
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 30 ianuarie 1973 a 
avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o infor
mare în legătură cu vizitele efec
tuate de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia in Pakistan și Iran, Ia Începutul 
lunii ianuarie a.c.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință cu viu interes despre rezulta
tele foarte bune ale vizitelor șl des
pre posibilitățile însemnate de dez
voltare a colaborării bilaterale din
tre România și Pakistan, precum și 
dintre România și Iran. Comitetul 
Executiv a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a aprobat in una
nimitate rezultatele vizitelor și a 
stabilit ca ministerele și organiza
țiile economice să ia toate măsurile 
pentru transpunerea in viață a înțe
legerilor stabilite cu ocazia vizitei.

In legătură cu evoluția situației 
din Sud-Estul Asiei. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. salută cu 
deosebită satisfacție încheierea acor
dului de încetare a războiului și 
restabilire a păcii în Vietnam. în
treaga evoluție a evenimentelor din 
Vietnam demonstrează că un popor, 
hotărit să-și apere dreptul la viață 
liberă, independentă și demnă, să-și 
făurească destinele potrivit voinței

Decorarea ziarului „ROMÂNIA LIBERĂ'
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a înmînat marți, în 
cadrul unei solemnități, care a avut 
loc la Consiliul de Stat, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, conferit ziarului „Româ
nia Liberă", pentru contribuția 
deosebită adusă la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, de con
struire a socialismului în patria 
noastră și pentru activitatea de 
educație socialistă a maselor de 
oameni ai muncii, cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului.

Campionatul masculin 
de handbal

DINAMO BRASOV
PERFORMERA

ETAPEI
Azi, meciul Steaua

Dinamo București
PLOIEȘTI, 30 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Sala „Victoria" 
din localitate a găzduit azi (n.r. 
ieri) partidele din cadrul celei de 
a XVII-a etape a campionatului 
masculin de handbal, penultima din 
cadrul turului de iarnă al acestei 
competiții. Cu acest prilej s-au 
înregistrat, în general, rezultate 
normale, ceea ce merită a fi sub
liniat fiind doar faptul că Dinamo 
Brașov, confirmînd buna compor
tare din ultimul timp, a realizat o 
frumoasă victorie în meciul cu 
Minaur Baia Mare, consolidîndu-și 
astfel șansele de a părăsi zona ul
timelor locuri ale clasamentului.

Mîine (n.r. azi) tot la Ploiești au

Programul jocurilor de azi (de 
la ora 14,30) ; Independența 
Sibiu — Voința București, Po
litehnica Timișoara — Trotușul, 
Universitatea Cluj — Minaur, 
Dinamo Brașov — Universitatea 
București, 
București.

Steaua — Dinamo

ultimei etape a turu- 
al campionatului, cu

6
loc partidele 
lui de iarnă 
acest prilej fiind programată și în
tâlnirea dintre Steaua și Dinamo 
București, un meci de tradiție, al 
cărui rezultat poate influența lupta 
din fruntea clasamentului, unde în 
prezent pe primul loc se află Uni
versitatea București (31 p.), urmată 
de Steaua (29 p.).

STEAUA — TROTUȘUL 26—18 
(10—7). întîmpinați de publicul plo
ieștean cu o liniște apăsătoare și, 
probabil, supărați pe ei înșiși din 
cauza evoluției slabe din etapa pre
cedentă, cînd au fost învinși cate
goric de Universitatea București și 
au pierdut primul loc din clasa-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA RALIULUI MONTE CARLO

„BATtlINUL" RALIU SUPORTA

Datorită dezvoltării deosebite pe 
care au luat-o în ultima vreme com
petițiile automobilistice rutiere. Fe
derația internațională de specialitate 
a hotărît ca fostul campionat euro
pean de raliuri, pentru mărci de ma
șini (căci există și un campionat al 
continentului pentru piloți) să se 
transforme, începînd din 1973, în 
campionat mondial. Această compe

sale, nu poate fi infrint de nici o 
forță din lume. Prin lupta sa. po
porul vietnamez, care s-a bucurat de 
un mare sprijin din partea poporu
lui român, din partea tuturor țări
lor socialiste și a forțelor iubitoare 
de pace de pretutindeni, și-a cucerit 
respectul și simpatia tuturor națiu
nilor lumii. Acordul incheiat de
monstrează o dată mai mult că in 
zilele noastre singura cale de solu
ționare a problemelor litigioase este 
calea tratativelor.

Comitetul Executiv își exprimă 
speranța că acordul realizat va crea 
condiții pentru instaurarea unei păci 
trainice, pentru ca poporul vietna
mez, celelalte popoare din Indochina 
să-și poată consacra forțele dezvol
tării lor economice și sociale, să-și 
poată soluționa problemele cores
punzător voinței și hotăririi lor, fără 
nici un amestec din afară.

Reafirmind solidaritatea Partidu
lui Comunist Român cu aspirațiile 
naționale ale poporului vietnamez, 
cu lupta sa, Comitetul Executiv ex
primă convingerea fermă că între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul celor ce Muncesc din Vietnam, 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam, se 
vor dezvolta continuu relații de 
prietenie și solidaritate frățească, în 
interesul celor două popoare, al u- 
nității țărilor socialiste și al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Comitetul Executiv exprimă, de 
asemenea, convingerea că între po

Ia solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Radules
cu, Cornel Burtică, Miron Constan - 
tinescu, Mihai Gere, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Teodor Marinescu, șeful sec
ției de presă a C.C. al P.C.R., Nes
tor Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor, precum și reprezentanți ai 
conducerilor ziarelor centrale, Ra- 
dioteleviziunii și Agenției Române 
de presă „Agerpres", vechi colabo
ratori ai ziarului.

După înmînarea înaltei distincții, 
mulțumind pentru deosebita pre
țuire pe care conducerea partidului 
și statului o acordă activității zia

f

Cosma (,,V“), față-n față cu portarul Orban (Steaua) va înscrie.
: Foto : T. MACARSCHI

ÎN C.C.E. LA VOLEI FEMININ

RAPID BUCUREȘTI N-A AVUT COMPORTAREA AȘTEPTATA

Dinamo 
către 

într-a- 
echipei 
forma-

Neplăcută situație pentru voleiul 
românesc de a se vedea cu ambele 
echipe campioane eliminate din 
C.C.E. !

După eliminarea lui 
București, la băieți, de 
T-S.K.A. Moscova (o echipă 
devăr puternică), eliminarea 
feminine Rapid de către o 
ție pe care feroviarele o întrecu- 
seră în tur cu 3—0 (!) apare cu 
adevărat supărătoare.

Au rămas în competiție (a se 
citi i „Cupa cupelor") echipele soco
tite a avea șansa a doua — Penici
lina Iași (f) și Rapid București (m)
— ceea ce este de aplaudat, dar nu 
îndulcește cu nimic amărăciunea 
provocată de eliminarea echipelor- 
fanion ale voleiului nostru ; în cele 
din urmă o reflectare — pe alt plan
— a realităților din acest sport.

DE LA 5-0, la... 0—3 !

A fost încurajatoare victoria reu
șită la 14 ianuarie de elevele lui 

In pagina a ll-a

în ciclul „VIAȚA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚĂRII" 

EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ LA TEMELIA 

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN DEJ

Victoria și-o împart 
un bărbat și o femeie...

tiție — proaspăt avansată In grad — 
în care sînt înscrise anul acesta 12 
probe diferite. — a debutat cu tra
diționalul Raliu Monte Carlo, înche
iat, după cum se știe, la sfîrșitul 
săptămînii' trecute.

întrecerea rutieră monegască, a- 
junsă acum la a 42-a ediție, ocupă 
un loc cu totul aparte în peisajul 
automobilismului de înaltă perfor
manță, pentru că reușește să adune 
la start un număr rewrd de concu- 

porul român și toate popoarele din 
Indochina se va dezvolta o largă 
colaborare, considerând că pe a- 
ceastă cale România va putea con
tribui la lichidarea mai rapidă a 
urmărilor războiului, la dezvoltarea 
acestor țări, la întărirea prieteniei 
intre poporul român și popoarele din 
această zonă.

Comitetul Executiv a dezbătut 
proiectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător și a stabilit 
ca, pe baza observațiilor făcute în 
cadrul ședinței, proiectul să fie de
finitivat și apoi supus dezbaterii 
publice in vederea înaintării spre 
adoptare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat și 
aprobat unele propuneri de modifi
care și completare a unor prevederi 
ale legislației penale. Principalele 
măsuri adoptate prevăd ca sancțio
narea unor fapte mărunte, care nu 
prezintă gradul de pericol social al 
unei infracțiuni, să fie in viitor 
sancționate ca abateri cu caracter 
administrativ ; să se introducă în 
legislația penală munca corecțională 
fără privare de libertate ; să se in
troducă unele simplificări în acti
vitatea judiciară pentru a mări o- 
perativitatea și a înlătura unele pa
ralelisme ; de asemenea, au fost 
sporite atribuțiile Comisiilor de ju
decată. Măsurile aprobate de Comi
tetul Executiv vor fi înaintate Con
siliului de Stat spre legiferare.

Comitetul Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

rului, tovarășul Octavian Paler, re- 
dactor-șef al „României Libere", a 
exprimat angajamentul întregului 
colectiv redacțional al ziarului de 
a se strădui din toate puterile, de 
a munci cu toată pasiunea șj price
perea. pentru a fi demn de înalta 
cinstire și încredere acordată.

Tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU 
a felicitat călduros colectivul redac
ției ziarului „România Liberă",

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut apoi într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, cu 
cei prezenți.

Davila Plocon. încurajatoare din 
două motive : mai întîi pentru că 
echipa învinsă, Dynamo Berlin, era 
campioana unei țări în care spor
tul cu mingea peste plasă, deși pu
țin cunoscut, și practicat doar de 
vreo două decenii, s-a ridicat între 

>timp la un foarte bun nivel interna
țional ; în al doilea rînd, pentru 
că victoria a fost cucerită cu 3—0, 
ceea ce constituia o opțiune impor
tantă nu numai pentru meciui-re- 
tur, în care se considera ,că Rapid 
va putea să cîștige cel puțin un set, 
dar chiar pentru calificarea în faza 
superioară a „Cupei campionilor 
europeni". Un singur lucru mai 
arunca o umbră de îndoiâlă asupra 
calificării : faptul că echipa noastră 
campioană, în ciuda victoriei cu 
3—0, a cîștigat destul de greu cele 
trei seturi (ultimele două în pre
lungiri). Dynamo a făcut multe 
puncte și a demonstrat că, este — 
totuși — o echipă valoroasă, cu o 
forță de atac superioară celei a fe
roviarelor (combătută de acestea

renți, prilejuind dispute sportive 
spectaculoase și' stîrnind întotdeauna 
un ecou mai viu chiar decît un Mare 
Premiu de formula I. Ediția din a- 
cest an nu s-a abătut nici ea de la 
regula generală, Începînd cu masivi
tatea participării (270 automobile ple
cate la drum, din 9 orașe europene) 
și terminînd cu acel adevărat „scan
dal* din penultima fază a raliului, 
cind 140 de echipaje au rămas blo
cate in zăpezile din Alpi, fiind ast
fel eliminate din cursă.

OPERAȚII DE ÎNTINERIRE
Spre deosebire de trecut, organiza 

torii au adus competiției unele retu
șuri : au scurtat parcursul de con
centrare, au mărit timpul admis pen-

Dumitru LAZÂR
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ASTĂ SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA, ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.

DINAMO intilnește pe IGNIS VARESE, 
o celebritate a baschetului european

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI

Sala Floreasca, ora 20 : DINAMO —IGNIS VARESE, meci retur in sfertu
rile de finală ale C.C.E. (in tur, 60—84). In deschidere, de la 17,30 : Politehnica 
— I.E.F.S., derby-ul Cupei de iarnă : de la ora 19,15 : demonstrații de mini- 
baschet.

DINAMO (intre paranteze, numărul de pe tricou și talia): Cernea (4—1,06), 
Hanes (>—1,82), Chivulescu (6—1,85), Rotaru (7—1,93), Niculescu (9—1,90), Geor
gescu (10—2,00). Diaconescu (11—1,86), Visner (13—1,90), Dragomirescu (14—1,89), 
Popa (15—1,95). Antrenor : Dan Niculescu.

Media înălțimii î 1,90 m.
IGNIS VARESE : Rusconi (4—1,81), Flaborea (5—2,00), Bartolucci (6—1,93), 

Cliiarini (7—1,94), Zanatta (8—2,00), Morse (9—2,02), Ossola (10—1,90), Meneghin 
(11—2.04), Polzot (12—1,91), Lucarelli (13—2,08), Bisson (14—2,00), Raga (15—1,88). 
Antrenor : Aleksandr Nikolici.

Media Înălțimii : 1,95.
Arbitrii: W. Bestgen (R.F.G.) și V. Dazarov (Bulgaria); comisar F.I.B.A.: 

E. Amiel (Israel).

Amatorii de sport din Capitală 
au prilejul să urmărească, astă 
seară (ora 20), una dintre cele mai 
atractive întîlniri de. baschet găz
duite vreodată de sala Floreasca. 
Este vorba de meciul retur dintre 
DINAMO BUCUREȘTI și IGNIS 
VARESE, din cadrul sferturilor de 
finală ale orestigioasej competiții 
C.C.E.

Oaspeții, conduși de apreciatul 
antrenor iugoslav Aleksandr Niko
lici, se prezintă cu o carte de vi-

TOT ASTĂZI, 
JUGOPLASTIKA — STEAUA
Returul meciului Jugoplas- 

tika — Steaua București, din 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei cupelor, va avea loc astă 
seară. Ia Split. în acest scop, 
bucureștenii au părăsit Capitala 
ieri la amiază, la bordul unui 
avion special al TAROM-ului 
Amintim că, în partida de la 
București, Steaua a învins cu 
87—80.

zită impresionantă : cîștigători ai e- 
dițiilor 1966 și 1970 ale Cupei in
tercontinentale, învingători în C.C.E. 
în anii 1970 și 1972, finaliști ai 
aceleiași întreceri în anul 1971, o- 
cupanții locului I în ediția 1967 
a Cupei cupelor.

Deținătorii C.C.E. pornesc și în 
acest an cu pretenții justificate 
pentru a repeta performanța din 
1972. -Prezența in lot a celebrilor 
Morse (nord-american, cqșgeterul 
campionatului italian cu o medie

CELELALTE JOCURI 
ALE CUPELOR EUROPENE

Astăzi și miine se vor desfășura 
:rm='. areie întiiniri în cadrul cupe

lor europene (între paranteze, rezul
tatele din tur) : C.C.E. : Maccabi Tel 
Aviv — Simmenthal Milano (74—108), 
Steaua roșie Belgrad — Real Madrid 
(77—74), Ț.S.K.A. — Slavia Praga 
(84—79): CUPA CUPELOR: Mobil- 
quatro Milano — Spartak Leningrad 
(57—72).

printr-o tactică bine aleasă și bine 
transpusă în teren). în plus, a avut 
preluări mai bune, după cum s-a 

Mircea TUDORAN

Pe stadionul de iarnă au pătruns concurența probelor de săniuțe... Și acum, pe pantă, spre locul de start 
(fotografia de sus)

Foto i N. DRAGOS

UN MARE SUCCES

(Continuare in pag. a .-a)

DIN CÎMPULUNG MOLDOVENESC-
FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNA

de 30 de puncte pe meci), Raga 
(mexican, vestit pentru impetuozi
tatea pătrunderilor și precizia arun
cărilor la coș), Flaborea, Zanatta, 
Meneghin și Bisson (componenți ai 
reprezentativei Italiei clasată pe lo
cul 4 la Jocurile Olimpice), ca și 
performanțele înregistrate pînă a- 
cum în campionatul Italiei (pe pri
mul loc, la egalitate de puncte cu 
Simmenthal Milano), ilustrează va
loarea deosebită a bascnetbaliștilor 
din Varese.

Dinamoviștii, deși au cedat în de
plasare cu o diferență de 24 de 
puncte (60—84), întîmpină cu în
credere această dispută și doresc 
să-și îmbogățească palmaresul in
ternațional cu o victorie de pres
tigiu.

CUCERITORII PEREȚILOR DE STÎNCĂ AU CUVlNTUL!

ALPINISMUL IN CĂUTAREA UNOR REPERE
PENTRU ACTIVITATEA SA VIITOARE

Un grup de alpiniști din București a luat, cu luni în urmă, inițiativa 
elaborării unui proiect de reorganizare a acestei ramuri de sport. Pentru a 
cunoaște opinia celor interesați de această problemă — a alpiniștilor și mai 
tineri și mai vîrstnici, din Capitală ca și din restul țării — ziarul nostru 
a organizat o masă rotundă pe care au onorat-o cu prezența amatori de 
escalade cu îndelungată activitate ca prof. univ. Radu Țițeica, ing. Ion 
Coman, Mircea Crăciunescu, antrenori reputați în frunte cu maestrul emerit 
al sportului Emilian Cristca, activiști experimentați ca Nicolae Dobre, 
membru în biroul federal, exponenți ai tinerei generații de alpiniști ca 
Emil Collban și Taina Duțescu, reprezentanți ai unor centre din țară : 
Al. Zolotaru — Petroșani, V. Crăciun — Cluj, E. Luzan — Timișoara, 
T. Boerescu — Sibiu, M. Schcn și M. Naghiu — Brașov.

ADEVĂRATUL SENS AL 
ALPINISMULUI

Cei mai mulți dintre cei 20 de 
participanți la discuții au relevai 
necesitatea revizuirii concepției des
pre alpinism, ceea ce Wf repercuta 
direct asupra structurii calendaru

Dezbaterea care a avut loc la redacția ziarului 
nostru a constituit pentru pasionații escalade
lor alpine un prilej mult așteptat pentru a-și 

exprima opinii și deziderate referitoare la o mai 
bună organizare și desfășurare a activității lor. 

Participanții la discuții au abordat — firește — 
multiple probleme ale alpinismului (materiale, ex
pediții, literatură de specialitate etc.). Considerăm, 
însă, că forul diriguitor al mișcării noastre sportive 
— C.N.E.F.S. — trebuie să acorde prioritate rezol
vării chestiunilor care au revenit cu o frecvență 
mai mare în cuvîntul participanților și cărora le-am 
acordat și noi, în consecință,. un spațiu mai larg. 
Este vorba despre o nouă formă de organizare a

alpinismului din țara noastră ți de revizuirea sti
lului de muncă al conducerii federației de specia
litate (în cazul în care alpinismul va rămîne în 
structura actualei federații).

Avînd în vedere faptul că numeroși participanți 
au opinat ca alpinismul să-și desfășoare activitatea, 
în continuare, sub egida C.N.E.F.S.u-lui, reiese că 
prin restructurări minime s-ar putea realiza în ca
dru! federației o comisie centrală de alpinism uti- 
lizînd chiar titulatura de Club alpin român. 
Bineînțeles, este o simplă sugestie, cuvîntul decisiv 
urmînd să-l aibă conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Miercuri 31 ianuarie 1973

Lotul de fotbal Intr-o scurtă escală la... București

JURNALUL
„TRICOLORILOR

• DEMBROVSCHI SE DESPARTE DE STATUIE • BOC IL ADMI
RĂ PE... MERCKX ® RĂDUCANU Șl GOLUL LUI DE LA HELSINKI
• TESTUL „CORNEL DINU" • DOBRIN AȘTEAPTĂ GAZONUL

30 ianuarie 1973... Centrul de an
trenament „23 August". Tricolorii 
atacă cele 18 obstacole ale „circuitu
lui". Lipsesc cei care l-au parcurs 
cu cîteva zile în urmă: Dumitru,

Astăzi, la orele 15, la Snagov, 
lotul A susține un joc de antre
nament cu lotul de tineret.

Valetin Stănescu și Robert 
Cosmoc vor rula întregul lot. 
Cornel Drăgușin va alinia pe 
teren „ll“-le : Cavai — Tănă- 
sescu, Dobrău, S. Gabriel, Haj- 
nal — M. Stelian, Sătmăreanu 
II — Ghergheli, Mulțescu, Roz- 
nai, Amarandei. Vor mai evo
lua : Ion Gabriel, Grlgoraș, 
Lucaci etc.

Sătmăreanu, Dumitrache și alți 
cîțiva.

Reîntilnire cu Dembrovschi, la 
cardiologie :

— Cum te simți, Denibo ?
— O luăm de la capăt.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

lui de activități, a normelor de cla
sificare și chiar asupra formei de 
organizare a acestei discipline.

Iată cîteva din ideile exprimate 
de participanți cu referire Ia această 
problemă.

Ing. I. COMAN — Brașov : Dacă 
am stat departe de formele ofi

Prezentul (Dinu) zîmbește viitoru
lui (Solăni).

Fote i V. BAGEAC

ciale în care se practică alpinismul 
la noi, am făcut-o pentru că — 
după părerea mea — acestea nu 
corespund întru totul sensului fun
damental al alpinismului. Alpinis
mul trebuie să contribuie la for
marea unor generații sănătoase, să 
le insufle dragoste de țară și pen
tru un asemenea scop nu contează 
dacă un traseu este parcurs în două 
ore sau în două ore și un sfert.

AL. BREAHNA, alpinist — Bucu
rești : în alpinism ar trebui să-și 
găsească loc toți cei ce doresc să 
desfășoare o activitate recreativă și

Masă rotundă realizată de
Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Despre grandoarea Festivalu
lui sporturilor de iarnă găz
duit duminică de orășelul 
montan Cîmpulung Moldo

venesc vorbesc și cifrele. Iată cî
teva. Aproape 700 de diplome au 
fost distribuite primilor trei cla
sați ai întrecerilor de schi fond 
și slalom, ai curselor de patinaj, 
viteză și ai întrecerilor de săniu
țe.

La turneul de hochei, organizat 
cu acest prilej, au participat opt 
formații (de juniori și copii), cam 
tot atîtea cîte întrunesc categori
ile A și B ale Campionatului na
țional. O singură școală generală 
din localitate (nr. 4) a scos pe 
gheață, în ajunul festivalului,. 300 
de patinatori, la o mare demons
trație de patinaj artistic și cam tot 
atiția, a doua zi, la întrecerile pe 
inelul de gheață. în oraș și la 
Stadionul de iarnă, am întîlnit 
schiori de 4—5 ani (și din aceștia 
cu zecile), dar și oameni vîrstnici 
de 60—70 de ani sau chiar mai 
mult. Pe aceștia din urmă i-am 
văzut asistînd cu schiurile la pi
cioare la întrecerile prilejuite de 
festival...
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LA TEMELIA ACTIVITĂȚII SPORTIVE
Te puteai crede In plină comedie 

caragialescă. In anul 1972, o recla- 
moție adresată inspectoratului șco
lar arăta, cu sfîntă indignare, ce- 
rînd măsuri în subsidiar, că „direc
torul liceului joacă baschet cu elevii 
și încă îmbrăcat cu pantaloni scurțl !“ 
Dascălul incriminat își recunoaște, 
spășit, vina : la peste 40 de ani, el 
face sport, aruncă la cos odată cu e- 
levii și la această îndeletnicire umblă 
sumar îmbrăcat, scuzîndu-se că în re
dingotă i-ar fi fost ceva mai inco
mod...

Lăsînd la o parte nota glumeață 
care însoțește sîmburele de adevăr 
de mai sus, nu ne-a fost deloc greu 
să detectăm la liceul „Andrei Mu- 
reșanu" din Dej o atmosferă spor
tivă pe linia celei mai bune tradiții 
a sportului școlar 
Profesorul ’ 
liceului, a 
Timișoara, 
i-a rămas 
experiență 
temeinice _ _ _
ciuda aparențelor, el nu predă edu
cația fizică, ci e dascăl de științe 
sociale. Iar sprijinul său pentru ac
tivitatea sportivă in școală e mai 
curlnd un fel ' • ■ -- .............-
„r - , ’ ‘
mult mai multă 
noastră decît în 
praf. Mureșan 
rește 
ultimul rînd faptului că ne-am stră
duit să întărim baza materială a a- 
cestei activități". în ultimii ani a 
fost reamenajată sala de gimnastică, 
s-au realizat în perimetrul școlii te
renuri In aer liber (pentru handbal, 
baschet, volei și cu posibilități de 
iluminare nocturnă) 
cîteva rrnduri 
minizat curtea, 
tut fi încă și 
pustiitoare ale 
suprimat alte 
școlii.

pală revine dascălului — cel mal vechi 
în disciplină — prof. Iosif Szilăgyi, 
prezent de 15 ani in școală șl care 
a dat tonul unei anumite permanențe, 
unei linii creatoare de tradiție. De 
eîtăva vreme, absolvenții liceului, care 
urmează studii în domeniul educației 
fizice, se întorc ca profesori Ia pro
priul lor liceu! In această situație

cea morală a elevilor. Am ascultat, 
la Dej, Înduioșătoare povestiri — de 
a căror veridicitate n-avem motive să 
ne îndoim — despre comportamentul 
tinerilor școlari sportivi. In deplasă
rile lor, pentru competiții, prin ora
șele țării, ei nu uită să viziteze mu
zee și expoziții, iar adesea profesorii 
au fost surprinși de cumințenia celor

de

â școlar transilvănean, 
loan Mureșan, directorul 
făcut în tinerețe box la 
dar dragostea de sport 

nu numai dintr-o fericită 
personală, ci și din 

convingeri pedagogice. în

în școală 
de tutelă invizibilă. 

.Dacă sportului 1 se acordă --■*---.--- 1-----------.-- .x jn
ne
se 

Și

importanță 
trecut — 

— aceasta 
mai multor factori

acum 
școala 
spune 
dato- 

nu în

mărginite de 
de gradene, s-a bitu- 
Și condițiile ar fi pu- 
mai bune, dacă apele 

inundațiilor n-ar fi 
terenuri sportive ale

într-o duod-O pauză fU
geroasa.

(imbietoarea cană cu lapte cald) 
amia~ă

RANG EGAL IN CANCELARIE

Cu multă plăcere, am constatat că 
la acest liceu — spre deosebire de 
multe altele — profesorilor de edu
cație fizică Ii se acordă rang egal în 
cancelarie, unde nu mai sînt tratați 
ca... „profesori de dexterități*. Sta
bilirea acestei situații se datreste nu 
numai atmosferei întronate de direc
torul Cu dragoste de sport, ci mai 
ales modului cum înșiși profesorii de 
educație fizică au ridicat orele pre
date la nivelul cerințelor, la nive
lul celorlalte discipline, în așa fel 
îneît astăzi sportul poate sta cu frun
tea sus, în școală, alături de limba 
română, de matematică, istorie 
fizică.

La dezvoltarea activității spor 
In școală, la crearea unei aderă 
emulații sportive, contribuția

pilduitoare se află acum profesorii 
Leontina Stivam si Alexandru Rusu.

Cu asemer.ea profesori, dăruiți me
seriei lor și pasionați de ea progresul 
fizic al masei de elevi este asigurat. 
Și astăzi, in oraș, oamenii spun după 
manifestații sâ-bătoresti t „se vede 
cînd trec elevii J“ Dai

'*S;

Și î>
APORTUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

care, în trenul de întoarcere, iși ci
teau lecțiile.

O experiență foarte pozitivă este 
de înregistrat In jurul echipelor de 
performanță aie școlarilor. Fiecare din 
acestea stă sub tutela cite unui „co
mitet de părinți", care îsi deleagă re
prezentanți la toate deplasările echi
pelor !

guință. în sala vecină, tot atît 
frecventată, tehnicianul constructor 
loan Țopan introduce In tainele bo
xului o mulțime de tineri, ajutat de 
consacratul Lăszlofi ; printre speran
țele locale, în primul rînd : ușorul 
Mircea Bonțideanu.

Asociația sportivă de vază a ora
șului rămine „Unirea" (președinte 
Gheorghe Budăccanu, secretar Cornel 

— și poate n-ar trebui să uităm 
acel admirabil suporter nr. 

Silviu Andru). Asociația întru
nește, pe plan orășenesc, grupe spor
tive din 5 mari întreprinderi indus
triale, ajungind pînă la un total de 
aproape 3 000 de membri. Aeromode- 
lismui e sportul de emblemă, de vre
me ce pilotul Emil Teutișan și meca
nicul Victor Racolța au adus ora
șului, 3 ani la rînd, titlul național 
la aeromodele captive ; succesul a- 
cesta a determinat recent și con
struirea unei piste de beton, de ni
vel internațional, pe malul Some
șului.

Dacă se joacă mult tenis de masă 
e și din pricină că de aici a por
nit fostul campion ai țării Dorin Giur- 
giucă. Dar și pentru că — potrivit 
spuselor localnicilor — „iarna nu 
prea al altceva de făcut". Oricum, e 
mai bine să faci sport decît să-ți 
pierzi vremea în fumăria și tensiu
nea jocului de rummy ; din păcate 
asociația „Unirea" a îngăduit trans
formarea popicăriel sale într-un fel 
de tavernă, un refugiu pentru mulți 
pierde-vară. Mult mai frumoasă și 
utilă e inițiativa deschiderii patinoa
rului natural, ur.de fostul fotbalist și 
mecanic de locomotivă loan Buzaș dă 
lecții de alunecat pe gheață copiilor, 
pentru ca apoi, in pauze, să-i invite 
să bea cîte o cană cu lapte 
oferită (în prețul biletului . ...
trare 1) de către asociația sportivă. 
Bâtrinul ceferist, care, după 
vede, nu se poate despărți de sport 
nici la anii tensionării, îl privea ga
leș pe elevii săi de pe patinoar și 
ne spunea : „Ehei, dacă pe vremea 
mea am fi avut asemenea condiții de 
făcut sport ! De aceea le spun eu, 
acum, mereu copiilor : numai parti- 
dulai comuniștilor sâ-i mulțumiți voi 
pentru tot ce aveți astăzi !“
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.4 BC-ul performantei: profesorul 
Gheorghe Cojocaru și elevul Ma 

rius Ar on
mitra Aez 
Marios Aron, :

concept . 
competiți 
să se Ă 
de prim 
volei și 
invitate echipe 
rite localități. 
zentîndu-1 apropierea și 
elevilor cu preocupări sim

Tot în sfera acelorași 
se înscrie și Intenția unui 
tuturor liceelor care poarta nume.e 
patriotului Andrei Mureșanu, o ac
țiune de amploare la care liceu! dm 
Dej solicită concursul tuturor om - 
nimelor din țară, care urmează să

și să 
n suita a< 
ilaritate se buc
Mur 

dome

Aliați prețioși găsesc exerciți 
zic și sportul școlar de perfor 
și In organizația U.T.C. și fed 
torul ia. profesorul Dan Mirza,

elev al liceului «Andrei 
Uisamer.-. *si

O ASOCIAȚIE SPORTIVA

DE VAZĂ

kca. ac-
□cate

Trof

v

fierbinte 
de În
cum se

Nușa DEM1AN 
Victor BÂNCIULESCU 

Foto : Drogoș NEAGU

VALENTINA CIOLTAN
afirmi A. Ivanov antrenor

în mod obișnuit, sărbătoarea unui ziar este 
sărbătoarea cititorilor săi. Dar atunci cînd ziarul 
a fost fidel de la primul său număr unui crez care 
a animat și animă masele — independența, demo
crația și prosperitatea țării — sărbătorirea sa cu
prinde o semnificație mult mai largă. Și ziarul 
„ROMÂNIA LIBERĂ" — care, în acest sfîrșit de ia
nuarie, aniversează trei decenii de la apariția pri
mului său număr —- s-a înscris cu convingere co
munistă, combativitate revoluționară și pilduitor pa- 
friotisrh, în rîndul publicațiilor conduse de partid.

în anii de cruntă ilegalitate, cînd cuvintele de 
foc ale comuniștilor luminau calea și îmbărbătau 
larga mișcare antifascistă, „România liberă" era 
o prezență tonică, o deviză și o chemare Id luptă. 
„Lupta ce o ducem — se scrie în editorialul primului 
său număr — este a întregii suflări românești".

Cu consecvență și-a urmat ziarul drumul și isto
rica zi a Eliberării — piatră de hotar în lupta 
maselor conduse de partid — a însemnat și prima

identificare ia lumina zilei, a frontispiciului gazetei 
cu noua realitate. România pâșea pe calea inde
pendenței sale reale, a dreptății sociale, a unui 
viilor fericit. Și sub steagul partidului, mobilizînd 
masele la reconstrucția țării și, afșoi, la marea 
operă de edificare a socialismului, „România li* 
beră" a fost o tribună a experienței înaintate, des
chisă combativității și eticii cetățenești, un cronicar 
entuziast și fidel al anilor de avînt creator în, care 
România a pășit pe drumul construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

La aniversarea confratelui nostru intru scrisul coti
dian, colectivul redacțional al ziarului „Sportul** 
adresează „României libere", lucrătorilor săi care ou 
fost distinși ieri eu ordine șl medalii ale Republicii 
Socialiste România, calde felicitări șl ii urează noi 
succese in reflectarea bogatei realități a patriei noas
tre, în promovarea politicii clarvăzătoare a parti
dului.

In c.c.e. la handbal feminin

*

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA SUSIINE SiMBATA UN EXAMEN DIFICIL:
V

returul meciului cu F.I.F. Copenhaga

Ah! Iar ați greșit... — pare să Spu 
nă antrenorul Lache, enervat de 
erorile în lanț comise de elevele 
sale Poate că la Copenhaga va a- 

vea o mină mai fericită
Foto ; Dragoș NEAGU

Sîmbătă, la Copenhaga, campioa
na de handbal feminin a României, 
Universitatea Timișoara, susține un 
examen important: 
cu F.I.F. Copenhaga 
turilor de finală ale 
nilor europeni.

Este, desigur, un 
pentru handbalistele 
mișoara, în meciul tur, ele au reu
șit să cîștige cu 13—10, după un 
meci nesatisfăcător, în care n-au 
etalat nici 50 la sută din posibilită
țile reale pe care le au. Inhibate, 
copleșite de emoție, timișorencele 
n-au putut să fructifice arsenalul 
de elemente tehnico-tactice pe care 
le posedă și să depășească mai net 
partenera de întrecere. Doar trei 
goluri avans au luat în partida des
fășurată pe teren propriu și — ori- 
cît am dori să fim de îngăduitori 
— .zestrea" este săracă.

Ceea ce are darul să îngrijoreze 
pe suporterii Universității este fap
tul că. în ultimul turneu de sală de 
la Iași, formația a marcat un de
clin accentuat. Ea a pierdut întîlni- 
rlle cu Textila Buhuși și I.E.F.S. 
din cauza unui joc lipsit de ori
zont, departe de cel demonstrat în 
turneele anterioare.

După încheierea turului de sală, 
Universitatea Timișoara a rămas 
încă trei zile la Iași. Lector univ. 
Constantin Lache a programat luni

partida retur 
din cadrul sfer- 
Cupei campio-

moment dificil 
noastre. La Ti-

POATE ARUNCA 19 METRI CHIAR ÎN ACEST AN...

dimineață un antrenament, Iar 
marți după amiază un joc eu Uni
versitatea Iași. El ne mărturisea câ 
echipa se redresează, că există sem
ne evidente de reyenire a majori
tății jucătoarelor la valoarea cu
noscută.

Campioana țării sosește az! în 
Capitală, urmînd ca mîine diminea
ță să plete, cu avionul, la Copen
haga. înainte de „start", antrenorul 
Lache a cerut și a obținut permi
siunea Televiziunii ca echipa să vi
zioneze încă o dată înregistrarea 
partidei tur Cu F.I.F. Copenhaga, de 
la Timișoara. Astăzi după amiază, 
la ora 17, handbalistele din Timi
șoara vor fi deci oaspetele Televi
ziunii. Să sperăm că filmul meciu
lui le va da posibilitatea timișoren- 
celor să constate greșelile grave fă
cute în prima partidă și — lucrul 
cel mai important — să găsească 
cele mai eficiente căi pentru reveni
rea la potențialul cunoscut. Numai 
astfel există șanse pentru a păstra 
în meciul de la Copenhaga avanta
jul minim creat pe teren propriu.

F.I.F. Copenhaga ÎȘi pregătește cu 
grijă replica. Anne Marie Nielsen 
și colegele sale au făcut zilnic an- 

. trenamente, au exersat scheme 
pentru anihilarea principalelor rea
lizatoare ale româncelor. Cum este 
și firesc, danezele iși pun, în acest 
meci, mari speranțe de calificare în 
semifinale. Jucătoarele cu mai multă 
experiență competiționalâ (Annete 
Dahl — 27 ‘ ' ’■* '
Nielsen — 
lund — 29
— 27 de ani) știu că nu va 
că Universitatea Timișoara 
valoare net superioară celei 
în. partida de la 20 ianuarie. Așa
dar

Confruntarea din acest sfert de fi- 
nală este cea mai echilibrată dto 
cite a programat pînă acum actuala 
ediție a Cupei campionilor euro
peni. Poate că acest lucru le va 
mobiliza pe sportivele tlmișorenca 
pentru realizarea unei performanțe 
de bună valoare, care să surprindă 
plăcut lumea handbalului. îi dorim 
succes deplin reprezentantei noastre 
în dificila ei încercare.

Hristache NAUM

de ani. Anne
32 de ani, Ulla 
de ani, Birthe

Mane 
Rosen- 

Hansen 
fi ușor, 
are » 
arătate

— De unde, atunci, diferența de 
rezultate ?

— V-am spus, este în prirmil 
rînd o problemă de tradiție. Am 
observat, de asemenea, o greșeală de 
tehnică aproape generalizată. La a- 
rurnearea greutății, după „săltare", 
aproape toti aruncătorii pe care 
i-am văzut se „deschid" prea re
pede, nu folosesc suficient forța 
marilor grupe musculafe (coapsă, 
bazin, Spate);

— Dintre tinerii pe care i-ați 
urmărit aici, la concurs, ați remar
cat Pe cineva ?

— Da ,am văzut cîteva fete cu 
frumoase calități. Am urmărit-o pe 
Liliana Georgescu în două con
cursuri, desfășurate la un interval 
de o săptămînă. A progresat în a- 
cest interval nproape o jumătate 
de metru. Mi-au plăcut, de aseme
nea, Sofia Mitrică, Viorica Brad, 
Gabriela Ionel. Din discuțiile pe 
care le-am avut, mi-am dat sea
ma. însă, că unora din ele nu le 
place, să arunce! Am văzut-o și pe 
recordmana țării dumneavoastră, 
Valentina Cioltan. Are calități ex
traordinare, vă spun cu mina pe 
inimă că poate arunca chiar anul 
acesta peste 19 metri.

federal de aruncări al U. R. S. S.
nica Nadejdei Cijova, a Argentinei 
Menis, a lui Randy Matson.

— Se mai pot produce modificări 
in tehnica actuală a probelor de- 
aruncâri ?

Nu cred că se vor produce 
»ări esențiale. Tehnica de azi 
ite perfecționa 
r?3 mișcărilor 

locie a aruncării.
— Un compatriot 

Barișnikov a adus 
inovație la greutate, 
sica săltare" cu o 
aruncarea discului, 
el a ajuns recordman al Uniunii 
Sovietice aruneînd 20.64 m. Va face 
noul stil prozeliți ?

— Procedeul lui Barișnikov, va 
„prinde", așa cum a prins și flop-ul 
lui FosbtiW Deocamdată, Barișni
kov este singur, toți ochii sînt a- 
țintiți asupra lui, mai face încă 
multe greșeli. L-am văzut arun
eînd la antrenamente mult peste 
ceea ce realizează în concursuri. 
Procedeul pe care el l-a inventat 
își va găsi adepți printre aruncă
torii înalți, cu picioare lungi, pen
tru care cercul este prea mic și 
nu au loc sâ facă săltarea, 
șind adesea pragul.

— Ce părere aveți despre 
norii români de aruncări ?

— O părere bună. Aveți, 
recordul mondial la disc. La 
carea greutății nu aveți

de 
'ar
pe

uminicâ, în sala 
st*“, un om a 
ie care trăda 
cele 4 
ăț-L Cineva ne-a 
drn Cei mai bu

Probe

L-am curfe 
ATexei Aie 
la a treia vizită în R«nân:a, invi
tat de Federația de Atletism în ve
derea unui schimb de experiență 
ci cîțiva dintre specialiștii noștri 
în arar rari.

Pe cartea de vizită a antrenoru
lui sov.etic stau scrise performan
țele Antoninei Ivanova, deținătoa
rea unui rezultat de 19.39. la a- 
runcarea greutății și al Raise: Ta- 
randa (18.91 m la aceeași probă). 
De aproape un an, Alexei Ivanov se 
ocupă 
ccndman

pregăt:rea fostului re- 
U.R.S.S.. Eduard Guș-

a constat schimbul de 
experiență cu antrenorii români ?

— Am avut un schimb de opinii 
cu cîțiva dintre antrenorii dvs. 
printre care Nicolae Gurău. Dan 
Serafim. Nicolae Tacoriah. Armând 
Popa. Victor Cincă. Constantin 
C-ețu — privind tehnica probelor 
de aruncare a greutății și a discu
lui și metodica de pregătire. Am a- 
vut întîlniri Șj cu antrenorii de la 
Cimpulung Muscel unde am ținut 
și douâ conferințe al căro- su
biecte au fost legate de tehnica mo
dernă a probelor amintite mai sus.

— Ce înseamnă „tehnica moder
nă"?

— Este tehnica celor mai buni 
specialiști la ora actuală. Este teh-

însă, prin de
parte a mij-In

dvs., Alexei 
interesantă 

„cia-

al
o
înlocuind 
piruetă, ta la 
In scurt timp

depă-

an t re Vladimir MORARU

ASTĂ SEARĂ, LA DINAMO 
„GALA SPERANȚELOR"
Consecvent în hotărîrea de a oferi 

iubitorilor nobilei arte gale de box 
cît mai frecvente, clubul sportiv 
Dinamo organizează astă seară, cu 
începere de la ora 18, în sala din 
șoseaua Ștefan. cel Mare, o intere
santă reuniune pugilistică denu
mită „Gala speranțelor". Vor evo
lua sportivi din cluburile și asocia
țiile bucureștene. Vor apare între 
corzile ringului 13 perechi de boxeri 
juniori și seniori.

i-am văzut atît 
și la Cimpulung 
mal prejos față 
selecționăm noi.

LA IZVOARELE NEMULȚUMIRILOR

creării unui

noastră rezolvă 
in fața alpinis-

legătură cu 
Ia nivelul

nivelul județelor și mu- 
duce la un amestec de 
dăunător.
DUȚESCU : Mi se pare

ase- 
cred 
prin 
Este

mic nucleu de

doar 
arun- 

încă o 
școală proprie. I-am auzit pe mulți 
dintre specialiștii dumneavoastră a- 
firmînd că nu au atieți cu un 
barit corespunzător.. Să știți că 
perii pe care 
București, cît 
sînt Cu nimic 
cei pe care îi

ALPINISMUL IN CĂUTAREA UNOR REPERE PENTRU ACTIVITATEA SA VIITOARE
(Urmare din pag 1)

sănătoasă la un nivel superior tu
rismului de munte.

E. COLIBAN, alpinist — Bucu
rești : Faptul că, la noi, alpinismul 
este organizat și cuprins într-un sis
tem competițional a generat o mul
țime de neajunsuri. Alpiniștii au le
gături între ei aproape numai prin 
intermediul formelor competiționale. 
Se ajunge, fatal, la scindarea ma
sei de alpiniști în concurenți. ar
bitri, activiști etc. Activitatea alpi
niștilor fiind judecată după rezul
tatele din competiții, scindarea se 
accentuează mai mult. Pentru sim
plul motiv că a realizat un timp 
mai slab în campionat, o secție se 
poate desființa...

AL. ZOLOTARU, antrenor — Pe
troșani : Eu nu doresc să am doar 
cinci alpiniști de elită. Vreau să 
am 50 sau chiar 500 de alpiniști pe 
care să-i formez ca oameni utili 
patriei... Sînt mulți cei ce fac al
pinism pe cont propriu. Ei nu se 
pot legitima pentru că atunci tre
buie să participe la campionat. Dar 
dacă n-ai o anumită categorie de 
clasificare nu poți participa la cam
pionat Iată anomalii care dăunează 
alpinismului...

Dr. RUSE, membru în comisia 
medicală a F.R T.A.: în funcție de 
posibilitățile materiale, federația 
nu-și permite să abordeze decît 
unele forme de exprimare a alpi
nismului

Prof. univ. R. ȚIȚEICA — Bucu
rești : Alpinismul a pierdut o parte 
din farmecul său din cauza modu
lui în care se practică acum.

După cum se vede, o bună parte 
din vorbitori reproșează federației 
că și-a axat activitatea pe un rigu-

ros sistem competițional care ig
noră caracteristicile primordiale 
ale alpinismului.

Ce afirmă — în replică — secre
tarul general al F.R.T.A., prof. M. 
MIHAÎLESCU ?

„Este adevărat Că, inițial, fede
rația a adoptat un asemenea sis
tem și a recurs deseori la întreceri 
contra-cronometru. Anumite norme 
financiare, aplicate întregii mișcări 
sportive au impus acest lucru. To-

CLUB ALPIN ?

tuși, în ultimi; ani, am renunțat 
din ce in ce mai mult la cronome
tru și, în calendarul anului 1973 se 
face mai simțită această tendință. 
S-au introdus în schimb, alpiniade, 
întîlniri de alpinism, s-a înființat 
Cupa României".

Se poate spune, 
de specialitate nu 
bil față de unul

așadar, că forul 
a rămas insensi- 
din principalele 

deziderate ale alpiniștilor.

făptui 
opțiu- 
între 

(cu u- 
urmă-

în proiectul amintit apare ca O 
problemă centrală forma de orga
nizare a alpinismului din țara noas
tră. Se preconizează, astfel, crearea 
unui club alpin cu filiale in dife
rite orașe.

Este interesant de reținut 
că, în cadrul mesei rotunde, 
nea participanților a oscilat 
noua formă și cea existentă 
nele îmbunătățiri). Citatele
loare sint elocvente in acest sens.

E. CR1STEA. antrenor — Brașov : 
Să nu distrugem ceea ce avem le
giferat. Mai bine să punem cu to
ții umărul pentru a ieși din impas.

AL. BREAHA : Forma actuală nu 
mai corespunde necesităților, ea re
prezintă o frînă în dezvoltarea al
pinismului și. în mod dialectic, a- 
ceastă formă trebuie schimbată.

Ing. I. COMAN: Aceste propu
neri au nevoie încă de retușuri în 
sensul în care se va ajunge prin 
părerea rjiajorității. Eu nu mă ra- 
îiez propunerii de a se înființa un 
club alpin. Nu înseamnă că schim- 
bînd titulatura am rezolvat totul. 
Problema esențială nu constă în 
forma de organizare ci în oameni.

I. GHEȚIE, antrenor — București! 
Cei mai mulți dintre noj doresc ca

alpinismul să-și desfășoare, 
tinuare, activitatea sub 
C.N.E.F.S.-ului. Dorim acest 
pentru posibilitățile de finanțare pe 
care le are C.N.E.F.S. dar, în ace
lași timp, sperăm ca alpinismul să 
fie recunoscut ca o activitate dis
tinctă și» deci, organizat conform 
specificului său.

T, BOERESCU : Nu e frumos ce 
vor acești tineri ? Ei vor să ne 
strîngem cu toții într-o mare fa
milie. Cu alte cuvinte, să terminăm 
disensiunile, să avem un statut.

P. BOGOIU : Sînt împotriva altei 
forme de organizare. Bineînțeles, 
trebuie luate măsuri eficiente și 
grabnice pentru a îmbunătăți acti
vitatea federației în care n-au drep
tul să hotărască doar doi oameni. 
Trebuie reactivizate comisiile fede
rației.

I. GHEȚIE: Trebuie convocată 
conferința pe țară a alpiniștilor 
care urmează să separe alpinismul 
de turism. Aici, C.N.E.F.S. va tre
bui să găsească soluția cea mai in
dicată.

N. DOBRE : Forma actuală de or
ganizare a federației cu un birou 
comun pentru alpinism și turism

în con- 
egida 

lucru și

nu s-a dovedit bună. Faptul câ 
există comisii mixte de alpinism și 
turism la 
nicipiilor 
probleme

TAINA
că ar fi bine să avem o formă de 
organizare mai largă, mai cuprin
zătoare. Indiferent de nume. Și ea 
să se ocupe nu numai cu alpinis
mul de performanță ci și cu pro
bleme de Salvamont, de ghizi, de 
educare a tineretului în școli de 
alpinism.

M, SCHEN : De acord să se con
voace o adunare generală care să 
stabilească comisii, sarcinile ce le 
revin, ca și componența lor. Desi
gur, va trebui ales și biroul fede
ral care să cuprindă oameni com
petent!.

Prof. univ. R. ȚIȚEICA : Cred că

nici unul din cele două tipuri de 
opinii expuse aici foarte tranșant 
nu poate fi luat ca singur valabil. 
Totuși, eu înclin ma; mult spre 
formula din proiect decît spre sis
temul de pînă acum.

Și-acum, audiatur et altera pars !
Deci, dăm cuc intui prof. M. MI- 

HAILESCU: „Dacă ar fi pOSlb’t, 
eu aș întrevedea o organizare în 
acest fel a activităților de turism, 
alpinism și adiacente. O federație 
alcătuită din patru comisii centra
le : alpinism (care ar putea avea 
denumirea de Club alpin), orien
tare, turism și Salvamont. O 
menea formulă — însă — nu 
că ar putea fi valabilă numai 
aportul unui activ voluntar, 
necesar un cît de 
salariați".

S-a desprins din cuvintul parti
cipanților Ia masa noastră rotundă 
o accentuată nemulțumire față de 
modul in care iși desfășoară activi
tatea Federația de turism-alpinism. 
Și, poate, tocmai aceste nemulțu
miri au dus Ia ideea 
Club alpin.

Iată citeva opinii în 
inadvertențele apărute 
conducerii federației.

AL. BREAHNĂ : O frînă în dez
voltarea alpinismului — cum s-a 
spus — o constituie activitatea sec
tară pe care o desfășoară unii to
varăși din conducerea F.R.T.A. Ne- 
luîndu-se în seamă inițiativele ve
nite din masa alpiniștilor, s-au adus 
prejudicii importante acestei ac
tivități.

I. ZînCF.NCO, antrenor — Eucn- 
rești: Sînt nemulțumit de modiîl

în care federația 
problemele ce stau 
mulul.

AL. ZOLOTARU : Indicațiile pe 
care ni le dă federația reprezintă, 
după mine, niște linii personale. 
Ele nu sini o elaborare colectivă.

P. BOGOIU : Nu toți cei care ar 
fi putut contribui la dezvoltarea al
pinismului au putut să-și aducă 
contribuția.

M. NAGHIU : Eu am făcut parte 
din colegiul de antrenori. Am și 
participat la trei ședințe dar fiindcă 
nu m-am declarat de acord cu con
ducerea federației în privința in
tereselor unui club n-am mai fost 
chemat. Acum doi ani am confec
ționat niște materiale pentru alpi
nism. Le-am predat federației. Tov. 
Mihăilescu le-a pus într-un sertar 
și atît.

ur.de


G. VILMOS
Ieri am consemnat și 

convorbire cu proaspătul _ ___
Ghyorgy VHmoș, prilejuită de con-

ANTRENORII NE OFERĂ AMĂNUNTE

seniorii...

IN VIZITĂ LA

DUPĂ CONCURSURILE INTERNA
TIONALE DE FOND Șl BIATLON

o primă 
antrenor

STEGARII" BRAȘOVENI

— Da, și trebuie să spun că ju
niorii s-au comportat mal bine în 
întrecerea lor indirectă cu

GH. PIȘTEA
După întoarcerea loturilor națio

nale da juniori, care au participat 
la, concursul internațional de fond 
de la PamporoVo, am avut o scurtă 
discuție cu antrenorul Gh. Piștea, 
conducătorul delegației.

l
IFoto :

Theo MACARSCHI

Gheorghe Girniță a avut 
o frumoasă evoluție la 
concursul internațional 

din R. D. Germană

— La un concurs de seniori (pri
mii trei clasați : P. Pancov — Bulga
ria 50:35,5 ; 2. A. Politov — U.E.S.S. 
51:23,4 ; 3. L. Toskov — Bulgaria 
51:28,0) și într-o companie extrem 
de puternică, comportarea juniorilor 
noștri a fost, în general, satisfăcă
toare. F. Foriko, clasat ai 19-lea, 
merită, însă, felicitări, cu atît mai 
mult, cu cît a fost prima sa aler
gare pe distanța de 15 km. Cel mai 
bine s-a comportat Elena Bășa care 
a ocupat, de asemenea într-un con
curs de senioare, locul 4. La șta
fetă am prezentat o echipă combi
nată și clasarea ceva mal slabă (lo
cul IU) a fetelor noastre (Bășa și 
Bădescu) a fost determinată de evo
luția modestă a celei de a treia 
componente, o sportivă din Bulgaria. 
Se poate, totuși, afirma că întrece
rile de Ia Pamporovo au constituit 
o excelentă ocazie de verificare și 
pregătire 
europene 
grad.

— Care 
cursului ?

— O foarte bună organizare, pa
tronată de Ministerul agriculturii 
din Bulgaria, un arbitraj corect, e- 
volutii ridicate din punct de vedere 
tehnic — toate au contribuit la rea
lizarea tufei atmosfere optime de 
întrecere.

— Adversarii juniorilor noștri din 
acest concurs au fost, cu trei săo- 
tămîni în urmă ta adversa
rii._ ser.iori'.or români. Puteți face o 
comparație 7

in vederea campionatelor 
de juniori de la Lenin-

a fost ambianța con-

cu

A

statârile sale la concursul de biatlc-n, 
seniori, de la Oberhoff (R. D. Ger
mană).

— Din cauza ceții — ne-a spus 
.i—1 — proba de 20 km 
a fost înlocuită cu una de 
fond. Alături de reprezen- 
R. D. Germane și de unii 
din țara gazdă, care s-au 
foarte bine pregătiți, ocu-

I

La Poiana Brașov, în ultimele zile 
ale săptăminii trecute, a fost o vre
me care semăna a sflrșit de iarnă.

Sîmbătă, de pildă, soarele s-a ară
tat a-tît de generos și atmosfera era 
atît de îmbietoare, Incit pe undeva 
se simțea un zvon nefiresc de pri
măvară. De aceea, poate, și jucătorii 
echipei Steagul roșu — allați la pre
gătire în stațiune — au lucrat, la 
antrenamentul din acea zi, cu o sîr- 
guir.ță și o dispoziție deosebite, ca 
și cum s-ar fi anunțat pe aproape 
reluarea campionatului.

Și, pentru că atunci cînd se mun
cește bine și mai ales atunci cînil 
se încheie un ciclu de activitate se 
simte, normal, nevoia unui moment 
de respiro. antrenorul Nicolae Proca 
a hotărît. cu tact și simț al realității, 
sâ arorde elevilor săi o învoire de 
24 de ore. Pînă duminică după a- 
miază.

Așa se face că simbâtă. după masa 
de prînz, grupul compact al familiș
tilor echipei a coborit spre case. în 
Brașov, în timp ce la vila „Aluniș” 
a mai rămas numai „minigrupul bur
lacilor”, printre care Ivăncescu. Rusu. 
Anghel, Hîrlab și Florescu. împărțit 
și acesta, după preferințe. In amatori 
pentru lectură, plimbare sau televizor.

O zi de odihnă meritată, printre 
multe alte zile de muncă încordată, 
desfășurate sub semnul marilor res
ponsabilități individuale si colective 
ale returului. Un fericit prilej, in 
schimb, de a trece In re n râs-

timpul dintre două ședințe de pregă
tire — împreună cu antrenorul Nl- 
colae Proca — cîteva principale as
pecte ale activității de instruire, des
fășurate pînă acum în cadrul forma
ției brașovene.

Mai lfitli, am aflat că anul acesta 
In structura obișnuită a programului 
de pregătire a echipei au intervenit 
unele modificări, pornind de la aceea 
a măririi duratei de timp destinată 
acomodării organismului Ia efort, 
Impusă de ideea evitării unei neeon- 
cordanțe între posibilitățile de acu
mulare șl volumul încărcăturii.

— De astă dată, spune N. Proca, 
am urcat în Poiană atunci cînd da
tele obiective medico-sportive ne-au 
oferit garanția că jucătorii sînt apți 
pentru eforturi mari. Acest lucru, 
coroborat cu o mai judicioasă folo
sire a mijloacelor de realizare a sar
cinilor pregătirii ne va ajuta, sper, să 
ne înscriem cu oportunitate în limi
tele formei sportive.

La Poiana Brașov, Steagul roșu a 
Început cea de a doua etaj» a pre
gătirii la 13 ianuarie. Șl o va încheia 
duminică 4 februarie. Interesant de 
reținut, In legătură, cu conținutul an
trenamentelor din acest interval de 
timp, este faptul că spre deosebire 
de prima etapă, aceea a acomodării, 
în care prezența mingii atingea un 
procent destul de ridicat, de 50 la 
sută, în alcătuirea exereîțiilor — acum 
aceasta lipsește, accentul căzînd pe

dezvoltarea forței șl a rezistenței ge
nerale șt specifice. în același timp 
s-a modificat și cantitatea de lucru, 
înscrisă intr-un volum de muncă e- 
gal anilor trăcuți, dar sporită, pe 
seama unui ritm mai alert, a redu
cerii pauzelor și a îngreunărilor con
dițiilor solicitărilor (alergare In con- 
teapantă, pe zăpadă).

— In iarna aceasta, remarca 
colae Proca, antrenamentele au 
— și vor fi în continuare — 
grele decît în iernile precedente, 
simțit și eu acest lucru. Dar mai 
jucătorii. Unora dintre ei —■ c. 
izolate 2 .
mult. N-am cedat însă cu nimic în 
fața unor aprecieri subiective, care 
ar putea amenința însăși valoarea 
instruirii noastre în ansamblu.

...Pînă sîmbăta trecută, la mai puțin 
de jumătatea perioadei de pregătire, 
Steagul roșu executase un număr de

Ni- 
fost 
mai 
Am 
ales 

cazuri 
li s-a părut totuși prea

30 ședințe de antrenament, insumind 
echivalentul 
pentru un

Aspect ttin sală

LA SIBIU, UN REUȘIT
INSTRUCTAJ AL ARBITRILOR

în materie de arbitraj. Nu numai 
că în cadrul carpului de lectori s-au 
aflat cîțiva dintre cei mai reputați 
foști arbitri și teoreticieni ai arbi
trajului (Octavin» Coinșa, Cornel 
Nițescu, George N. Gheorghe) sau 
reprezentanți ai colegiului central 
(Vladimir Grosu, Ion Berdilă), dar 
și temele prezentate au fost deo
sebit de interesante și de utile, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît au 
fost completate cu diapozitive. Dar 
iată temele : „Colaborarea dintre ar
bitrul de centru șl arbitrii de linie", 
..Aspecte ale legii ofsaidului". „Cele 
mai frecvente aspecte ale articolu
lui XII, greșeli și incorectitudini"j 
Au fost proiectate filmele : „Depo
sedarea de minge" și „Jocul mingii 
de către portar". De asemenea au 
urmat exemplificări practice în le
gătură cu deposedarea de minge, 
executate de arbitrii Roraeo Stîncan, 
Anton Miinich și Carol Jurja.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a-i aminti pe cei ce s-au ocu
pat îndeaproape de această acțiune,' 
arbitrii sibieni Cornel Nițescu (pre
ședintele colegiului județean), Tu
dor Andrei, Ion Bărbos, Ion Vințan 
și Ion Baaciu.

Paraiei cu echipele noastre de 
fotbal, se pregătesc cu asiduitate și 
arbitrii, în dorința ca viitorul se
zon să însemne un pas înainte nu 
numai al soccerudui nostru, dar și 
al capacității cavalerilor fluierului. 
Prezentîndu-se și mai bine pregătiți, 
ei s-ar putea impune mai hotărît 
în arena 
ce să ne 
cuncscuți 
buințați.

Astfel 
s-au organizat pînă 
cum am mai anunțat — la Cluj, 
Craiova și Sibiu ; urmează ca du
minica viitoare, la Bacău, să aibă 
loc o nouă întîlni re, iar în a doua 
decadă a lunii februarie, ultima, în 
Capitală.

Firește, succesul acestei acțiuni 
depinde de modul de organizare, de 
interesul acordat de cei în cauză 
pentru o reușită cît mai deplină. 
Duminica trecută, la Sibiu, am asis
tat la un reușit instructaj al arbi
trilor, excelent pus la punct de 
C.J.E.F.S. Sibiu, prin colegiul jude
țean de arbitri. Aproape 100 de ca
valeri ai fluierului din județele 
Arad, Brașov, Vîlcea, Argeș, Har
ghita, Covasna șl Sibiu, au fost pre- 
zetlți și și-au îmbogățit cunoștințele

aproape 2 700 minute, 
timpului competițional 
campionat întreg !

...A doua zi, duminică 
cele 24 de ore de odihnă, jucătorii au 
revenit în Poiana Brașov. în vila ,.Ă- 
luniș" s-au* aprins din nou luminile 
In toate camerele. Și, la apelul an-' 
trenorulul N. Proca, au răspuns pre
zent : Albu, Ivăncescu, Jenei. Alecu. 
Rusu, Pescaru, Naghi. Cadar, Balint, 
Șerbănoiu, Anghel, Zotînca. Paraschi- 
vescu, Florescu și Gyorfi. Absenți 
motivați :Adamaclie, Anghelini, Gher- 
gheli, convocați la loturile reprezen
tative și M. Olteanu, aflat la Băile 
Herculane, în tratament.

Așadar, la Steagul roșu, nici o ab
sență nemotivată. Toți jucătorii s-au 
prezentat, după învoirea acordată, gata 
să continue munca de pregătire cu 
forțe noi și cu mai multă dăruire. Sti
mulați, fără îndoială, și de exemplul 
antrenorului lor care — renufițlnd la 
deplasarea de documentare în Olanda 
— a înțeles să nu lipsească de lingă 
elevii săi în cea mai importantă pe
rioadă, hotărîtoare pentru viitoarea 
bătălie a campionatului.

seara, după internațională unde — de 
ascundem ? — sînt puțin 
și destul de puțin între-

de instructaje-consfătuiri
acum — așa

ACTUALITATI

rezervelor, antrenorul Orașovean Nicolae Proca, alături 
medicul echipei, dr. Laurian Taus

interlocutorul 
biatlon 
15 km 
tativele 
sportivi 
dovedit 
pînd primele locuri (î. D. Speer — 
campion mondial în 1971, 2. M. Ge
yer. 3. G. Bortnik, în ordine), la 
cursă au mai participat selecționa
tele Finlandei, Ungariei, Cehoslova
ciei și Bulgariei. în afară de Gh. 
Girniță, clasat pe locul V la mai 
puțin de trei secunde de ciștfgător. 
ceilalți biat Ion iști români s-au com
portat mai slab ocupind locurile 19 
(Gh. Voicu), 22 (I. Țeposul. 27 (Nit. 
Cristoloveanu).

— Dar la ștafeta 7
— în componența Teposn (4 tare 

de penalizare). Fontana (3 ture), 
Voicu (3 ture) ți Girniță (1 tură), 
echipa noastră s-a clasat pe poziția 
a șasea. Au precedat-o patru ștafete 
din R.D.G. și cea a Cehoslovaciei, 
clasată pe locul doi. în schimb, e- 
ehipa română a întrecut reprezenta
tivele Finlandei. Ungariei ți Bulga
riei. Condițiile lUzos’rrict
rafale de viat) au determinat rro- 
hrii mdau in poligon, toate echi
pajele avînd de executat din ae-asta 
rae.’i înalte tare de penalizare, 
couelcrie. doar Ginii ți s-a situat 
nivelui așteptărilor. (Rd. TJ.

Mihai IONESCU m. t.

MODIFICAREA DATELOR DE DISPUTARE

CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE JUNIORI 
cauza lipsei de zăpadă, fede- mii vor primi poactaj FXÎ 
de specialitate a hotărî» ca FTL&B.l. Dacă va f! zâtsadâ <

Din 
rația 
disputarea campionatelor națiocv 
ale schiorilor alpini-j un .ori sâ a. 
loc între 3 și 5 aprilie. în Buc
și nu la 8—9 
bilise inițial.

februarie, cum se s

★
duminică se va deșSimbâtă și

fășura în Poiana Brașov «Cupa Stea 
gul Roșu", seniori și juniori (ui

RAPID BUCUREȘTI N-A AVUT COMPORTAREA AȘTEPTATA
(Urmare din pag. 1)

multă 
Davila

arătat la timpul potrivit în ziarul 
nostru.

Deci, de la București, contrariu 
acestui sec 0—3, Dynamo Berlin, cu 
8 jucătoare în lotul R. D. Germane, 
arătase lucruri bune care impuneau 
— in vederea returului - 
atenție atît antrenorului
Plocon, cit Și jucătoarelor sale. In 
plus, antrenorii formației berline- 
ze, Siegfried Kohler și Wolfgang 
Kipf, puneau rezultatul de la Bucu
rești pe seama unei inexplicabile 
emotivități și unui randament ne
așteptat de scăzut al întregului lot 
(au fost folosite toate cele 10 ju
cătoare aflate la dispoziția lor), pro- 
mițînd pentru partida de la Berlin 
un joc pe măsura adevăratelor po
sibilități ale echipei lor.

Antrenorul Plocon și jucătoarele 
sale erau, deci, puși în gardă. Și, 
cu toate astea, Ia antrenamente, vo
leibalistele de Ia Rapid au continuat 
să lipsească, așa cum au făcut-o și 
înainte de partida-tur (un fotore
porter al ziarului nostru nu a putut 
lua o imagine de la unul din jocu- 
rile-școală cu Locomotiva București, 
pentru că la ora anunțată de înce
pere a meciului, în sala Giulești se 
aflau doar trei-patru jucătoare și 
numai cîțiva dintre voleibaliștii de 
îâ numita formație sparring-part
ner I). Dar, după victoria cu 3—0, 
o stare de euforie (datorită cursului 
jocului), cuprinsese pe jucătoare. 
„Am reușit mai mult decît echipa 
națională", spunea Mariana Baga. 
O nefirească încredere. în forțele 
proprii pusese stăpînire pe voleiba
listele de la Rapid, o încredere care 
a adormit spiritul răspunderii per
sonale și care, în cele din urmă, 
s-a dovedit a fi falsă, fără o bază 
reală, lucru arătat cu prisosință în 
meciul de la Berlin, în care cam
pioana României n-a realizat decît 
12 puncte (I), adică în jurul punc
tajului pe care-1 reușește o echipă 
de începătoare în compania unei 
formații de competiție.
„TOATE SPERANȚELE S-AU NĂRUIT 

ÎN 48 DE MINUTE I"
Astfel și-a început o coresponden

ță pentru ziarul nostru, Jorg Leiss
ling de la „Deutsches Sportecho" 
după înîlnirea din capitala R. D. 
Germane. 48 de minute au fost su
ficiente să arunce în neant speran
țele rapidistelor și frumoasa vic
torie de la București. Un 3—0 care 
a egalat situația la seturi și un 
punctaveraj (45—12 pentru Dynamo) 
care l-a anulat pe cel de la Bucu
rești (48—40 pentru Rapid) devenit 
acum favorabil berlinezelor (85—60) 
și calificîndu-le pe acestea pentru

faza superioară a prestisioasei 
petiții commentate.

Au mai fost echipe care a-y pier
dut cu 3—0. dar s-a văzut la eie cei 
puțin intenția de a lupta pentru na 
rezultat cît mai bun, car Rapid, «u- 
praincrezătoare in ferțeie sale, so
cotind calificarea ca ți obținuta încă 
din meciul disputat in sala de lîaeâ 
Podul Grant, a fost umbra echipei 
ce ciștigase in fața aceleiași adver
sare.

în setul al IlI-îea, feroviarele au 
fost conduse la un moment dat cu 
13—0 I

într-o discuție purtata la redac
ție, antrenorul Plocon căuta să 
pună înfrîngerea pe seama unor 
elemente exterioare (neacomodarea 
cu podeaua sălii de joc, surprinză
toarea lipsă de formă tocmai In 
ziua meciului, în ciuda faptului că 
la antrenamente jucătoarele se miș- 
caseră bine etc.). Sînt argumente 
care nu stau în picioare.

Credem că este de datoria clubu
lui Rapid să analizeze în spirit cri
tic și autocritic activitatea echipei 
feminine de volei, modul cum a fost 
respectat planul de pregătire pentru 
jocurile cu Dynamo Berlin, felul în 
care au răspuns sportivele din lot 
la solicitările antrenorului. Pentru 
că așa cum s-a prezentat in jocul 
de la Berlin, Rapid, campioana Ro
mâniei. nu și-a onorat titlul.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

. ***

LA 2t __ ____
SEUCT1ONATELE CLUBURILOR DIVI
ZIONARE DIN ROMÂNIA Șl ISRAEL 

îsdlntrea amicală dintre repre- 
zentat-vete României și Turaei pre
conizată pentru data de 2c martie 
nu a mai fost perfectată, deoarece 
forul turc n-a fost de acord cu data 
propusă de F_R_F„ solidtind pe cea 
de 21 mante, care insă n-a conve
nit federației r.oastre (în aceeași zr 
se dispută la B

MARTIE : REVANȘA DINTRE 
----------- CLUBURILOR D1VI-

returul Ra
pid — Leede United).

In aceasta e.tuatie. FR.F. a ac
ceptat propunerea federației din Is
rael, astfel câ la 23 marne va avea 
loc revanșa dintre selecționatele 
cluburilor divizionare dri România 
și Israel.
DOUA MECIURI DE JUNIORI TUR
CIA — ROMANIA IN LUNA FE

BRUARIE
Se știe că in februarie lotul nos

tru de juniori U.E.F-A. va pleca 
într-un turneu, cu caracter de pre
gătire. îh Turcia (12—20 februarie). 
Federația turcă a anunțat progra
mul celor trei 
la 13 februarie

Izmir, la la februarie cu selecțio
nata Turciei la Sakarya și la 18 
februarie revanșa cu Turcia la Bur
sa. Toate meciurile vor fi conduse 
de arbitri turci.
ANTRENORUL VALENTIN STANESCU 
VA URMĂRI MECIUL DINTRE LIVER

POOL SI DYNAMO DRESDA
Antrenorul echipei naționale Va- 

lewtia Stâneseu va -pleca Trt Anglia 
la începutul lunii martie, pentru 
a urmări partida din cadrul Cupei 
UE FA dintre Liverpool și Dvnamo 
Dresda care se va disputa la 7 mar
tie la LiverpooL Prezența sa este 
determinată de urmărirea — în- 
tr-un joc in deplasare — a nume
roșilor titulari din reprezentativa 
R. D. Germane care fac parte din 
echipa Dynamo Dresda.
ANTRENORII COIDUM, HAȘOTI SI 
........  AU REVENIT DE LA STAGIUL 

DOCUMENTARE ÎN R. F. a 
GERMANIEI

curînd s-au întors din R. F. a

JENEI 
DE

jocuri prevăzute: 
cu Kocaclspor la

î
U ■ M CAMPIONATUL DE CALIFICARE — I

De
Germaniei, unde au participat Ia 
un stagiu de documentare, antre
norii Ștefan Coidum, F.manoil Ha- 
șeti și Emeric Jenei. Ei vor pre
zenta ~ 
zilele 
unor 
natul

F R.F. observațiile făcute în 
petrecute la antrenamentele 

echipe fruntașe din campio- 
vest-german.

ANTRENAMENTE...
TEXTILA ODORHEI — 

UNIVERSITATEA CLUJ T-2 <0—1)

Echipa Universitatea Cluj a sus
ținut primul joc de verificare al 
anului, dintr-o suită de aproxima
tiv zece- partide pe care antreno
rul Ștefan Onisie le are prevăzute 
pînă la începerea returului. Stu
denții clujeni s-au deplasat la O- 
dorheiul Secuiesc unde au întîlnit 
divizionara C Textila, pe Care au 
învlns-o cu scorul de 2—1. Goluri
le au fost marcate de Șoo și Mun- 
teanu, respectiv de Laslo. Univer
sitatea Cluj a evoluat în urmă
toarea formație : Totoianu (Ștefan) 
— Porațchi, Pexa, Solomon. Cim- 
Pcanu (Mihăilă) — Fanea (Naghi), 
Anca (Sudi) — Uifăleanu, Mun- 
teanu I (Mureșan), Șoo (Munteanu 
II), Lică (Barbu).

A. PIALOGA, coresp. județean

MECIURI
METALUL PLOPENI 

ȚINTEȘTE UN LOC MAI BUN

Plopeni, din cam- 
B — seria I, a

Metalul
Diviziei
sub conducerea antreno- 
Marinescu, pregătirile de

Echipa 
pionatul 
început, 
rului N.
la 6 ianuarie. Obiectivul formației 
este practicarea urmi joc mai bun 
în tur și. la sfîrșitul campionatu
lui, situarea pe un loc în prima 
parte a clasamentului. Pentru atin
gerea acestui scop, fotbaliștii de 
Ia Metalul se pregătesc intens, iar 
in luna februarie vor susține mai 
multe meciuri de verificare. La an
trenamente iau parte următorii ju
cători : Mărculescu, Șerban, Sfetcu, 
Negoiță, Giba, Grecu, Aniță, Pru- 
noiu, Chicu, Bogaciti, Ionescu, Aie- 
xiu, Spiridon, Dragomir, Petre, 
L'rlățcanu, Manolache. Aiexe, N. 
Florea, C. Florea, Stanciu și Trache.

V’. ALBU, coresp. județean

TNTILNIRI AMICALE, AZI Șl MÎINE, 
LA BRAȘOV Șl CRAIOVA

Săptămîna aceasta, divizionarele A 
Vor susține noi întîlniri amicale, cu 
caracter de verificare.

Așa de pildă, formația brașoveanâ 
Steagul roșu va evolua azi în ora
șul de la poalele Tîmpei în compa» 
nia divizionarei B, Chimia Făgăraș.

Joi, la Oraiova, echipa locală Uni
versitatea va întîlni Dunărea Calafat . 
care activează în Divizia C.

Mîine in Giulești
RAPID - FLACĂRA ROȘIE

Mîine, pe stadionul Giulești, e* 
chipa Rapid susține primul joc a< 
mical din acest an în Capitală.

Feroviarii vor întîlni, cu începere 
de la ora 14, formația de Divizia C, 
Flacăra roșie.

Următorul amical al rapidiștilor 
va avea loc duminică dimineață 
cînd elevii lui Bazil Marian vor 
primi replica divizionarei C, Tehnu
me tal.

JURNALUL „TRICOLORILOR44
(Urmare din pap I)

— Ce se mai aude cu statuia ta 
din Mexic ?

— Nu mai știu nimic. Statuia 
aceea mi-a făcut mai mult rău de
cît bine. Glumeții din Bacău spun 
că mexicanii m-au păstrat pe mine 
ți au trimis la Bacău statuia.

— Bună U “ 
rana 7

— Intii de 
la Moscova

noastră. De fapt, eu am făcut toate 
schimbările. Dacă nu iau golul de 
la Helsinki, rămîne așa. Vreâu să 
iasă bine, ca să mi se facă și mie 
statuie

Iese Boc.
— A fost
— „Bicicleta' tras

Ceai Joci la Ti-

toate aș vrea Sâ joc

★
pa Ud la fată.E

greu. Sandule 7 
e un chin. Am 

minute, iar apoi, încă un minut» 
i încărcătură. Parcă urcam Pre-

6 i
cu
dealul. Abia acum înțeleg ce mare 
sportiv e Merckx.

— Cu cine vrei să joci stoper ?
— Dacă am să joc, ÎT 'vreau pe 

Dinu. Sper să fiu in voce, ca să-i 
potolesc sprinturile spre poarta ad
versă.

★
Lucescu e. ca întotdeauna, în fa

milie. Micul Răzvan a crescut, 
jează In 
nimic.

— Cum
— Sper 

mi se par băieți buni: Troi, Boloni, 
Sameș. O să fie bătălie mare.

★
Apare Răducanu. Tuns, ras și fri

zat. Scurtă portocalie, peste panta
loni de trening. Pantofi albi, ima- 
culați.

— Aud că ai vreo trei kilogra
me in plus, Rică.

— Am dat jos patru la Predeal, 
și le-am pus la loc. într-o repriză 
de sarmale, acasă. Dar nu-i nimic. 
De ieri am declarat greva foamei. 
Am datorii mari față de trupa

fotolii. Se ridică.

e. I.ucică 7 
să iasă bine. Ăștia

Plc.n- 
N-are

tineri

★
Boloni aleargă de la o ușă la alta, 

cu dosarul medical sub braț. Viito
rul medic Boloni e foarte circum
spect.

— Cum te simți în lot ’
— In lot e întotdeanua bine.
— Cîți ani ai, Boloni ?
— Aproape 20.
— Cînd faci 20 ’
— Peste o lună jumate, în ziua 

meciului cu Steaua.
★

11 caut pe Dinu. 11 găsesc la 
neuropsihiatrie. Are în fată o cutie 
pentru nu știu ce test. Trebuie să 
introducă, cu viteză maximă, niște 
bastonașe in mici orificii. Peste ba- 
stonașe vin garniturile metalice și. 
parcă, un cilindru minuscul. Asis
tentul cronometrează. Dinu forțea
ză. Caut să înțeleg rostul testului. 
Asistentul mă lămurește : „Cifra fi
nală e orientativă, dar Pe noi ne in
teresează întregul comportament 
Deocamdată, îmi dau seama că 
Dinu este un om de mare competi
ție". Apoi, după cîteva secunde. în 
timp ce Cornel caută febril piesele 
necesare i „Și, în același timp, de 
mare nervozitate".

Timpul afectat testului s-a consuJ 
mat. Se numără piesele i 41. „Mul
țumesc, Dinule!“ — spune asisten
tul, poftindu-1 să se ridice. Dar Dinu 
rămîne pe scaun. Așază piesele în 
cutie. Le pune în ordine. Asistentul 
zîmbește : „Și ăsta-i un aspect al 
(estului. Foarte puțini sportivi pun 
în ordine piesele. Cei 
lasă în formație".

★
Valentin Stănescu

Snagov, cu cei testați. .. .._____
Cosmoc o fotografie cu grupul. Mă 
refuză. Un gest delicat al antreno
rului secund...

★
Lotul se îmbarcă în autobuz pen

tru Snagov. Dobrin șutează cu fu
rie în zăpada moale. Regretă tere
nul greu, care împiedică orice con
tact normal cu mingea. „O, de-ar 
crește mai repede iarba"...

★
Intru Ia Tineret. Drâgtișin a ter

minat ședința de pregătire a joculuf 
cu lotul A. Mulțescu și Roznat ies 
împreună. Se uită spre autobuzul 
care pleacă la Snagov. Ii simt pu
țin triști i primul e al zecelea ju
cător al anului, iar al doilea — gol- 
geterul turului.

Vorba lui Lucescu i „O să fie bă
tălie mare !“

mai inulți le

a rămas Ia 
li propun lui

O COMPETIȚIE
La Constanța s-a desfășurat, zi

lele acestea, prima etapă a campio
natului de calificare în Divizia B. 
Dispunînd de excelenta Sală a spor
turilor, organizatorii au putut asi
gura o bună iesfășurare întreceri
lor disputate în sistem turneu la 
toate armele. Majoritatea concuren- 
ților avînd sub 18 ani, competiția a 
constituit un bun prilej de „roda- 
re“, mai ales la floretă fete și spa
dă, unde fiecare concurent a avut 
posibilitatea să tragă în 20 asalturi.

La floretă fete s-a impus noua 
secție a Universității Craiova (Ro- 
dica Onu, Maria Stănciulescu, Da
niela Ionescu, Viorica Dudău și An
gela Diaconescu). Medicina Cluj a 
fost handicapată de faptul că nu a 
putut alinia decît trei trăgătoare 
avînd în frunte pe Eva Pallay (rea
lizatoare a 19 victorii în 20 asal
turi ’.). Remarcabilă, de asemenea 
dîrzenia echipei CP.M B., în ciuda 
faptului că a avut cea mai mică 
medie de vînstă.

A NUMELOR NOI
La celelalte arme, liderii clasa

mentelor sînt C.P.M.B. la floretă 
băieți, Crișul Oradea la sabie și Fa
rul Constanța la spadă. V. Butu- 
man (Farul) a teaiizat 20 victorii 
în 20 asalturi.

CLASAMENTE. FLORETĂ FE
TE : I. Universitatea Craiova 10 p ; 
2. Medicina Cluj 8 p : 3. C.P.M.B. 
6p ; FLORETĂ BĂIEȚI : 1. C.P.M.B. 
6 p ; 2. CSM Cluj 4 p ; 3. Dunărea 
2 p. SABIE : 1. Crișul Oradea 4 p ; 
2. Medicina Cluj 2 p ; 3. Șc. sp.
Ploiești 0 p. SPADĂ : 1. Farul 10 p; 
2. Șc. sp. Timișoara 
Oradea 6 p.

prof. E.

8 p ; 3. Șc. sp.

IȘOVEANU

ii municipiului 
joi 1 februarie

Comisia de scrimă
București va ține
(ora 12) la sediul C.M.E.F.S. o im- 

■ portantă ședință la care sînt invi
tați reprezentanții cluburilor 
Capitală, antrenorii și sportivii 
secțiile de scrimă bucureștene.

din 
din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CITIȚI AZI NUMĂRUL 349
AL REVISTEI

din sumatul căreia »ă recomandăm :
• Două pagini de dezbatere asupra celor mai importante aspecte 

disciplinare relevate de turul actualei ediții a Diviziei A
• la rubrica „Interviul săptăminii", fostul internațional timișorean 

Vasile Deheleanu
• In pagina tehnică, un articol in legătură cu pregătirea de iarnă 

și altul despre particularitățile și cerințele jocului în etapa precompeti 
țională.

Mureș.

școli.

garig,
•

preliminariile C.M.
• Meciurile echipei naționale braziliene în Europa.
• Precum și rubricile permanente : Carnetul scriitorului, Prim plan. 

Carnet extern, Din fotbalul internațional, Campionatele naționale in 
Europa.

® O pagină de Magazin extern.

in

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

0 ATRACTIVĂ POSIBILITATE
DE ClȘTIG: LOTERIA IN OBIECTE

Reportaje de la echipele Jiul Petroșani, C.F.R. Cluj și A.S.A. Tg 

Fotboiul iși face Ioc in programa orelor de educație fizică din

Fotbal pe toate meridianele : reportaje și știri din India, Bul- 
Anglia, Tahiti, Austria.
Un comentariu despre debutul furtunos al acestui început de an

Este cunoscut că ne aflăm în plină 
perioadă de vinzare a biletelor LOTE
RIA IN OBIECTE organizată de Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport, o 
nouă formă atractivă cu mari posibili
tăți de cîștig. Această nouă formă de 
joc se bucură de mare interes din par
tea participanților pentru că acordă, o 
gamă larfgă de cîștiguri ca : AUTO
TURISME DACIA 1300 și premii în 
valoare de 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 
lei etc. în număr NELIMITAT.

Mai multe bilete înseamnă mai 
multe șanse de cîștig.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 4 DIN 28 IANUARIE IS73

Categoria I (13 rezultate) : 1 varian
tă 10% a 84 625 lei ; Categoria a Il-a 
(12 rezultate) : 8,10 variante a 12 537 
lei : categoria a IlI-a (11 rezultate) : 
142,50 variante a 10<>9 lei.

Premiul de 84 625 lei jucat. 10% de la 
categoria I a fost obținut de MIHAILA 
ELENA din Brăila.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 30 IA

NUARIE 1973
Fond de premii : 1 466 257 lei. 
Extragerea I : 78 85 26 39 20 46 61 

extragerea a II-a : 10 68 73 48 1 9 
extragerea a Ill-a : 50 14 73

extragerea a IV-a : 29 44

43; 
(2



CARNET .
ATLETIC

LA 16 MARTIE, MECIUL 
S.U.A. — U.R.S.S.

Sezonul concursurilor de sală din 
S.U.A. cuprinde 24 de mari mitin
guri internaționale, la care au fost 
invitați cei mai buni atleți din 
Europa, Africa și Australia. El se 
va încheia la 16 martie, la Rich
mond (statul Virginia), cînd este 
programată întîlnirea dintre selec
ționatele S.U.A. și U.R.S.S.

VASALA VIZEAZĂ RECORDURILE LA 
800 Șl 1500 m

;* Pekka Vasala, cîștigătorul probei 
de 1500 m de la J.O. desfășurate 
la Miinchen se pregătește cu o deo
sebită intensitate. El parcurge săp- 
tămînal, în perioada de iarnă, cite 
180 de kilometri în teren variat. 
Ambițiile finlandezului sînt din
tre cele mai mari. Pentru 1973 el 
și-a fixat ca obiectiv corectarea 
recordurilor mondiale în probele 
de 800 m și 1500 m. în luna februa
rie, el va pleca în Noua Zeelandă 
pentru a-și continua pregătirile 
sub îndrumarea celebrului antre
nor Arthur Lidyard.

DAVE WOTTLE SPUNE „NU" 
PROFESIONISMULUI

i-

Vi-1 mai amintiți probabil pe 
firavul alergător nord-american cu

1 șăpcuță, învingător al ultimei fina
le olimpice pe distanța de 800 m ? 

. De curînd, el a respins categoric 
toate încercările diriginților proas
pătului grup al atleților profesio
niști de a-1 încadra în rîndurile 
sale,, afirmînd că va continua să 
participe în competițiile oficiale 
pînă în 1976, cînd va încerca să-și 
apere titlul cucerit la Miinchen.

VIKTOR BOLȘOV 2,17 m LA
33 DE ANI I

Cunoscutul atlet sovietic Viktor 
, Bolșov, care în luna mai a acestui 
an va împlini 34 de ani, a trecut 
recent ștacheta ridicată la 2,17 m.

ÎN TURNEUL MAEȘTRILOR DIN FESTIVALUL ȘAHIST OLANDEZ

TH. GHITESCU CONTINUĂ SĂ FIE LIDER
HAGA, 30 (Agerpres). — După 

11 runde, în turneul maeștrilor in
ternaționali al „Festivalului șahist 
din Olanda", concurentul român 
Theodor Ghițescu continuă să fie 
lider al clasamentului cu 81 z punc
te, urmat la un punct de trei ju-

cători : F. Portisch (Ungaria), Quin
teros (Argentina) și Hecht (R. F. a 
Germaniei). Pe locul 5, la două 
puncte diferență față de lider, se 
află Gerusel (R.F. a Germaniei). în 
runda a 11-a : Ghitescu l-a învins 
Pe iugoslavul Kurqjița, Quinteros a

CAMPIONII INFfRNAȚIONAll 
DE TENIS DE MASĂ

Al CEHOSLOVACIEI
PRAGA, 30 (Agerpres). — In loca

litatea Vlasim, situată în apropiere 
de Praga, au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Cehoslovaciei.

în ultima zi a competiției s-au des
fășurat finalele concursurilor indivi- 

' duale. La masculin, victoria a reve
nit campionului suedez Stellan 

* Bengtsson învingător cu 3—2 (16—21, 
21—10, 21—23, 21—14, 21—12) în fața 

' cehoslovacului Milan Orlowski. Proba 
de simplu femei a fost cîștigată de 

; sportiva cehoslovacă Alice Grofova, 
l care a dispus cu 3—0 (21—17, 21—12,
■ 21—17) de compatrioata sa Ilona Vos- 
•tova.

In celelalte trei finale s-au înregis
trat următoarele rezultate i dubiu

■ bărbați : Gomoșkov (U.R.S.S.). Sur- 
: bek (Iugoslavia) — Schoeller (R.F.G.), 
, Borzsei (Ungaria) 3—0 (23—21, 24—22,

21—13) ; dublu femei : Kishazi (Unga
ria), Hammersley (Anglia) — Grofova, 
Silhanova (Cehoslovacia) 3—2 (17—21, 
21—17, 12—21, 21—15, 21—17) ; dublu 
mixt: Orlowski, Vostova (Cehoslova
cia) — Gomoșkov, Rudnova (U.R.S.S.) 
3—2 (21—13, 12-21, 21—12, 13-21,
21—13).

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE BOB 

PREA MULTE SECUNDE ÎL DESPART 

PE ION PANȚURU DE FRUNTAȘII PROBEI

Imagine de pe ringul din Las Vegas, unde pugiliștii reprezentativei 
U.R.S.S. au înscris zilele trecute, o prestigioasă victorie, dispunind dc 
selecționata Statelor Unite cu scorul de 12—10. In luptă, ii vedem pc 
semimijlocii Viktor Pavlov (dreapta) și Percy Taylor, intr-unui din me 

ciurile care au revenit gazdelor.
Telefoto: A.P.-AGERPRES

DISTINCȚII ACORDATE UNOR PERSONALITĂȚI
> 9

ALE MIȘCĂRII OLIMPICE
1

ROMA, 30 (Agerpres). — La Ro
ma, în marea sală a Capitoliului, 
a avut loc o festivitate, în cadrul 
căreia organizația pentru sprijini
rea sportului internațional a acor
dat trofeul „Torta de aur” unor 
personalități ale mișcării olimpice. 
Au primit această distincție : fostul 
președinte al CJ.O„ Averry Brun
dage, președintele Comitetului de 
organizare al Jocurilor de Ia Miin- 
chen și actual vicepreședinte al 
C.I.O., Willy Daume, președintele

Comitetului olimpic italian, Giulio 
Onești.

Președintele C.LO. în funcție, I 
lordul Killanin. a primit din par
tea primarului orașului Roma sim
bolica statuie a „Lupoaicei ro
mane”.

Celor distinși le-au fost adresate 
felicitări de către președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, Gio- 
lio Andreotti, care a subliniat im
portanța mișcării olimpice și a 
sportului, contribuția lor Ia coope
rare și existență pașnică.

VICTORIA ȘI-0 ÎMPART
UN BĂRBAT Șl 0 FEMEIE.

fVrmare din pag. I)

tru întîrzîere la controalele orare, 
au oferit concurenților un lung spa
țiu de odihnă înaintea probelor spe
ciale etc. Cu ce scop toate acestea ? 
Zice-se, cu scopul de a oferi mai 
multe șanse de cîștig amatorilor...

Afirmația aceasta pare o glumă, 
și încă nu dintre cele bune. Automo
bilismul de mare performanță, ca și 
alte sporturi, de altfel, a încetat de 
mult să mai fie o ocupație pentru 
amatori. Diietanții se înscriu astăzi 
într-un raliu cum este cel de la 
Monte Carlo numai din capriciu sau 
pentru pasiunea ambianței, cu accep
tarea conștientă a ideii că nu vor 
fi altceva decît niște coriști din dra
ma antică, puși să sublinieze prin 
vocile lor acțiunea susținută de pro
tagoniști.

UN BUCHET DE ASl Al VOLANU
LUI LA START

In Raliul Monte Carlo din acest 
an cinci au fost protagoniștii : echi
pelor oficiale ale firmelor Renault — 
Alpine, Lancia, Ford-Anglia, Datsun 
și Fiat. Mijloacele materiale puse la 
dispoziția acestor echipe, pregătirile 
făcute sînt impresionante. Piloții an
gajați de uzinele citate s-au antre
nat cîte trei-patru săptămîni pe tra
seul de concurs, învățind pe de rost 
fiecare probă specială, testînd nu
meroase seturi de anvelope. Pentru 
recunoașterea traseului și alcătuirea 
notelor de drum, ei au dispus de alte 
mașini decît cele rezervate cursei o- 
ficiăle.

Echipajele oficiale ale firmei Re- 
nault-Âlpine au fost formate din a- 
lergători de valoare recunoscută : 
Ove Andersson, cîștigătorul raliului 
din 1971, Bernard Darniche, învingă
torul moral de anul trecut, Jean-Luc 
Therier, Jean-Claude Andruet, Jean- 
Pierre Nicolas. Pentru Lancia au 
concurat Sandro Munari, neaștepta
tul cîștigător din 1972, Simo Lampi- 
nen și Harry Kallstrom. Ford a con
tat pe serviciile lui Hannu Mikkola, 
autorul răsunătoarei victorii din ma
ratonul Londra—Mexico, și pe ace
lea ale lui Timo Makinen, în al că
rui palmares este înscrisă o victorie 
la Monte Carlo în 1965. Pentru fir
ma japoneză Datsun au alergat Ra- 
uno Aaltonen si Tonny Fall, iar pen
tru Fiat — Bjorn VValdegaard (două 
victorii la Monte Carlo, în 1969 și 
1970), Raffaele Pinto (campion euro
pean anul trecut) și Alcide Paganelli.

RENAULT — ALPINE CA LA EA 
ACASĂ I

Fără îndoială, cele mai adecvate 
mașini pentru un astfel de raliu de 
Iarnă le-a avut echipa Renault-Al
pine. „Berlinetele" firmei franceze 
nu cîntăresc decît 700 kg pentru 165 
CP, furnizați de motorul de 1800 
cmc, sînt deosebit de maniabile și

Iată-i pe recenții cîj- 
tigători ai ultimului 
Raliu Monte Carlo 
simpatica „Biche“ 
Petit și pilotul prin
cipal Jean-Claude 
Andruet. degustind 
dintr-o uriașă sticlă 
de șampanie (bine
înțeles, de recla 

mă)...
Telefoto > 

A.P.-AGERPRES

cîștigat la Markland. Portisch la 
Bednarski, iar Hecht l-a întrecut 
pe al doilea participant român, E- 
manuel Reicher. A fost consemna
tă remiza în partidele Nijdam — 
Adorjan, Welde — Kușnir și Sax— 
Gerusel.

în concursul feminin, care con
tează drept turneu zonal din ca
drul CM., conduce iugoslava Liu- 
bița Jivkovici cu 8- j puncte, ur
mată de Mary Hardston (Anglia) — 
8 p. Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) — 7’ • (1) p. Katia Jovanovic! 
(Iugoslavia). Helena Radzikowska 
(Polonia), Maria Ivanka (Ungaria) 
— 7 p fiecare. Elisabeta Polihro
niade a remizat partida întreruptă 
in runda a 8-a cu Vreeken (Olan
da), iar în runda a 11-a a întrerupt 
în poziție complicată cu Ferrer 
(Spania).

Competiția marilor maeștri are 
un nou lider după runda a 11-a: 
Iuri Balașov (U.RSK) cu 7>,’z punc
te. La o jumătate de punct îl ur
mează Mihail Tal (U.R.S.S.) și Vlas- 
timil Hort (Cehoslovacia). în runda 
a 11-a, Balașov l-a învins pe Zui- 
demaa, Najdorf a cîștigat la Lan- 
geweeg. Partidele Tal — Andersson 
și Enklaap — Hort s-au încheiat 
remiză.

A fost o vreme cind diferența din
tre echipajul lui Panțuru și forma
țiile fruntașe ale bobului mondial se 
măsura In sutimi de secundă, adică 
In acele fracțiuni de timp care — la 
talent și pregătire egale — puteau fi 
puse doar pe seama avantajelor ma
teriale (patine mai bune, de pildă) 
sau a unor erori infime de pilotaj.

Din păcate, a venit vremea cînd di
ferența aceasta a crescut la secunde în
tregi și... miil-te ! Cu prilejul recentelor 
campionate europene de la Cervinia, 
echipajele lui Ion Panțuru au fost 
devansate de formațiile învingătoru
lui (întîmplător același Zimmerer) la 
bob de 2 persoane cu 2,85 secunde, iar 
la bob de 4 persoane cu 5,41 se
cunde. Asemenea diferențe dau mai 
mult de gîndit chiar decît pozițiile 
modeste ocupate de echipajele româ
nești : locul 6 la bob 2 și locul 14 
la bob 4. Oricine iubește cit de cit 
acest sport atit de plin de succese și 
de o bogată tradiție autohtonă, va fi 
mîhnit și se va întreba care sînt 
cauzele.

în analiza — oricî't de sumară — 
a faptelor, nu pot fi neglijate cîteva 
realități. Boberii români s-au prezen
tat la campionatele europene fără 
nici un antrenament pe pistă acasă. 
La Kbnigssee, ei au efectuat coborîri 
doar cu bobul de 2 persoane ; așadar, 
la întrecerea continentală de la Cer
vinia, în proba de bob 4, ei s-au 
prezentat urcind pentru prima oară 
în acest tip de bob doar la antrena
mentele oficiale ! La toate acestea se 
adaugă' vitrega stare a pîrtiei : pentru 
a evita orice fel de accidente (după 
precedente tragice In anii trecuți), or
ganizatorii italieni au dispus așterne- 
rea unui strat de 5 cm zăpadă peste

jgheabul de gheață de la Lago Bla ; 
astfel, posesorii de boburi joase, de 
tip Podar — și printre ei boberii 
români — au suportat mai accentuat 
efectele de frînare.

Cu toate acestea — mai ales la 
bobul de 4 — prezența în clasamente 
înaintea lui Panțuru, a unor piloți 
mult mai puțin experimentați și a- 
desea Învinși net de către boberul 
român, devine aproape inexplicabilă. 
Dacă la bobul de 2 putem încă spune 
că figurăm în elita europeană, pen
tru câ înaintea echipajului românesc 
s-au clasat doar cele din R.F.G. (3 la 
număr), Austria și Italia (cite unu), 
în schimb la bobul de 4 situația este 
alarmantă, pentru că îl preced pe 
Panțuru, în ierarhia continentală, 
mult prea mulți piloți din 5 țări : 
R.F.G. (doar 2, deoarece Floth s-a 
răsturnat în manșa a 4-a), Elveția (4), 
Italia (3), Austria (2) și Fir an ța (2). 
De mult timp, piloții din aceste din 
urmă două țări nu erau considerați 
nici măcar posibili rivali pentru Pan
țuru și iată-i astăzi chiar mai bine 
clasați !

Au progresat ceilalți sau a regresat 
Panțuru ?

Răspunsul e greu de dat. Sînt to
tuși cîțiva factori obiectivi de care 
trebuie ținut seama. E vorba în pri
mul rind dc materialul utilizat. In 
cîteva țări (și in special în Elveția, 
Italia, R.F.G.) se fac de la o vreme 
intense cercetări pentru ameliorări în 
construcția de boburi. Experimentul 
italian de la Sapporo nu a dat rezui-

tate. Nici elvețienii nu sînt prea mul
țumiți, deși Rene Stadler (locul 3) a 
prezentat ia Cervinia o capotă nouă, 
proiectată de tehnicianul Fredy 
Wehrli și care la testările din ca
nalele de aer ale Institutului elvețian 
de aerodinamică, a arătat o rezis
tență la vint cu 10 la sută mai redusă 
față de tipurile anterioare.

Sigur că poate fi luat în consi
derație un anumit asalt al tinerei ge
nerații de boberi europeni. Dar atunci 
întrebarea se pune și federației noas
tre : ce a făcut ea pentru a împros
păta lotul boberilor fruntași ? Este 
adevărat că pentru campionatele eu
ropene și mondiale de anul acesta 
Panțuru a preferat în echipaj (fără 
nici o probă practică pe pîrtie, acolo 
unde tensiunea e alta decît pe aleile 
parcului din Sinaia !) pe tinărul Va- 
leriu Juncu, ceea ce ar părea o pro
movare. Dar chiar Ia Cervinia, de la 
prima încercare, s-a văzut că Juncu 
este încă prea emotiv șt nu suportă în
cordarea startului, randamentul lui 
fizic (la împingere) scăzînd simțitor ; 
de altfel, în ziua a doua a campio
natului european de bob 4 el a fost 
înlocuit în echipaj cu... un pilot 
(Dragoș Panaitesou). ,

Acum boberii Europei se îndreaptă 
spre Lake Placid, în America, unde 
vor trebui să treacă proba supremă 
a sportului lor : campionatele mon
diale. Boberii români au și ei ocazia 
de a infirma îndoielile care au în
ceput să ne cuprindă.

Victor BĂNCIULESCU

FIȘIER

Corespondenta specială pentru SPORTUL

RfPONTATIH Of FOTBAL A R.P. BULGARIA 
ȘI-A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

• Trei victorii la scor In turneul din Cipru
• Azi, la Atena, meciul amical Grecia — Bulgaria

SOFIA. 30 (prin telefon de la co- 
respondeatul nostru). — Echipa re
prezentativă de fotbal a Bulgariei 
și-a încheiat o importantă etapă de 
pregătire in vederea meciurilor de
cisive pe care urmează să le sus
țină în viitorul sezon, în cadrul 
prel.~.;r.an.Lor Ca~: .-"r.atului mon
dial. Timp de zece zile, cei 18 se- 
lecționabili bulgari, conduși de an
trenorul principal Hristo Mladenov 
și adjunctul său Gheorghi Dimitrov, 
s-au antrenat pe singurul teren de 
fotbal gazonat din Cipru, cel din 
comuna Lisi, situat la 35 de km de 
Nicosia. în acest interval de timp, 
ei au susținut și trei meciuri de 
verificare. Printui a avut loc chiar 
în ziua următoare sosirii lotului na- 
- bqlgsr ir. Cipru, la 21 ianua
rie. adversară fiind formația Asii 
Lisi. patttejfMDtă in prima divizie a 
camp.coatjlui cipriot. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu 5—1 
(2—•). gnitgiie fiind marcate de 
B-xi--. B. Kolev. Dimitrov și
M. VaăleT, pentru învinși înscriind 
Paaikoa. La 25 ianuarie, echipa 
bulgară a jucat In compania for
mației campioane a Ciprului, Omo-

nia Nicosia, antrenată de Vasil Spa- 
sov, predecesorul lui Mladenov la 
conducerea „naționalei" bulgare, în 
cadrul căreia activează și fotbalis
tul român Frățilă. Scor : 6—1 (0—0), 
prin golurile înscrise de Mihailov 
(2), M. Vasilev (2), Bonev și Petrov, 
respectiv Frățilă.

Duminică 28 ianuarie s-a dispu
tat întîlriirea internațională amicală 
Cipru — Bulgaria. în tot timpul 
meciului, jocul s-a desfășurat în 
nota de dominare a fotbaliștilor 
bulgari, care au cîștigat cu 3—0 
(1—0). Golurile au fost opera lui 
Denev (mim. 36 și 88) și Mihailov 
(min. 46). La 30 ianuarie, lotul re
prezentativei Bulgariei a sosit la 
Atena, unde susține — astăzi — me
ciul amical cu reprezentativa Gre
ciei.

De notait că pentru repetate aba
teri disciplinare, portarul Filipov a 
fost scos din lot și nu a mai făcut 
deplasarea în turneul din Cipru. 
Iată formația folosită de antrenorul 
Mladenov în meciurile amintite și 
care, desigur în linii mari, este pre
conizată și pentru meciurile din ca
drul preliminariilor : Staikov — Ve- 
licikov, Stankov, Penev, Ionov — 
B. Kolev, Bonev. Stoianov (Mihai
lov) — Kirov (M. Vasilev), Petkov 
(Dimitrov), Denev.

Toma HRISTOV

LEEDS UNITED ÎNTRECE NET 
PE NORWICH CITY!...

Pe teren neutru — ce! al clubului 
Aston Villa — s-a rejucat partida 
dintre echipele Leeds United și Nor
wich City, contind pentru turul trei 
al „Cupei Angliei" la fotbal. Jucăto
rii de la Leeds, viitorii adversari ai 
formației Rapid București în „Cupa 
cupelor", au manifestat o formă ex
celentă. obținînd de această dată vic
toria (In al treilea meci disputat), 
cu alegoricul scor de 5—0 (3—0). Cei 
mai bun jucător de pe teren a fost ata
cantei! central Allan Clarke, care a 
înscris trei goluri în primele 21 de 
minute. Celelalte două puncte au fost 
reaiizate de Mick Jones și Peter Lo
rimer.

OLGA KORBUT
De trei ori medaliată cu aur la 

J. O. de la Miinchen, desemnată 
de o serie întreagă de anchete in
ternaționale (într-o animată 
„cursă" cu Shane Gould) drept 
cea mai populară competitoare a 
Olimpiadei și a întregului an 
sportiv 1972, tînăra gimnastă bie
lorusă Olga Korbut se poate con
sidera — la 18 ani abia împliniți 
— drept o campioană care a atins 
culmile măiestriei.

Totuși, pentru mulți, succesul el 
la întrecerile miincheneze apare 
și acum drept o surpriză de pro
porții. Intr-adevăr, cu puține săp
tămîni înainte de starturile olim
pice, Olga Korbut abia putuse o- 
cupa locul trei în campionatele 
unionale, ureînd pe podium în 
urma altor două mari stele ale 
gimnasticii sovietice, Ludmila Tu- 
risceva — campioană a Europei — 
și Tamara Lazakovici. Cînd a 
fost întrebată de reporteri ce-și 
dorește cel mai mult, a răspuns 
timidă : „Șă obțin un loc In echi
pa olimpică..." Pretenții relativ 
modeste, pentru aceea care apoi, 
în competiția supremă, avea să 
domine cu strălucire întregul e- 
șalon al celor mai bune gimnaste 
din lume. Trei medalii olimpice 
de aur (bîrnă, sol și pe echipe), 
un stil de evoluție deosebit de 
spectaculos, dar — mai ales — o 
dezinvoltură cuceritoare, atît în 
aparițiile de concurs cît și în a- 
fara lor, iată explicațiile enor
mei sale popularități.

S-a născut în micul orășel

STEVE SMITH
în primul concurs internațional 

pe teren acoperit al sezonului de 
iarnă a căzut și primul record 
mondial. Și din nou săritorii cu 
prăjina se dovedesc cei mai har
nici atleți. La Los Angeles, ame
ricanul Steve Smith a trecut șta
cheta ridicată la 5,46 m, întrecînd 
cu un centimetru performanța 
reușită de suedezul Isaksson, tot 
peste ocean, în luna martie a 
anului trecut, pentru ca, după o 
săptămînă, să reușească 5,49 m.

Cine este noul recordman ? 
Steve Smith s-a născut la 24 no
iembrie 1951, este înalt de 1,85 m 
și cîntărește 80 kg, destul de mult 
pentru un săritor cu prăjina. Este 
student în ultimul an ai Univer
sității din Long Beach (Califor
nia). Practică atletismul din 1966. 
In 1971, cel mai bun rezultat ai 
său era de 5,20 m, cifră care îl 
clasa al patrulea săritor american 
al acelui an. In primăvara anului 
1972 și-a îmbunătățit în numai 
două concursuri recordul personal 
cu 22 cm (5,42 m la 7 aprilie, zi 
în care Isaksson stabilea recor
dul mondial de 5,51 m). Se acci
dentează apoi și se prezintă in
complet restabilit și cu o pregă

Grodno, ain R.S.S. Bielorusă. De 
pe băncile școlii a fost remarcată 
de profesorul de educație fizică 
drept un talent sportiv cu totul 
ieșit din comun. A obținut rezul 
tate promițătoare în atletism (în 
probele de sprint), dar curînd s-a 
profilat pe gimnastica sportivă, 
unde a făcut progrese deosebit de 
rapide. Antrenorul Renald Knîș, 
în cadrul școlii sportive din loca
litate, i-a fost dascăl devotat. A 
debutat la campionatele de gim
nastică ale țării, în ediția din 
1969, cînd abia împlinise 15 ani. 
Pentru a fi admisă la întrecere 
a fost nevoie de o „dispensă" (re
gulamentul fixează la 16 ani, li
mita inferioară de vîrstă). Surpri
ză : ocupă locul cinci, la debut I 
Apoi, Olga Korbut a pășit din 
succes in succes, culminind cu 
cîștigarea Cupei U.R.S.S., în iu
lie 1972. Și — ca o definitivă în
cununare — triplul succes de la 
Miinchen, urmat de elogiile în
tregii lumi sportive.

tire sumară la concursul de selec
ție olimpică, unde reușește, totuși, 
5,50 m și se califică pentru Miin- 
chen. (In acel concurs a renun
țat să sară mai sus de teama u- 
nei noi accidentări. Bob Seagren 
a reușit atunci 5,63 m). Ratează 
Insă o afirmare la Olimpiadă, fi
ind eliminat în calificări, unde 
n-a reușit să îndeplinească bare
mul fixat (5,10 m).

Este apreciat, în ciuda unei teh
nici încă susceptibilă de perfec
ționări, drept cel mai dotat sări
tor al tinerei generații de pră- 
jiniști americani. Are o forță ex
cepțională și este foarte rapid (a- 
leargă 100 yarzi în 10 sec.). Kjell 
Isaksson vedea in el încă de anul 
trecut pe viitorul recordman al 
săriturii cu prăjina. Deocamdată 
Smith a început cu recordul de 
sală...

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare dtn pag <)

au o excelentă ținută de drum. In 
timpul întrecerii, fiecare din cele 5 
automobile a dispus de 180 de roți 
de schimb, iar asistența tehnică a 
Întregii e'chipe a fost asigurată de 
cîteva zeci de mecanici și de trei 
piloți deschizători de pîrtie (aceștia 
urcă probele speciale cu o oră îna
intea startului și transmit prin ra
dio starea drumului, în vederea ale
gerii celor mai adecvate cauciucuri 
pentru mașinile concurenților pro
prii).

Fiatul 124 Raliye este cam tot a- 
tît de puternic ca și Alpine 1800 ; el 
are în jur de 168 CP, însă greutatea 
totală se apropie de 1000 kg. Fordul 
Escort RS și Datsun 240 Z depășesc 
235 CP, la o greutate de 880 și, res
pectiv, 1080 kg. La polul opus se a- 
flă „bătrîna" mașină Lancia Fulvia 
HF 1600, care nu are sub capotă de
cît 130 CP. Ea a fost înscrisă anul 
acesta în raliu mai mult pentru a 
întreține o amintire (pînă la punerea 
la punct a- noului model „Stratos"), 
decît cii scopul de a cîștiga. Și to
tuși, tocmai de la acest modest au
tomobil aveau să vină surprizele în 
prima parte a competiției.

ITALIENII LA UN PAS DE O MARE 
SURPRIZA

Purtînd încă în suflet dulcea sen
zație a victoriei de anul trecut, ita
lianul Sandro Munari și-a condus a- 
tît de bine Lancia sa în proba spe
cială de la Corobin, incit a luat con
ducerea în raliu, după parcursul de 
concentrare, la egalitate de timp cu 
Hannu Mikkola. Apoi el a continuat 
să se afle printre fruntași, cîștigînd 
alte două probe și furnizînd sufici
ente motive de emoție pentru adver
sarii săi direcți. S-a întîmplat, însă, 
un lucru nedorit : „presat" din spate 
de un adversar, Munari a ratat un 
viraj și a abandonat, așa cum, îna-

intea sa, făcuseră și Waldegaard și 
Lampinen.

JEAN-CLAUDE SI „BICHE" 
SPRINTEAZĂ VICTORIOȘI

Clasați modest în proba de la Co
robin, datorită vremii care s-a schim
bat brusc și unei greșeli în alegerea 
pneurilor, piloții de la Alpine-Re- 
nauit, și-au revenit imediat după în
ceperea parcursului comun, cîștigînd 
majoritatea întrecerilor de viteză și 
încheind raliul cu o victorie strălu
cită : primele trei locuri în clasamen
tul general, prin echipajele Jean 
Claude Andruet — Michele Petit, 
Ove Andersson — Jean Todt, Jean- 
Pierre Nicolas — Guy Vial.

Jean-Claude Andruet, cîștigătorul

celei de a 42-a ediții a Raliului Mon
te Carlo, are virsta de 33 ce ani și 
este un adevărat profesionist al în
trecerilor rutiere. Campion al țării 
sale, el a ocupat anul trecut locul 
al 4-lea în clasamentul celor mai buni 
piloți de raliuri din Europa, In urma 
victoriilor obținute în competiții de 
anvergură ca Lyon-Stuttgart, Turul 
Franței, Turul Corsicii. In aceste în
treceri el a fost însoțit de tlnăra sa 
navigatoare. în vîrstă de 24 de ar.i, 
Michele Petit sau „Biche”, cum i se 
spune in lumea automobilismului. 
Astfel, -Biche" a realizat sâptămir.a 
trecută neobișnuita performanță de a 
deveni prima femeie care-si înscrie 
numele printre învingătorii bătrinu- 
lui și atit de reputatului Raliu Mod 
te Carlo.

ment. handbaliștii de la Steaua au 
început jocul fără verva obișnuită, 
crispați și temători la fiecare fază. 
Ei au condus cu 3—1 (min. 3), dar 
au fost egalați repede (min. 5: 3—3) 
și chiar conduși, apoi, cu 5—6 (min. 
15). Din acest moment. însă, antre
norul C. Oțetea a operat cîteva mo
dificări in formație care s-au do
vedit inspirate, elevii săi reușind 
sâ se desprindă și sâ realizeze pînă 
la încheierea primei reprize un a- 
vantaj de 3 goluri. După pauză, ju
cătorii de la Trotușul, evoluînd 
mult prea static și prea puțin in
cisiv. nu s-au mai putut menține în 
ritmul impus de formația cam
pioană.

TELEX
Cea de-a 18-a ediție a crosului interna
țional de la San Sebastian a fost cîști
gată de atletul englez Dave Bedford, 
cronometrat pe distanța de 10 km cu 
timpul de 33:15,8. Pe locurile urmă.oâre 
s-au situat scoțianul Morrison 33:25.4, 
francezii Jourdan 33:32,4, Liardet 33:32,6 
și spaniolul Hidalgo 33:40,4.
3
Campionul mondial de box la categoria 
grea, americanul de culoare George 
Foreman, urmează să evolueze in ca
drul unei demonstrații programate. la 
23 februarie, la Milano. în prezent, or
ganizatorul italian Rodoifo Sabbntini 
poartă tratative cu Dick Saddler, mana
gerul lui Foreman.
■
Campionatele europene de schi rezer
vate juniorilor s-au încheiat in localita
tea vest-germană Ruhpolding cu t esfă- 
șurarea probei masculine de slalom spe
cial. Titlul de campion continental a
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revenit sportivului austriac Ulrich 
Spiess, cronometrat in cele două manșe 
cu timpul de 87.50. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Klaus Heideg
ger 87.52, iar locul trei a fost ocupat de 
italianul Tiziano Bieller 87.61.

La Kiev s-a disputat partida retur din
tre echipa locală Spartak și formația 
Radnicki Belgrad, contînd pentru sfer
turile de finală ale Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin. Handba
listele sovietice au terminat învingă
toare cu scorul de 11—6 (6—6) și s-au 
calificat pentru semifinalele competiției.
■
Au început întrecerile turneului „indoor" 
de tenis de la Roma. Performerul pri
mului tur a fost tinărul juaator pakista
nez Haroon Rahim, care l-a eliminat in 
trei seturi cu 6—2, 5—7, 6—1 pe austra
lianul Fred Stolle. Alte rezultate : Car
michael _  Van Dillen 1—6, 8—6, 6—1:

Rosewall — Pala 6—2. 6—2; Crealv — 
Jovanovic! 6—3. 7—5: Moore — Loyo 
Mavo 4—6, 7—6. 7—5: Metreveli — Ismail 
el Shafei 6—7, 7—6. 6—4; Taylor — Lail 
6—3, 3—6, 7—6.
■
Timp de două zile, pe patinoarul de 
altitudine „Medeo", situat în apropiere 
de Alma-Ata, s-au desfășurat campio
natele unionale feminine de patinaj 
viteză. La multiatlon, titlul a revenit 
Liudtnilei Savru'ina cu 183,449 p.. ur
mată de Nina Statkevicl 183,534 p. șl 
Tatiana Șeiehova 184,567 p. In ultima zi 
a campionatelor s-au disputat probele 
de 1 000 și 3 000 m. In cursa de 1 000 m, 
cel mai bun rezultat a fost, obținui de 
Tatiana Șeiehova 1:28,52. secundată de 
Liudmila Savrulina 1:28,62 și I.asma 
Kaumste 1:29.32. La 3 000 m, victoria a 
revenit Ninei Statkevici cu 4:49,56. pe 
tocul doi s-a clasat Liudmila savrulina 
4:50.12, iar locul trei a fost ocupat de 
Ana Sablina cu 4:52.52.

Principalii realizatori : Birtalan 
(7), Kicsid (6), Gațu (5), Coasă (4)
— Steaua, Blaj (4), Paraschiv (3). 
Ghioc (3), Badea (3) — Trotușul. 
Au condus N. Maghețiu și V. Epure 
ambii Timișoara.

UNIVERSITATEA CLUJ—VOIN
ȚA BUCUREȘTI 19—15 (8—6). Meci 
echilibrat, mai ales în finalul celor 
două reprize. în prima parte a în- 
tilnirii, după ce fuseseră conduși 
cu 6—2 (min. 14), bucureștenii au 
reușit să egaleze : 6—6 (min. 24). 
Acest lucru i-a ambiționat însă pe 
studenții clujeni care, deși nu do
vedesc câ sînt în forma care i-a 
consacrat, au avut totuși resurse 
pentru a se impune și a obține o 
victorie meritată.

Cele mai multe goluri au fost 
marcate de : Stuparn (6), Popa (5)
— Universitatea, Buruc (4) — Vo
ința. Au arbitrat C. Șenchea și A. 
Vasilescu ambii din Ploiești.

MINAUR BAIA MARE—DINA
MO BRAȘOV 17—18 (10—9) ! Ra
reori am avut posibilitatea să ur
mărim un joc atit de echilibrat, în 
care ambele formații să lupte 
la fel de dîrz șl cu același elan a- 
proape tot timpul pentru victorie, 
în min. 18 handbaliștii băimăreni 
conduceau cu 7—4 și se părea că ei 
vor reuși să-și mărească în conti
nuare avantajul și să obțină astfel 
o victorie, pe care toți specialiștii 
o considerau drept scontată. Ame
nințați însă de retrogradare, jucă
torii de la Dinamo Brașov au dove
dit resurse de nebănuit și au fă
cut astfel ca soarta partidei să fie 
alta. Ambele formații au condus 
cu schimbul, uneori Minaur chiar 
cu 2 puncte diferență (min. 38 : 
13—11, min. 44 : 14—22, min. 50 : 
16—14), iar brașovenii au ratat trei

aruncări de la 7 m. Finalul meciu
lui a fost de-a dreptul dramatic, 
victoria surîzînd, pe rînd, ambelor 
formații. în cele din urmă ea a 
fost obținută de dinamoviști care 
s-au arătat mai insistenți și mai 
lucizi în aceste momente.

Principalii realizatori : Willisch 
(6), Kroner (5) — Dinamo, Rotaru 
(6) — Minaur. Au condus D. Puri
că, V. Erhan ambii Ploiești.

DINAMO BUCUREȘTI—INDE
PENDENȚA SIBIU 17—11 (8—5).

Cele mai multe goluri au fost 
marcate de : Dan Marin (6), Fili- 
pescu (6) — Dinamo, Oană (5) — 
Independența. Arbitrii : M. Gre- 
benișan (Tg. Mureș) și P. Radvani 
(Clui).

UNIVERSITATEzl BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
13—11 (6—8). Mult mai lenți decît 
în meciul din etapa precedentă, 
handbaliștii de la. Universitatea au 
trecut prin mari emoții în această 
întîlnire. Conduși din minutul 13 și 
pînă aproape de sfîrșitul meciului, 
uneori chiar la 3 goluri diferență 
(min. 37: 7—10). bucureștenii au 
depus eforturi serioase pdnfru a 
prinde din urmă formația adversă; 
surprinzător de ambițioasă, cu doi 
jucători în mare vervă’. Gunesch 
și portarul Birăescu. Abia în minu
tul 52 Universitatea a egalat prin 
Cîrlan. după ce pînă atunci înscri
sese toate golurile din repriza se
cundă numai din aruncări de la 7 
metri. Din acest moment Universi
tatea București a dominat, finalul 
partidei găsind-o cîștigătpare ■ 13—
11. Principalii realizatori : Gunesch 
(3), Tîmpu (3). pentru Politehnica 
Timișoara, Cîrlan 7 pentru Univer
sitatea. Au arbitrat cu scăpări Gh. 
Lungu și H. Boschner (Brașov).
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