—1; Cercle Bruges 
_ Union St. Gilloise 3—0. Clasament : 
1. — F.C. Bruges — 28 p; 2. Standard 
Liege — 24 p; X Racing White — »4 p-

SPANIA (etapa a IS-a): Burgos — Sa
ragossa 3—0; Granada — Deportivo Co
runa 2—0; C.F. Barcelona — Valencia 
8—0; Las Palmas _ Betis 2—0; G'jon
— Real Madrid 1—0: Castellon — Espa-
nol 2—0: Celta Vigo — Atletico Bilbao 
1—0: Malaga — Real Sociedad 3—0: At
letico Madrid — Oviedo 2_ 1. Clasament:
L — C.F. Barcelona — 28 p.: 2. Atletico 
Madrid — 37 p.; X — Espanol Barcelona
— 23 p.

FRANȚA (rezultate din 32-lmile de 
finală aie Cupel"): Bastia — Nice 1—0; 
Nantes — Angers 3—1; Sochaux — 
Nancy 2—1; Red Star — Rennes 3—1; 
Ajaccio — Metz 1—0: Marseille — Mo
naco 3—2 (după prelungiri); St. Etienne

RAYMOND POULIDOR
A PRIMIT LEGIUNEA DE ONOARE

PARIS, 29 (Agerpres). — Din ca
pitala Franței se anunță că secre
tarul de stat pentru problemele ti
neretului și sportului, Joseph 
Comiți, a înmînat ordinul Legiunii 
de Onoare cunoscutului ciclist 
Raymond Poulidor. Campion al 
țării sale, victorios în numeroase 
curse internaționale, Raymond

Poulidor nu a reușit să cîștige nici
odată Turul Franței, fiind „eternul 
secund**. Poulidor este apreciat însă 
ca unul dintre cei mai populari 
sportivi francezi pentru spiritul 
său de luptă, pentru corectitudinea 
arătată în competiții și în viața de 
toate zilele.

OLANDA (rezultate înregistrate tn 
etapa a treia a Cupei"): N.E.c. Nijme
gen — S.V.V. Schiedan 2—0; veendam
— AZ 67 Alkmaar 2—3; Excelsior Rot
terdam — P.S.V. Eindhoven 1—3; P.E.C. 
Zwolle _ Feyenoord Rotterdam 1—3; 
FC. Twente Enschede — Heracles Al- 
melo 4—0; Sparta Rotterdam — F. C. 
Amsterdam 1—o; Elinkwijk Utrecht — 
N.A C. Breda 0—4; F.C. den Haag — Vo- 
lewijckers Amsterdam 2—1.

PORTUGALIA (etapa a 20-a): Boa
vista — Leixoes 1—1; Beira Mar _ Mon- 
tijo 1—1; Ur.io Coimbra — Atletico 1—0; 
Benfica — Sporting 2—1; Barreirense — 
Guimaraes 1—1; Belenenses — ~ 
o_o; Vitoria setubal — Unio 
1—1; F.C. Porto — C.U.F. 1—1. 
ment : i. — Benfica Lisabona 
2. — Belenenses — 30 p; 3..
— 24 p.

GRECIA (etapa a 17-a) : Panathtnai- 
kos — Panionlos l_0; Aegaleo — Olym- 
piakos Volos 3—0; Fostir — Trika’.a 
1—0; Olymplakos Ptreu — Olymplakos 
Nicosia 1—1; PAOK — Aris 1—0; Pa- 
nahaiki — A.E.K. 1—1; Serrai _ He- 
raklis 1—1; Kalamata — Ethnlkos 1—1; 
Kavala — Atromitos 3—0. Clasament : 1.
— P.A.O.K. — 48 p; 2. Olymplakos 
Pireu — 45 p; 3. Panathinaikos — 45 p.

LUXEMBURG (etapa n 16-a) : Beggen
— Tetange 2—2; Fola — Bettembourg 
4—2; Rumelange — Jeunesse Esch 1—3; 
Ettelbruck — Spora 3—3. Celelalte par- 
tide au tost aminate. Clasament : j. — 
Jeunesse Esch _ 28 p; 2. — Rumelange
— 20 p: 3. — Union — 19 p; (un mecl 
mai putln jucat).

Farcnse 
Tomar 
Clasa- 

... - 40 p;
— Sporting

Turneul Internațional de tenis desfă
șurat in localitatea californiană La 
Costa s-a încheiat cu victoria surprin
zătoare a australianului Colin Dibley, 
care I-a învins In finală cu 6—3, 7—6
pe Stan Smith. De remarcat că tn se
mifinale, Colin Diblev l-a eliminat pe 
australianul Rod Laver.
18
ta Moscova, tn cadrul Cupei ligii eu
ropene la tenis de masă, s-'au tnttlnit 
selecționatele U.R.S.S. si Franței. Spor
tivii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 5—2. Cele două puncte 
ale formației franceze au fost realizate 
de Jacques Secretin, care i-a învins cu 
2—0 (21—19, 21—15) pe Sarkis Sarhoian 
și cu 2—0 (21—19, 21—13) pe Stanislav 
Gomoșkov. Alte rezultate : Gomoșkov — 
Christian Martin 2—0 (22—20, 21—12);
Sarhoian — Martin 2—0 (21—7. 21—18); 
Gomoșkov, Sarhoian — Secretin, Mar
tin 2—0 (21—10. 21—15).
B
Pe patinoarul de înaltă altitudine 
„Medeo“, din apropiere de Alma Ata, 
au început campionatele unionale fe
minine de patinaj viteză. După prima 
zi a competiției, la multiation, pe pri
mul loe se află fosta campioană euro
peană și mondială Nina Statkievici. cu 
90,444 p. Pe locurile următoare se si
tuează Galina Stepanskaia 90,533 p șl 
Liudmila Savrulina 90,786 p. In cursa 
de 500 m, pe primul loc s-a clasat Lis
ma Kaunlste. cu 44,57, urmată în ordine 
de Nina Statkievici 44,95 ș! Tatiana Se- 
tehova 44.98. La 1 500 m. cel mai bun 
rezultat a fost obținut de Galina ste
panskaia eu 2:16,09, performanță re re
prezintă un nou record unional. Nina 
Statkievici a ocupat locul secund cu 
2:16,48, Iar Liudmila Savrulina s-a si
tuat pe poziția a treia cu 2:17,21.
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