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OBIECTIVE CU CARACTER SPORTIV Șl TURISTIC CUPRINSE IN CHEMAREA 
LA ÎNTRECERE LANSATĂ DE CONSILIUL POPULAR DIN STOICĂNEȘTI

O ACȚIUNE
CARE POATE CONTRIBUI 

LA INTENSIFICAREA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE 

ÎN MEDIUL RURAL
Ziarele de ieri au publicat Chemarea la întrecere adresată de 

Consiliul popular al comunei Stoicănești — Olt tuturor consi
liilor populare comunale, tuturor locuitorilor din salcie țării.

Printre obicctiveîe înscrise în această Chemare figurează și unele ce 
aparțin domeniului cultural-educativ și sportiv. Astfel, sînt prevăzute 
pentru a fi realizate în cursul acestui an :

• Desfășurarea a două concursuri cultural-sportive, primăvara și toam
na, cu participarea tuturor formațiilor artistice și sportive din comună și 
cu invitarea celor din comunele vecine ;

• Organizarea în permanență a unor acțiuni sportive și turistice sub 
forma întrecerilor sportive locale, la care să fie antrenat un număr tot 
mai mare de cetățeni, precum și organizarea de acțiuni menite să con
tribuie la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei ;

• Amenajarea și extinderea, prin muncă patriotică, a complexului spor
tiv, prin construcția unui teren de tenis de cimp, unui teren de volei, a 
altuia de baschet și a unei popicării ;

• Organizarea de excursii cu membrii cooperatori pentru cunoașterea 
obiectivelor industriale și agricole din județ și din țară.

Ca iubitori ai sportului, am luat cunoștință cu deosebită satisfacție de 
aceste obiective pe care și le-au propus vrednicii gospodari din comuna 
Stoicănești. Ele demonstrează nu numai înțelegerea necesității practi
cării exercițiului fizic și sportului, cu toate efectele sale favorabile asu
pra sănătății și puterii de muncă a oamenilor (chiar și a celor din me
diul rural, care își petrec — prin natura muncii lor — o marc parte din 
timp în aer lber), ci mai ales dorința efectivă a locuitorilor comunei de 
a veni, mai mult decît au făcut-o pină acum, in întimpinarea acestei 
necesități, de a crea condiții și mai bune pentru o participare cit mai 
largă și mai activă la acțiunile cu caracter sportiv și turistic.

Exemplul pe care îl oferă, astfel, stoicăncștenii poate și trebuie să 
stimuleze acțiuni asemănătoare în satele și comunele de pe intreg cu
prinsul țării. Avem toate motivele să credem că in răspunsurile ce vor 
fi date Chemării la întrecere lansate de locuitorii din Stoicănești vom 
întîlni frecvent înscrise obiective cu caracter sportiv și că aceste obiec
tive se vor și realiza, în așa fel incit activitatea sportivă din mediul 
rural să înregistreze în anul 1973 o sensibilă dezvoltare, corespunzătoare 
cerințelor și posibilităților existente.
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IN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

STEAUA, DIN NOU 
PE PRIMUL LOC

PLOIEȘTI. 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru) —

.Vu exagerăm cu nimic dacă 
afirmăm că ultima etapă desfășu
rată in sală, din campionatul mas
culin de handbal, divizia A. con
sumată azi (ieri — n.r.) in locali
tate a fost cea mai agitată. cea 
mai bogată surprize fi cea mai 
dirz disputată. încețnnd cu cele 
două rezultate de egalitate, conti- 
nuind cu înfrângerea Universității 
București de Dinamo Brașov fi 
culminind eu derby-ul Steaua — 
Dinamo București, această rundă 
ne-a oferit o probă in plus. refe
ritoare la echilibrul de forțe din 
primul efalrm al handbalului nostru 
masculin. După runda de azi 'ieri — 
n.r.) Steaua a redevenit lideri a 
clasamentului fi va rămine pe 
această poziție pi nd H primăvară, 
la reluarea campionatului.

UNIVERSITATEA BLCCREȘTI— 
DINAMO BRAȘOV 13—18 0—9).! 
Aceasta este cea mai mare sur
priză a campionatului. înregistra
ta ia capătul unei partide extrem

de echilibrate și îndîrjite. Scorul 
s-a menținut egal multă vreme 
sau In ușorul avantaj al brașove
nilor (10—11 : min. 40, 11—12 :
nun. 42. 12—13: min. 44. 13—14 : 
min. 45). La acest ultim scor, Cos- 
ma (Univ. București) a ratat o a- 
runcare de la 7 m, iar coechipie
rul său Voina l-a imitat irosind 
un contraatac clar, și făcînd ca 
formația bucureșteană să devină 
foarte nervoasă, ușurînd în acest 
fel sarcina handbaliștilor din Bra
șov. Aceștia, ceva mai lucizi, au 
reușit să reziste tensiunii din fi
nalul partidei si să se detașeze în 
învingători. Principalii realizatori : 
Cosma (7) si Voina (5) — Univer
sitatea. respectiv Messmer (8) și 
Kroner (3). Au arbitrat — depășiți 
de joc în finalul meciului — C. 
Câpățină și T. Ene (ambii din Bu
zău).

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 13—11 (9—5). Meciul a 
început cu o surprinzătoare și ra
pidă detașare a echipei Steaua, 
care conducea in min. 9 cu 5—0 și 
in min. 11 cu 1—1 ! In tot acest

Joi 1 februarie 1973

VICTORIE DE MARE PRESTIGIU PENTRU BASCHE TUL ROMÂNESC :

DINAMO - IGNIS VARESE 82-81,
DUPĂ UN MECI EXCEPTIONAL!

Chivulescu l-a depășit pe Morse și va înscrie, urmărit de Meneghin șt 
Popa. Foto : Theo MACARSCHi

Sole.-.didă și prestigioasă victorie a 
realizat ieri seară, in sa_a Floreasca. 
echipa cascuhnă de baschet Di-amo. 
Intr-aderăr, evotulm- in sferturile de 
finală ale C.CE In fața ce ebrei for
mații \ arc sc. actuala dețină
toare a Cupei intercocitmer.tale și a 
C.C.L, dir.amoviștii au obținut suc
cesul cu scorul de 82—81 (43—39). 
Chiar dacă ei au cedat In meciul ge
neral cu Ignis (în tur, 84—60 pentru 
team-dil din Varese), aplauzele entu
ziaste ale celor 2 500 de spectatori ău 
fost pe deplin meritate, tot așa cum 
considerăm că sînt și felicitările 
noastre.

Victoria este cu atît mai prețioasă 
dacă ținem seama de două elemente: 
întrecerea a fost de un înalt nivel 
tehnic și spectacular (ceea ce onorea
ză ambele echipe), iar Dinamo nu 
l-a putut folosi pe unul dintre cei 
mai buni jucători. Novac, acciden
tat la un antrenament. înlocuitorul 
lui, insă, și-a tăcut _meeiui vieții*.  
Intr-adevăr. Cernea a jucat așa cum 
nu l-am văzut niciodată. înscriind 
27 de puncte ți recuperind nume
roase mingi In fața a trei și chiar 
patru baschetbalist! italieni cu talie 
de 2 m și mai mult, prezenți per
manent pe teren.

Ca evoluție a scorului, vom men
ționa că Dinamo a condus tot timpul 
avind la un moment dat (mia. 17) 
un a vărs de 10 puncte : 41—3L 
Morse, care a duș tot greul forma
ției oaspete, a izbutit, insă, de cele 
mai multe ori să refacă din han
dicap. In final, echipa condusă (foar
te bine) de prot Dan Niculescu. a 
avut suficientă rezistență și lucidi
tate pentru a-și ad.udeca succesul, 
pe deplin meritat si la care și-au a- 
dus aportul in special Diaccrescu. 
Cernea. P:-pa. Georgescu și Chivu
lescu. De la oaspeți au impresionat 
Morse, Rasa și Meneghin.

Cele 163 de puncte ale partidei au 
fost înscrie de : Cernea 27, Georges
cu 18, Popa 15. Diaconescu 13. Chi
vulescu 7. Dragomirescu 2 (au mai 
jucat Niculescu și Rotarul pentru 
Dinamo, respectiv Morse 28. Mene
ghin 15, Raga 14. Bisson 8, Rusccni 
5, Zanatta 5. Ossnla 2. Flaborea 4.

Au arbitrat bine, o Intllnîre difi
cilă datorită dirzeniei cu care și-au 
apărat șansele ambele echipe, W. 
Bestgen (R.F.G.) și V. Lazarov (Bul
garia).

D. STANCULESCU

timp, formația campioană a ma
nifestat multă vioiciune, acționînd 
foarte sigur in apărare. Finalul 
primei reprize a găsit, însă, la Di
namo o vizibilă revenire și. gra
ție unui joc mai agresiv în atac 
(Licu în special), meciul a fost re
considerat. în repriza secundă 
Steaua și-a pierdut clarviziunea și 
ritmul în joc. așa îneît în min. 53 
s-a produs egaiarea : 11—11. Ulti
mele minute ale partidei au apar
ținut. totuși, elevilor antrenorului 
Cornel Oțe’ea. care au profitat de 
faptul că formația adversă își Iro
sise forțele pină atunci și au 
-sprintat*  spre victorie. Din rîndul

Colin ANTONESCU
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PREOCUPĂRI
PENTRU PREGĂTIREA PERFORM ANTELOR

Marți, secretarii generali ai federațiilor au ex
pus membrilor biroului C.N.E.F.S. stadiul analize
lor pe anul 1972 și situația planurilor de masuri 
pe anul 1973, Cu acest prilej, a rezultat că ma
joritatea federațiilor au efectuat analize și în

tocmit planuri de măsuri pe care nu le-au con
siderat insă definitive pină la ratificarea lor de 
către plenarele comitetelor federale și, ca ur
mare, nu le-au făcut publice. Biroul GN.E.F.S. a 
hotărit ca federațiile să anunțe presei acțiunile

ATLETISM
Prof. Victor FIREA — secretar 

general al F.R.A.:
„Activul federal a întocmit planul 

de pregătire a loturilor naționale 
pentru perioada 1973—1976. El a fost 
aprobat de biroul F.R.A., în ședința 
sa din 27 ianuarie. De asemenea, 
au fost elaborate planurile de >pre- 
gătire a atletelor și atleților /sus
ceptibili de a participa Ia campio
natele europene de sală (Rotter
dam, 10—11 martie), la Crosul Bal
canic (Istanbul, 25 martie) și Uni
versiadă (Moscova, 16—20 august) 
Au fost fixate norme de partici
pare pentru C.E., aproximativ 15 
sportivi avînd șanse de a le în
deplini Lotul crosiștilor cuprinde 
peste 60 de atleți, pregătirile ur- 
mînd să fie supravegheate de an
trenorii S. Dumitrescu, N. Păiș. M 
Tintorescu, Z. Vamoș, Georgeta 
Dumitrescu și St. Popescu. Se pre
conizează ca atletismul românesc 
să fie reprezentat la Universiadă 
de aproximativ 20 de sportivi

Ne preocupă în mod deosebit 
participarea la ședințele de analiză

ale comisiilor județene. Activiștii 
federației au fost — pînă la ora 
actuală — la 24 de astfel de ana
lize și vor participa, în continuare, 
la toate celelalte. Problemele dez
bătute cu această ocazie ne inte
resează pentru a putea lua măsu
rile necesare dezvoltării atletismu
lui la toate nivelele.

Pregătim în aceste zile materia
lele pentru plenara Comitetului 
federal ce va avea loc la 25 
februarie.

Dintre preocupările noastre ac
tuale — multiple și pe diferite 
planuri — aș mai desprinde faptul 
că am definitivat planul de mă
suri al federației pentru perioada 
1973—1976 și că urmărim cu deo
sebită atenție pregătirea atleților 
fruntași pentru întrecerile de sală, 
modul cum se acționează pentru 
organizarea concursurilor și, în 
principal, a campionatelor națio
nale și a celor internaționale Pa
ralel cu preocuparea pentru spor
tul de performanță ne îngrijim de 
dezvoltarea continuă a activității 
de masă, de selecționarea celor 
mai talentate elemente1'.

BALCANIADA 
DE SCHI 

LA POIANA 
BRAȘOV

între 23 și 25 februarie, la Po
iana Brașov se vor desfășura 
întrecerile celei de a 6-a ediții a 
Campionatelor Balcanice de schi 
fond șl alpin. La actuala ediție 
și-au anunțat participarea spor
tivi din Bulgaria. Grecia. iu
goslavia, Turcia și România.

FOTBALIȘTII LOTURILOR A Șl Dl TINfRET 
S AU DUELAI ÎNTINS, LllIRNICI DE TITULARIZARE
• Tricolorii învingători cu 1—0 

vins... foștii

Cînd am ajuns în fața terenului 
de fotbal al complexului de la Sna- 
gov, ne-a întîmpinat prima surpriză 
plăcută : întreaga suprafață de joc 
fusese bine curățată de zăpadă ; ră
măsese o pojghiță din covorul alb, 
dar ea nu avea să împiedice chiar 
asa de mult evoluția primilor ' 33 de 
jucători ai României, cum ne-am 
convins cînd am urmărit disputa 
dintre seniori și mai tinerii lor ri
vali.

„Cadeții*  au sosit cu o oră îna
inte de meci_. S-au retras în came- 
rele-vestiar ce le erau rezervate, așa 
că am urmărit niște veritabile pre
liminarii de partidă, cu tabere bine 
definite. Doar antrenorii realizau — 
in fața vilei nr. 2, devenită de ani 
sediul pregătirilor echipei naționale 
— o joncțiune punctată de verva

• Troi, autorul golului, și-a în- 
coechipieri

lui Valentin Stănescu și de glumele 
discrete ale lui Cornel Drăgușin. 
Medicii păstrau o ținută sobră și 
gravă — Dumitru Tomescu schim- 
bînd cu Nicolae Stănescu rapide im
presii despre fișele individuale ale 
jucătorilor. Ca nimic să nu dea im
presia unei întîlniri de formă, stea
gurile de la colțurile terenului și 
plasele porților sînt instalate și ele. 
Singurul element veritabil care a 
lipsit — arbitrul. Dar Robert Cos- 
moc, care a funcționat în această 
calitate n-a lăsat nici un moment im
presia unui „ad-interim“ al func
ției...

...Nici componenții loturilor n-au 
coborît la nivelul unei inofensive și 
incolore partide de antrenament în- 
tîlnirea lor de Ia Snagov. Dacă vreți 
o primă dovadă a severității cu

care fiecare și-a tratat adversarul 
din față, o să vă spunem că cei 
mai îndlrjiți oameni ai lotului de 
tineret, din unsprezecele prim, s-au 
numit Boloni, Beldeanu, Sameș, Măr
cii, Troi, exact extitularii reprezen
tativei cadeților. Dați-ne voie să ne 
oprim la atît, în încercarea noastră 
de a demonstra că cele 90 de minu
te de ieri, de la Snagov, n-au în
truchipat o joacă. Nu, n-am înre
gistrat nici o intrare brutală, anti
cipat violentă și periculoasă. Dar 
nici n-am văzut dueluri convențio
nale, menajare, condescendență. Ceea 
ce înseamnă că intenția antrenorilor 
— mai cu seamă a celor de Ia lotul 
A — s-a materializat în bună mă-

Eftimie IONESCU
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IN CENTRUL UNIVERSITAR BRAȘOV EXISTĂ CONDIȚII 
PENTRU A SE OBȚINE MAREA PERFORMANTĂ
ancheta

Brașovul studențesc trăiește o ti
nerețe revelatoare. Orașul de sub 
Tîmpa găzduiește cea mai tinără 
Universitate a țării. Aici studiază, 
se pregătește pentru activitatea in 
diverse sectoare ale economiei na
ționale o masă de mai bine de 
5 000 de studenți și studente. Ti
nerețea de care am amintit presu
pune nu numai studiu intens, pre
gătirea pentru mîine, ci și împle
tirea unor activități multiple din
tre care cea sportivă prezintă o a- 
numită greutate specifică.

Este și firesc. Brașovul a fost 
dintotdeauna un oraș al sportului. 
Aici s-au interferat nenumărate 
rute către pîrtiile alpine din Bu- 
cegi. Făgăraș, Taga. Ciucaș. Bara- 
olt. Bodoc și Perșani. Cu alte cu
vinte. brașovenii au simțit mai pu
ternic chemarea pîrtiilor albe, iar 
prezențe studenților în sfera spor
turilor iernii a fost precumpăni
toare.

Brașovul studențesc vădește pre
ocupări și pentru alte activități 
sportive ca atletismul șahul, alpi-

ACTIVE, SUSȚINUTE,
ANOLUI 1973

cele mai importante și să se urgenteze convo
carea comitetelor federale pentru luna februarie, 

in cadrul rubricii „PE AGENDA DE LUCRU A 
FEDERAȚIILOR", vom prezenta aspecte cin preo
cupările acestora. Azi, atletismul și gimnastica.

GIMNASTICĂ

Prof. N. VIERU, secretar general 
al F.R.G. :

Pe lingă rezolvarea unor probleme 
ale muncii curente, activul federație1 
noastre este serios mobilizat în aceste 
zile de o acțiune căreia îi acordăm 
cea mai mare atenție : desfășurarea 
ședințelor comisiilor județene de gim
nastică. Folosim acest prilej spre a 
rezolva unele chestiuni organizatoric» 
ale gimnasticii la nivelul județelor, 
în snecial la secțiile nominalizate. De 
asemenea, solicităm aceste organe 
să-și aducă și ele o mai mare con
tribuție la îmbunătățirea planului de 
perspectivă pe perioada 1973—1976.

Fiindcă veni vorba de acest plan, 
să amintesc că la ședința Comitetu
lui federal ce a avut loc In decern 
brie, la Pitești, biroul federației a 
orezentat un olan de acțiuni pe ur
mătorii patru ani. pe care va tre 
bui să-l definitivăm In zilele viitoare 
Propunerile făcute cu prilejul ședin 
tei Comitetului federal și cele pri 
mite ulterior la federație, ca și unele 
reieșite din dezbaterile comisiilor ju 
deter,e sînt analizate acum cu grijă 
și In măsura în care le vom găsi 
utile și interesante, le vom include

în planul amintit, pe care soerăm 
sâ-1 definitivăm cit mai curlnd. spre 
a-1 putea difuza celor interesați.

împreună cu antrenorii federali șt 
cu cei de la cluburile interesate lu
crăm intens In aceste zile la stabili
rea planurilor individuale de pregă
tire ale componenților loturilor na
ționale pe anul In curs, pentru o 
bună reprezentare a gimnasticii noas
tre In întrecerile amicale pe echipe, 
ca și la campionatele europene mas
culine și feminine care vor avea loc 
ia Grenoble șt respectiv. Londra.

De asemenea, ne preocupă ia a- 
eeastă perioadă rezolvarea unor pro
bleme de dotare materială a sec
țiilor noastre cu activitate bună, spre 
a le asigura aparate sau saltele de 
bună calitate. Tn ce privește activi
tatea competițională imediată, pe pri
mul plan se situează, fără îndoială, 
pregătirea turneului pe care echipele 
noastre reprezentative II vor efectua 
peste puțin timp In Statele Unite 
Concursurile de verificare și selec
ție pentru alcătuirea echipelor sînt 
programate In zilele de 3 (pentru fete) 
șl 5 februarie. în sala de la com
plexul „23 August*.

• Vad bun schiului și atletismului, iar treptat și altor discipline sportive d Cheia multor

reușite — colaborarea dintre club și catedra de specialitate a Universității • Stadionul Mu-

nicipal, între realități și perspective...
nismul, automobilismul și cartin- 
gul, baschetul, fotbalul etc. Aceste 
ramuri sînt înscrise curent în pe
rimetrul de activitate al clubului 
sportiv universitar Brașov, club ce 
reunește forțele existente și care, 
pînă la finele anului trecut activau 
în cluburile aparținînd Institute
lor Politehnic și Pedagogic.

Acest club vizează — firește — 
și performanța. Acest lucru se rea
lizează printr-o strînsă colaborare 
între colectivul clubului și catedra 
de educație fizică și sport a Uni
versității brașovene. Este o cola
borare rodnică, după cum vom ve
dea, capabilă să determine c îm
bunătățire substanțială a perfor
manței, să ridice continuu cota 
valorică a rezultatelor în multe 
ramuri sportive.
SPORTURILE INDIVIDUALE — 

DOMINANTE
Cum am amintit la început. Bra

șovul tinereții se identifică foarte 
Raid-cnchetă realizat de :

Tiberiu STAMA ți Paul IOVAN

(Continuare in pag a 2-a)

Schiorul Dorin' Munteanu , este unul din elementele de bază ale secțtei 
de performanță de la C.S.U. Brașov

Totul pledează pentru succesul sportului studen
țesc din municipiul Brașov, pentru înscrierea sa, 
in mod și mai convingător, in sfera performantei. 

Se constată aici o bună concepție despre muncă in 
rindul activului clubului, se face simțit din plin spri
jinul calificat al ccdrelor din colectivul catedrei de 
educație fizică și sport a Universității, cel al birou
rilor de secții, care — după cum am văzut — sint 
formate din oameni cu o mare pondere in viața ști
ințifică și socială a orașului.

In fond, dezvoltarea activității sportive de perfor
mantă reprezintă pentru municipiul Brasov un proces 
firesc. El se înscrie pe linia unei frumoase și indelun- 
gate tradiții. Astăzi, insă, in condițiile existenței unui 
centru universitar, se poate face mult mai mult, se 
poate îmbogăți această tradiție, in schi, atletism,

Foto: M. FELIX

in jocuri sportive, după cum se poate ajunge la o 
tradiție in alte discipline sportive mai tinere — auto
mobilismul, firul etc. — in care se obțin bune rezul
tate.

Unele dificultăți, legate de baza materială vor fi, 
sintem incredintati, foarte curind depășite (si aici 
sprijinul organelor sportive locale, al CJ.F F.S. Brașov 
mai ales, se cuvine să nu se lase prea mult astep 
tat), astfel ca Centrul universitar Brașov să aibă 
pirtie liberă către o activitate pe măsura pasiunii 
studenților, a dorinței lor de a ajunge in loturile 
reprezentative, in cele olimpice. Printr-o colaborare 
strinsă, însuflețită, a tuturor factorilor locali, un ase 
menea deziderat iși va găsi — nu peste mulți ani — 
împlinirea.

SCHIUL NOSTRU ALPIN - IN SIMȚITOR PROGRES
Scurtă investigație explicativă a rezultatelor echipei naționale, in prima jumătate a sezonului

Ne apropiem de jumătatea iernii 
și, deși n-am avut zăpadă sufi
cientă pentru antrenamente și 
concursuri, putem vorbi, totuși, de 
un salt, de un nou pas înainte rea
lizat de schiul alpin de la noi pe 
planul performanței sportive in
ternaționale în această perioadă de 
timp.

Rezultatele obținute de schiorii 
alpini fruntași sînt cunoscute din 
presă și chiar și un neavizat iși 
poate da seama din lectura lor de 
evoluția lor pozitivă și relativ ra
pidă, de la un concurs la altul, în 
turneul de 24 zile întreprins pen
tru pregătiri și concursuri în Iu
goslavia, Italia și Austria. ___

De aceea, pentru a înlesni înțe
legerea cititorului, dar fără preten
ția de sinteză și fără a epuiza 
toată argumentația reală a acestui 
progres, vom încerca în rîndurile 
de mai jos să arătăm cîteva din 
schimbările de concepție, de pre
gătire și de organizare intervenite 
în programul schiorilor alpini, 
schimbări care sînt și cauze di
recte ale sensibilei ameliorări va
lorice internaționale. Dar înainte 
de a le schița, mai trebuie spus că 
înnoirile intervenite, ca și rezulta
tele, se află abia la început de 
drum, după un singur an de expe
riență, dar că încă de pe acum 
prin perspectiva pe care o deschid

schiului alpin impun obligația 
continuării efortului întreprins. în 
realitate, abia în această iarnă 
pentru componenții echipei națio
nale au fost create condiții de 
pregătire și înzestrare similare cu 
ale echipelor țărilor avansate în 
acest sport și ca și altădată în te
nis (deși rezultatele nu sînt com
parabile) progresul nu a întîrziat 
să se arate. în ciuda timpului 
foarte scurt, demonstrînd pentru 
schiorii români calități native și

Mihai BIRA

(Continuare in pag. a 2-a)



să-și atingă scopul propus: 
pe unul din primele patru

Cluj), 
(de la

Rugbyștii din Petroșani sînt ho- 
tărîți ca, printr-o bună comportare, 
în retur 
clasarea 
locuri.

faptul
t și un amplu plan

S. BALOI, coresp.

C.5.M. SIBIU

ECHIPELE DIN PRIMA DIVIZIE

STEAUA

de treisferturi
ȘTIINȚA PETROȘANI

locul

IAȘI CONCUREAZĂ LA BUCUREȘTI3 JUNIOARE DIN

POIANA BRAȘOVLAInterviu cu antrenorul

con

; ^PATINAJ

(stasăardul 
standardul

3 în actualul 
Petroșani și-a

de
Și

campion 
aspiră

propus să imbunătă- 
liniei

60 metri
7,5 secunde.

Pină la reluarea campionatului de rugby a mai rămas puțin timp. în 
această perioadă, echipele divizionare se pregătesc cu asiduitate pentru a 
aborda intîlnirile în plenitudinea forțelor. Cu sprijinul corespondenților 
noștri, vă vom prezenta in aceste zile ultimele vești din taberele celor 
14 formații participante la campionatul Diviziei A.

lor, RADU TETINIUC

AU RELUAT PREGĂTIRILE

Nr. 7311

VITEZIȘTII JUNIORI

ASALTEAZĂ NORMELE DE CLASIFICARE ALE SENIORILOR

Marginalii la competițiile desfășurate în actualul sezon

Actuala lideră a clasamentului, 
Steaua, a reluat antrenamentele la 
5 ianuarie, urmînd un program cu 
intensitate progresivă : de la două 
ședințe de pregătire în prima săp- 
tămînă, la patru în ultima. Rug
byștii militari continuă „lecțiile" la 
Predeal (27 ianuarie — 13 februa
rie). după care vor reveni în Bucu
rești. După cum ne-a declarat an
trenorul P. Cosmănescu, XV-le pe 
care-1 conduce este hotărît să-și 
păstreze poziția fruntașă în clasa
ment, dispunînd pentru aceasta de 
o echipă ce și-a găsit cadența în 
toate compartimentele. Totuși, an
trenorul și-a 
țească jocul

care nu se achită de sarcinile ce-1 
revin în aceeași măsură ca înain
tarea, ceea ce, desigur, împiedică 
finalizarea a numeroase situații de 
atac. Alături de Ciornei, Cioarec. 
Bucur, Gh. Mircea, M. Munteanu, 
Șerban, Pintea, Postolache, Achim, 
Corneliu, Giba, Căinară, Mateeseu, 
Țața, R, Ionesco, Vasilieă, Enache, 
Budică, Suria, Dumitru. Teleasă, 
Braga, Durbac, Mogoș și Nedelcu, 
sau mai adăugat Marinei Pena. 
Victor Benedec și Constantin Mora
rii. pe care antrenorul P. Cosmă- 
nescu intenționează să-i pregătească 
și să-i lanseze, probabil, în sezonul 
viitor.

Clasată pe 
campionat, Știința 
reluat antrenamentele la 10 ianua
rie sub conducerea lui Gheorghe 
Băltărețu In prezent pregătirea se 
efectuează atît în sală, cit și în 
aer liber, punîndu-Se accent pe mă
rirea rezistenței fizice. La antre
namentele de pînă acum au luat 
parte toți componenții lotului, care 
dovedesc multă seriozitate în cadrul 
lecțiilor. în XV-le petroșenean nu 
a intervenit decît o singură schim
bare : transferarea lui Moromete la 
Constructorul București. Este posi-

bilă, de asemenea, legitimarea lui 
Stoica, în cazul ci nd se capătă dez
legare de la clubul Grivița Roșie. 
După sesiunea de examene, lotul 
(compus din : Dinu. Ortelecan, Tal
pă, Moroe, Ștefan, FI Constantin, 
Lomotă. Z3fiescu. Neaga, BArgău- 
naș, Abribula, Rădulescu. Burghe- 
lea, Stănculescu, Fălcușanu, Mar
tin. Truțâ, Domișan, Radu. Meianu. 
Stoica, Băltărețu) va pleca la Pre
deal pentru 10 zile, timp în care 
va susține $i cîteva jocuri de veri
ficare, probabil, cu Precizia Si- 
cele, Vulcan și C-S.M. Sibiu.

Dornici să confirme evoluția bună 
din turul campionatului, rugbyștii 
de la C.S.M, Sibiu (locul 6) și-au 
inceput antrenamentele cu multă 
ambiție. în prezent, jucătorii si- 
bieni se pregătesc zilnic, dar efec
tivul este incomplet, datorită fap
tului că unii din componenții lo
tului acuză mai vechi traumatisme. 
Pentru ca echipa să se prezinte în 
bune condițiuni la intîlnirile din 
retur, s-au perfectat și cîteva par
tide de verificare cu Agronomia 
Cluj și cu Precizia Săcele.

Lotul, antrenat de Bebe Boboc, 
nu a suferit modificări deosebite 
față de cel existent în toamnă, în 
componența sa intrînd Gomboș, 
Cacoveanu, Cherciu. Ioniță, Vințe, 
Prohor. Enăee=eu, Gongan, Manea. 
Găid ea na. D. Rașca nu, Tamaș. Po- 
peț, Crișmaru. Schatsch, Butu. Tu- 
dorică. Munteanu, Lopaș și Gancea. 
Jucătorilor menționați li Se adaugă 
Burcea (de la Grivița Rosie), Pe- 
treana (de la Agronomia 
Mladin, VI ad și Hădărugă 
Șoimii Sibiu).

Consemnăm, de asemenea, 
că s-a stabi 
de măsuri care prevede atît cre
area unei baze de masă pentru 
rugby în Sibiu cit și realizarea con
dițiilor materiale.

L BOȚOCAN, coresp.

Cursa individuală 
de biatlon, pe 20 
de km. se anun
ță deosebit de 
disputată. La ti
tlul de 
național
mai mulți snor- 
tivi. Rezistența tn 
alergarea pe schi
uri, la care se va 
adăuga calmul $i 
precizia de la tra
gerile din votigon 
vor fi determinan
te in stabilirea în
vingătorului. Va 
reuși Nicolae Veș- 
tea (AS.A.), sur
prins în această 
imagine la un. 
concurs de pregă
tire, să-și apropie 
titlul de campion?

Foto:
MACARSCHI

Cu

cu

București. Sala de atletism „23 
August”. întîlnire absolut neaștep
tată cu tînărul profesor Radu Te- 
tiniuc, de la Liceul nr. 2 Iași. Cine 
este Radu Tetiniuc ? Un antrenor 
sîrguincios. care caută să impună 
lașul ca pe un autentic centru de 
performanță pe harta atletică a ță
rii și care a obținut cîteva frumoa
se satisfacții cu elevele sale.

— La mulți ani, Radaîe ! 
ce ocazie prin București ?

— La mulți ani ! Am venit
atletele mele de lot la vizita medi
cală ce se face la Centrul „23 Au
gust'*  și, profitînd de ocazie, le-am 
înscris — mulțumiri organizatori
lor ! — la campionatele municipiu
lui București.

— Care sînt atletele de lot 7
— Adriana Surdu. Coculeana Bu- 

cătaru și Olga
— Unde 

la Iași ?
— Mai mult 

ren acoperit 
nului „23 August' 
mică sală de atletism, în care pu
tem face cronometrări pe maximum 
3d de metri, dar lungime sau gar
duri... în legătură cu sala am unele 
probleme, fiindcă ni s-au acordat 
ore cam nepotrivite.

— Revenind la elevele tale 
din echipa națională de junioa
re. ce obiective v-ați prepus 7

— Cu Adriana Surdu am. chiar 
anul acesta, obiective îndrăzneța 
Pentru 
ticipe 
de sală

Ciobanu.
si cum vă antrenați

afară, dar și pe ta
in turnanta stadio- 

din lași este o

1973 ne propunem să par
ia campionatele europene 
de la Rotterdam, în cadrul

probei de 
A.E.A. este
F.R_A. 73 secunde, iar Adriana la 
primele starturi a obținu: 73 se
cunde în serii și 7.4 secunde în fi
nală) $i la campajuâ-.e’e europene 
de juniori (în ser liber) de la 
Duisburg (R.FG L Ca performanțe 
tehnice ea își propune 11.6 secunde 
(record egalat de junioare la 100 
de metri) și 24,4 secunde pe 200 de 
metri. Coculeana Bueătara a deve
nit din acest sezon junioară de ca
tegoria I și r.e-am propus ca la 
100 de metri garduri să egaleze re
cordul de junioare (1X0 secunde), 
iar b penta'.ion se-1 întreacă, eo- 
ținlnd o performantă de peste 4 000 
de p-jncte. OUa Ciebane. 3
urmă eu doi ani se an= nts o mare 
pentatlonistă. a Cost multă vreme 
indisponibilă din cauaa mei aeo- 
dent și trebuie, dm raoaa kradaa 
neior. să absadone^ sărKnrile. oe- 
dicindu-se sprintului Soer să ob
țină 12.0 secunde pe MO metrica: 
și 14,3 secunde pe 100 metri sar- 
duri, iar alături ce Adriana Surdu. 
Greta Măeirescu și de ic.câ • ade- 
ti — ce se 
zon — să 
4xlM metri 
peana.

— La

— Alte dorințe pentru viitor ?
— Una mare! Ca și la Iași să 

funcționeze un liceu de atletism, 
in genul celui de la Cimpulung 
Muscel <

Interviu consemnat de 
C. M MUREȘANU

OASPEȚI SIBIEN! Șl ORADENI 
LA CLUJ

0 PASIONANTĂ DISPUTA SPORTIVA PRILEJUITA 
DE CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BIATLON 

tre tinerii 
sacrare șile vineri, Poiana Brașo

vului va găzdui primul campionat 
național al schiorilor seniori din a- 
cest an. Este vorba de biatloniști, 
care pe cunoscutul traseu, din renu- 

îne. s-or căuta să tranșeze 
ități sportive într-un sport, 
lîtiinii ani, a cunoscut o 
ceasiune pe plan național 
ImmbL

lor trei categorii de clasificare la 
seniori se află mulți juniori și co
pii, ceea ce denotă că, la ora ac
tuală, dispunem de elemente capa
bile (dacă vor fi supuse în conti
nuare unei atente pregătiri) să pro
pulseze patinajul românesc în are
na internațională.

Iată cum arată acest tablou al 
clasificărilor obținute de-a lungul 
concursurilor din acest sezon :

Fără doar și poate, viteziștii 
toate categoriile, seniori, juniori 
copii, au marcat un evident pro
gres în actualul sezon. în toate ma
rile competiții, („Cupa 30 Decem
brie", campionatele naționale ’73, 
„Cupa Agronomia Cluj" și „Cupa 
României") patinatorii au avut o e- 
voluție constant bună, unii dintre 
ei situîndu-se la un nivel foarte ri
dicat. în sprijinul acestei afirmații 
pledează rezultatele superioare de 
la un concurs la altul obținute de 
cițiva patinatori, unele cifre con
stituind cele mai bune performante 
înregistrate vreodată în competiții 
desfășurate în țara noastră.

Pe primul plan, firește, se situ
ează timpul obținut de dinamovistul 
brașovean Vasile Coroș — 43,7 pe 
5C0 metri, — care a obținut și ti
tlul de campion absolut pe anul în 
curs. în mai puțin de o lună, el a 
reușit să îmbunătățească cu aproa
pe două secunde rezultatul la a- 
ceastă probă de sprint. Tîțiărul pa
tinator brașovean se poate mîndri 
că a îndeplinit, totodată, norma de 
maestru al sportului și se află la 
două zecimi de secundă de recordul 
național (stabilit de V. Sotirescu la 
Inzell. în 1969), realizînd și bare
mul olimpic pe anul 1972—1973. De 
asemenea, seniorii Maria Tașnadi, 
Victor Sotirescu, Dan Lăzărescu, 
Gheorghe Pop și cițiva juniori au 
fost autorii altor rezultate remarca
bile.

Dacă s-ar fi concurat pe o pistă 
de dimensiuni olimpice — 400 m 
(inelul de gheață de la Tușnad, gaz
da tuturor competițiilor din acest 
sezon, are 300 m și la proba de 
500 m, de exemplu, se aleargă 260 
m în turnante, spre deosebire de 
pista de 400 m unde porțiunile cele 
mai dificile, „virajele", au doar 
160 m), multe dintre actualele re
corduri la seniori și juniori mari 
ar fi fost ameliorate. Pentru a vă 
da seama mai bine asupra saltului 
înregistrat de unii „alergători ‘ și 
pentru a putea aprecia munca de
pusă în procesul de instruire la 
cluburi și asociații, am întocmit o 
statistică reprezentînd îndeplinirea 
normelor de clasificare la probele 
oficiale, rezervate seniorilor. Făcînd, 
această simplă statistică, am con
statat cu deosebită satisfacție că 
printre realizatorii haremurilor ce-

1. Dinamo Brașov — 14 concurențl 
(seniori, juniori șl copii) s 1 *
de maestru al sportului, 3 de 
2 de cat. a II-a,
2. Sport club M. Ciuc - 
renți : 4 cat. I, .4 cat. a 
a III-a ; 3. Agronnmia 
concurenți : 4 cat. I, 2
2 cat. a III-a ; 4. Școala sportivă M. 
Ciuc — 15 concurenți: 2 eat. I, 4 cat. 
a II-a, 4. cat. a III-a ; 5. Școala spor
tivă Sibiu — 14 concurenți : 1 cat. I, 
5 cat. a II-a, 3 cat. a III-a ; S. Mu
reșul Tg. Mureș —. 13 concurenți > 
1 cat. I, 4 pat. a II-a, 2 cat. a III-a ; 
7. Școala sportivă nr. 2 București — 
8 concurenți : 1 cat. I, 1 cat. a II-a,

. a III-a ; 8—9. Dinamo Bucu-
— 2 concurenți : 1 cat. I, 1 cat.
concurenți : 1. cat. I, 1 cat. a 
10. C.S.M. Cluj — 9 concurenți l 
a II-a, 1 cat. a III-a.
acum, iată cițiva dintre cel

2 cat. a 
- 15 
II-a,
Cluj
cat.

normă 
cat. I, 
III-a ; 

concu-
3 cat.
— 22 

a II-a,

I eat. 
rești - 
a II-a ; 8—9. Constructorul București — 4 ■ - - •
II-a : 
4 cat

51.mai tineri patinatori, care au reali
zat norme de clasificare pentru se
niori ; Mihai Marian, Attila Varga 
(Dinamo Brașov), Lidia Vaszi, Laszlo 
Lazar (S.C.M, Ciuc), Ileana Totnpoș, 
Gheorghe Gîrbea (Șoimii Tușnad), 
Gheorghe Dumitrescu (Constructorul 
București), Vintilă Simion (Surianul 
Sebeș), Eva Szigeti, Ladislau Biro. 
Ana Molnar, Magdalena Buzaș (Șc. 
sp. M. Ciuc). Sanda Frum, Carmen 
Dragoman, Mircca Vrînceanu (Șc. sp 
Sibiu), Liana Cardaș, Maria Olah, Iu- 
liu Bereș (Mureșul Tg. Mureș), Ion 
Kantor, Ștefan Orban (O.S.M, Cluj). 
Ne oprim aici, pentru că 
juniorilor și copiilor care 
propiat de cele mai bune 
ale seniorilor este mult mai

în încheiere se cuvine să
și numele antrenorilor C. Gali (Mu
reșul Tg. M.), Ernest Ulrich (Dinamo 
Bv.), Maria Tașnadi, Anton Molnar 
(Șc. sp. M. Ciuc), P. Țivadaru (Șc. 
sp. Sibiu), St. Demeni (Constructorul 
București), Eva Farcaș (S.C.M. Ciuc), 
N. Toth (Șoimii Tușnad), care au în 
acest sezon o bună „producție" de 
patinatori tineri.

Traian IOANIȚESCU

numărul 
s-au a- 
rezultate 
mare, 
amintimbiatloniști aspiră la 

promovare în ierarhia na 
țională și. de ce nu, internațională 
N. Crisțoloveanu (A.S.A.), Șt. Ur« 
(Dinamo), Gh. Păunescu (S.B.C. Si 
naia) și Gh. Keresi (Pedagogic Ora 
dea) sînt doar cițiva dintre ei...

Duminică este ziua întrecerilor de 
ștafetă ale biatloniștilor.

După cum sîntem informați, actua
lele campionate naționale de biatlon 
vor fi onorate de prezența la start 
și a unor 
Cehoslovacia

PE DERDELUȘ!

dar ultimul an a direcționat 
bine efortul, structurîndu-1 In
formă mai accesibilă, asimila
și mai nuantat.

•rvată se- 
loe cursa

lărilor mai multor ani de pregă' 
tire, 
mai 
tr-o 
bilă

aplicație deosebită pentru această 
disciplină. Așadar...

1. Antrenament de vară susți-

lași nai aveți ți 
speranțe 7

— Da, cea mai 
Cleepatra Fartaș.
mană de junioare HL precara s 
grupele de semifoed ști și aruncă
tori ale colegului meu. profesorul 
Radu Constantines», care acum is 
satisface serviciul militar.

EXPLICATIVĂ A REZULTATELOR ECHIPEI NAȚIONALE

sportivi din U.R.S.S., 
și R. D. Germană.

Paul IOVAN

SCURTĂ INVESTIGAȚIE
(Urmare din pag 1)

conf.

CONCURS DE SELECȚIE

CE ÎNSEAMNĂ ADEVĂRATUL 
SPIRIT DE COLABORARE!

timpul 
numai 
și în- 
tn ra

„HAI COPII

-

se aaunță deosebit de in- 
mai ales că majoritatea 

aa urmat un program 
variat, intens, în care 
conomie de efort Lupta 
ite se va da — bineîn- 
vor interveni accidente 

— intre biatlonistii de 
si Dinamo din Brașov.

ifie avută cu antreno- 
crof. Constantin Tiron, 

■tivii din majoritatea 
intâ bine, că între- 
ul de camoion va fi 
iar un favorit este 
deoarece la ora ac- 
5—6 concurenți pot 

jastificate la tricoul 
De allfri. N. Vestea. Gh.

C. Carabela. Gh. Cimpoi»
Sola. Gît Voicu si ceilalți spe- 

ă cu nerăb-

nut. în care s-au realizat acumu
lări fizice prin stagii succesive de 
pregătire, pe uscat și pe zăpadă, 
alternativ cu pauze de refacere șl 
recuperare. Desigur, rezultatele fi
zice ameliorate sînt efectul acumu-

Dan Cristea KRANJSKA GORA TARVISIO LANDECK
Clasament Slalom Uriaș Slalom Slalom . Slalom Slalom

24 33 lt) 16 4 2

ACTIVITATE IN SALĂ Șl IU AER LIBER LA TIMIȘOARA
Timp de două zile. 150 de concurenți 

din Timișoara, Arad și Reșița s-au tn- 
tîlnit în orașul de pe Bega tn cadrul 
primei etape a campionatului de sală, 
fată cele mai bune rezultate înregis
trate: Fete: 60 m — 1. Viorica Slavic 
(Arad). 7.9 s, 2. Monica Raid f-im.) 
S.O s; 60 m g — 1. Angela Botin (Aradl 
10,0 s; lungime : 1. Monica Raici (Tim.) 
4,90 m, 2. “ ~ “
înălțime : 
greutate : 
10.80 m:

Băieți : 
(Tim.) 6,6 S .______ .
Tamaș Szabo (Tim.) 6.7 s: 60 m g _ l. 
Doru Glavar (Tim.) 8.4 s, 2. 
Jurcă (Tim.) 8,7 s: lungime: _ 
Borceanu (Tim.) 6.54 m: înălțime : 1. 
Gabriel Guțuleac (Tim.) 1,85 m; triplu-

2. Ieșire foarte timpurie pe ză
padă (octombrie) care a permis un 
antrenament apropiat de cel scrip
tic planificat, fără a suporta pre
siunea calendarului apropiat sau a 
întreruperilor.

3. Materiale sportive — schiuri, 
bocanci, bastoane și echipament 
de calitate, comparabil cu al ad
versarilor.

4. Participarea la un circuit d*  
concursuri — și nu la concursuri 
izolate ca în trecut — ceea ce fa
vorizează intronarea unui tonus 
psihologic adecvat, o cunoaștere a 
forțelor proprii, și o adaptare a 
acestora la pretențiile concursului. 
Se realizează o intrare în formă 
progresivă, ascendentă, cadențată 
de competiții și de cunoașterea ad
versarilor, evitîndu-se starturile in
hibitorii și rezultatele uneori dezo
lante ale concursurilor izolate.

5. Starea pîrtiilor. Lipsa de ză
padă din toată Europa a obligat

tactul prelungit și direct cu adver
sari puternici, de elită.

Pentru a ajunge în elita unui 
sport, oricare ar fi el, înseamnă de 
fapt, a avea curajul să suporți și 
să înfrunți înfrîngerile de debut și 
să te ridici deasupra lor prin meto
dică și organizare. După modelul 
tenisului, al fotbalului antemexican 
și al altora, exemplul schiului, 
mult mai modest, nu face deeît să 
confirme acest punct de vedere

Din lotul alcătuit din Dan Cris- 
tea, Virgil Brenci, Gheorghe Vulpe 
și Marian Burchi, cea mai ilustra
tivă ni se pare evoluția lui Cri stea 
pe care o prezentăm alăturat

organizatorii să „înghețe" pîrtiile 
cu mortar de apă și gheață și ci
ment de zăpadă. Astfel, și concu- 
renților cu puncte F.I.S. mai slabe 
(cazul concurenților români) li s-a 
oferit șansa de a participa în con
diții de pîrtie oarecum egale. Și 
în cîteva cazuri, după cum se știe 
schiorii români au valorificat a- 
ceastă șansă.

6. în sfîrșit, o orientare metodică 
mai adecvată și corespunzătoare a 
pregătirilor realizate de antrenor 
si colegiul central al antrenorilor 
Aici trebuie subliniat aportul con
siderabil pe care îl realizează con-

SPORTIVI! DE LA ȘOIMII 
S!B!U ÎNVINGĂTORI IN 

ETAPA JUDEȚEANĂ 
A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

Sirr.bltă si duminică s-a disputat pe 
pir-a Oocești din stațiunea Păltiniș 
etana județeană a campionatului na- 

al de schi pentru" fondiștii județu- 
Sibiu. Traseu! bine amenajat, timpul 
rrabij ți entuziasmul tinerilor parti- 
r.ți au făcut ca întrecerile să He 

sp:iculoase. aplaudate cu căldură de 
numerosul public prezent.

IATA CÎȘTIGĂTORII, pe categorii de 
vL-stâ : fetițe II — 1.5 km: Karin Zweiet; 
" ; 3 km: Gudrun Zeg: junioare
_ 5 tan: Maria Engleiter; junioare I
— » km : Ana Maria Munteanu. Copii 
n — ) km: Boland Ritter; copii I — 

: Gherhard Feicher: Juniori H — 
i: Grigore Farcaț; juniori I — 10 
Mircea Damian.

Uie iONESCU-coresp. județean

salt: 1. Mihail Callmehte (T*  
m; prăjini : 1. Cocstantia
(Tim.) 3.70 m: greutate ; j. 
Șira (Tim.) LS.SS ta.

Tot la Timișoara. In Jurul s 
C.F.R., a avut loc etapa a doua a 
pionatutui ’tMețean de cros. Dint 
160 de participant!, au terminat 
gători următorii : fete : junioare rn 
Simona Hălmăgeanu (Arad). Jualoare U 
— Codruta loțco (Tim.). junioare HI — 
Mariana Petrescu (Tim.). senioare — 
Ebsabeta Hăimăgear.u (Arad); băieți : 
Juniori m — Ladîslau Fericit (Arad), 
juniori H — Tiberiu Szucs (Tim ). X»- 
niori I — Elemer Grunwald (Arad), a 
niorl — Aurei Lauren tiu (TimJ.

Petre ARCAN-coresp.

4.90 m; 
1,45 m: 
(Tim.)

Darvas

Marfa Covaci (Tim.)
Dana Mareș (Arad)
Virginia Purcar

m — t. Adalbert _____ .
(record național egalat), t.

Valeria 
1. Mihai

1.
L

SO
fetițe I n —

(Urmare din pag. I)

mult cu activitatea din domeniul 
sporturilor de iarnă. Era și nor
mal ca un club universitar din a- 
cest oraș să acorde schiului un 
regim oarecum prioritar. Ne refe
rim mai ales la schiul alpin. Exis
tă aici un specialist cu o bună re
putație, cont. univ. Constantin Dia- 
conescu (șeful catedrei de educație 
fizică și sport a Universității), care 
de ani de zile — aproape de 'două 
decenii — selectează și modelează 
talente. Nu de puține ori, aceștia 
au ajuns pînă în vîrful piramidei 
Sportive. Nicolae Pandrea și Geza 
Tomory — ieri. Dorin Munteanu, 
Nicolae Crețoi, Nicolae Stinghie. 
Dan Rîmbețiu, Nicolae Andreescu 
și Ghizele Mores-Șindilaru azi, ia
tă atîtea nume consacrate în schiul 
nostru alpin, cu prezențe presti
gioase în toate marile concursuri 
interne și chiar în cele internațio
nale. Să reținem faptul că studen
tul Nicolae Crețoi a fost nelipsit 
de Ia startul a trei Universiade de 
iarnă (Austria. Finlanda, S.U.A.), 
că Dorin Munteanu este în pre
zent component al lotului națio
nal, că toți ceilalți aoroape 20 de 
studenți schiori din Brașov desfă
șoară o activitate competițională 
susținută, remarcată nu de out ine 
ori în rubricile presei de specia
litate.

în sfera unei frumoase activități 
se înscrie și atletismul. Brașovul 
studențesc numără elemnte de va
loare ca Mircca Neamțu (1 500 m), 
Eremîa Rotaru (triplu). Ștefan 
Szatmary (110 mg), Maria Bădi- 
țoru (400 și 800 m). Toți aceștia — 
facem cuvenita subliniere *— sînt 
componenți ai lotului național de 
seniori și senioare. Este meritul 
antrenorului, asistentului universi
tar Mihăilă Cibu, care manifestă 
multă pricepere și pasiune în for
marea atîtor elemente de nădejde 
pentru atletismul românesc. Cei a- 
proape 30 de sportivi cu care lu
crează actualmente reprezintă doar 
o parte a rodului muncii sale, o 
muncă permanent adîncită. diver
sificată prin căutarea altor și altor 
tineri din școlile Brașovului, care 
mîine să poată intra în familia a- 
tletilor universitari
, Favorizat, de asemenea, de ca

drul natural din împrejurimi, al
pinismul studențesc cunoaște și el 
o efervescență continuă. Antreno
rul Mircea Naghiu se bucură de 
multă prețuire pentru felul rum a 
reușit să aducă în prim-planul per
formanței o serie de elemente ca
re, pe parcursul anilor, s-au im
pus prin rezuitate remarcabile: 
Teodor Opriș. Petru Santo, Gabriel 
Cadar, Iosif Vass, Aurelia Costea. 
Mariana Ardeleana și Mariana 
Pop.

Mai recent înscrisă în perime
trul performanței, secția de auto
mobilism și carting cunoaște re
zultate demne de invidiat, chiar în 
comparație cu unele centre ce dis
pun de posibilități materiale na uit 
superioare. De pildă, automobilișîii 
Horst Graef. Laureuțiu Borbely și 
Nicolae Curțov, sînt deseori prin
tre fruntașii raliurilor republicane, 
în timp ce juniorii Gheorghe Ur- 
dea și Constantin Nedelcu domină 
cu autoritate întrecerile de carting 
de la clasa 50 cmc, atît în probe 
individuale cit și pe echipe, așa 
cum stă bine unor campioni ai ță
rii.

Cu bune rezultate se afirmă și 
secțiile de șah (4 reprezentanți tac 
parte din loturile de juniori și ti
neret), tîr (cu un element de reală 
perspectivă în persoana lui Lau- 
rențiti Iîovici), baschet (pe drumul 
de revenire în prima divizie) și 
fotbal (cu rezultate constant bune 

—locurile 1—3 — în divizia na
țională C). Iată, așadar, cum un 
club cu un efectiv restrîns (213 
membri) reușește să se afirme, la 
nivelul performanței. Efortului de
pus de sportivi, de cadrele didac
tice, de antrenori trebuie să-i a- 
sociem șl neobosita strădanie și 
pricepere de care dă dovadă se
cretarul clubului Universitar Bra
șov, prof. Teodor Verdeș.

Ne-am putut convinge de modul 
în care cadrele didactice de la ca
tedra de specialitate a Universită
ții din Brașov tratează activitatea 
de performanță, analizînd contri
buția lor ta buna desfășurare a 
activității clubului. O primă Sub
liniere : toate cele 12 cadre — con-

tereoțiiri. lectori și asistenți — 
«im efectiv angrenate ia manca de 
selecție și instruire peatru marea 
periormanțâ.

Am prezentat cazul eent univ. 
C. Diaconescu. care se ocupă de 
schi. Vrea» să completăm portretul 
său, amintind, iu aceiași timp, că 
șeful catedrei de educație fizică și 
sport își dăruiește integral 
liber pentru a îndruma nu 
secția de care răspunde, ci 
treaga activitate a clubului, 
litate de vicepreședinte. în această 
privință trebuie apreciată unitatea 
de vederi care există între vice
președinte și secretarul clubului 
(prof T. Verdeș). operativitatea cu 
care sînt luate măsuri destinate să 
îmbunătățească continuu structura 
procesului de antrenament, activi
tatea tuturor secțiilor.

Exemple asemănătoare oferă și 
eeleiaite cadre din colectivul ca
tedrei de specialitate. Amintim, de 
pildă, faptul că lectorul Dumitru 
Vlaicu, care răspunde de secția de 
tir (ale cărei rezultate sînt de va
loare republicană), marchează o pre
zență activă în viata clubului, pe 
de o parte prin asigurarea unui 
proces de antrenament foarte ri
guros. la nivelul tuturor categorii
lor de clasificare, iar pe de altă 
parte printr-o muncă de cercetare 
științifică legată implicit de acti
vitatea practică. Asemenea acestui 
cadru didactic se prezintă majori
tatea celor din catedră (asistentul 
Pefrică Vasiliu — baschet, asisten
ta Virginia Ferariu — baschet, a- 
sistentul Ion Gliga — handbal 
ș.a.).

Spiritul de colaborare nu se li
mitează numai la relația colectiv 
de catedră—club. Printr-o înțele
gere foarte precisă a rostului per
formanței țn cadrul unui club stu
dențesc. s-a ajuns ca toate birou
rile, de seeții, alcătuite din cadre 
didactfce cu o mare prestanță în 
cadrul Universității, să contribuie 
la reușita activității sportive, la 
îmbunătățirea eontinuâ a procesu
lui de pregătire, indisolubil legat 
de cel profesional si educativ. Ți
nem să remarcăm acest fapt, de
oarece cadrele didactice de alte 
specialități au îmbrățișat cu căldu
ră ideea sportului în rindnî stu
denților. flar numai într-o corela
ția 9trînsă eu învățătura, cu atltu-

#inea ireproșabilă față de societate 
și muncă.

Este greu să amintim pe toți a- 
cei entuziaști colaboratori a> clu
bului, care fac parte din conduce
rea a diferite seeții. Ne vom opri, 
totuși, asupra cîtorva: conf. univ. 
dr. ing. Alexandru Vaida, 
univ. dr. ing. Ion Drăghîci, conf 
univ. dr. ing. Nicolae Veștemeanu, 
lectorii Nicolae Budjoiu. Dan Ște
fan, Alexandru Atanasiu.

în atari condiții, nu încape nici 
o îndoială că prosperitatea clubu
lui sportiv universitar Brașov va 
cunoaște noi dimensiuni, de la an 
la an, existînd toate premisele ca 
acesta să se numere printre unită
țile fruntașe pe țară.

CHIAR DACĂ BAZA 
MATERIALĂ NU ESTE ÎNCĂ 
LA NIVELUL NECESITĂȚILOR
Valoarea performanțelor reali

zate în cadrul clubului din centrul 
universitar brașovean sporește în 
semnificație, dacă ținem seama că 
baza materială de care beneficiază 
tinerii studenți nu este, deocam
dată, la nivelul necesităților, în 
toate cazurile.

Clubul dispune de cite un teren 
pentru baschet și handbal, iar în 
aceste zile „zestreă" sa sportivă se 
vg îmbogăți cu o spațioasă sală de 
sport, capabilă să adăpostească pe 
practicanții jocurilor sportive și ai 
unor sporturi individuale. De notat 
faptul că această nouă bază spor
tivă se găsește chiar în incinta U- 
niversității, fapt care scutește pe 
studenți de a mai pierde un timp 
prețios cu deplasările.

în. rest, activitatea studenților 
din Brașov se desfășoară pe baze 
sportive închiriate, pe poligonul de 
tir al CJEFS. la Stadionul Munici
pal, la ..Tractorul" și la „Steagul 
roșu" etc.

Din constatările noastre rezultă 
că Stadionul Municipal are o si
tuație ciudată. EI se află în patri
moniul Școlii sportive „Brașovîa". 
în timp ce aproape 5000 de stu
dent! nu au o bază sportivă pro
prie. Există un proiect prin care 
studenții se obligă să asigure, cu 
cheltuieli minime. întreținerea a- 
cesfuî stadion s! în același timp 
să ofere posibilitatea și altor co- 
iectivo sportive să-i folosească, e-

vident intr-un mod rațional, care 
să mulțumească pe toată lumea. 
Proiectul pare destul de interesant 
și, după părerea noastră, este ju
dicios întocmit. De el s-ar putea 
ține seamă astăzi cînd șe pune 
problema realizării de economii în 
toate domeniile. Faptul că studen
ții au multe specialități care 
concură la punerea în practieă a 
cunoștințelor lor, întreținerea sta
dionului, cu eforturi minime, ar fi 
o soluție demnă de tradus în fapt.

Ne-ar bucura dacă rîndurile 
noastre ar constitui un punct de 
plecare (cel puțin) în realizarea 
unui „modus vivendi“, care să de
termine satisfacerea nevoilor stu- 
dențimii de sub Tîmpa. Fiindcă, Ia 
urma urmelor, acest mare edificiu 
social stă prea multe zile nefolosit. 
Este oare firesc să se permanenti
zeze o asemenea stare de lucruri?...

La o săptămînă după disputarea 
concursului de selecție a luptăto
rilor de Ia greco-romane, în Poiana 
Brașov a avut loc sîmbătă și du
minică o competiție asemănătoare 
pentru sportivii de la libere. Scopul 
acestor întreceri a fost verificarea 
potențialului de luptă a numeroși 
sportivi valoroși din țară.

întreeerile disputate în Poiana 
Brașov au scos la iveală pregătirea 
bună a unor tineri care au reali
zat mari progrese în ultima vreme, 
ca T. Sabău (C.F.R. Timișoara), 
Ion Cornuta (Steagul roșu Brașov), 
Petrone Androne (Steaua), Gheor
ghe Paraschiv (Dinamo Brașov), ca 
și forma bună în care se găsesc o 
serie de luptători consacrați ca 
Vacile Iorga, Petre Cotnan și Ni
colae Dumitru.

Iată cîștigătorii : Teodor Sabău 
(C.F.R. Timișoara) — 52 kg, Nico
lae Dumitru (Tomistex Constanța)
— 57 kg, Petre Conjan (Steaua)
— 68 kg, Gheorghe Parasehîv (Di
namo Brașov) — 74 kg, Vasile lor- 
ga (Progresul Brăila) — 90 kg, Ion 
Marton (Dinamo Brașov) — 100 
kg, Ladisiau Simon (Mureșul Tg. 
Mureș) — 4-100 kg.
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PRIMA APARIȚIE A LOTURILOR
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sură i jocul i-a Întins nu glumă pe 
cei care, din săptămtna viitoare, se 
vor afla lntr-un turneu tn Franța

și Spania ce-1 dorim plin de învă
țăminte.

In prima repriză, lotul A ș-a 
prezentat în următoarea alcătuire și așezare r

Adamache
Sătmăreanu Boc Dinu Deleanu 

Dobrin Dumitru Boloni 
Lucescu Dumitrache lordănescu

Lotul de tineret i-a replicat prin- fiindcă a acționat, de regulă, tot In 
tr-o dispunere similară a forțelor, așezarea 1—4—3—31

Cavai 
Tănăsescu Dobrău Gabriel Sandu Hajnal 

Mulțescu Simionaș Sătmăreanu H 
Ghergheli Roznai Amarandei

a timpului, dar șarjele lui Roznai 
l-au pus pe Răducanu la grea în
cercare. O enumerare a jucătorilor 
in bună dispoziție, care nu vrea 
(și nici nu e cazul s-o facă) să re
prezinte un verdict ; Dinu, Beidea- 
nu, Dembrovschi, Troi, Dobrău, Roz
nai, Amarandei. După meciul de Ieri, 
s-a hotărlt trecerea Iui H‘ jnal din 
lotul de tineret In lotul A.

Aseară, lotul de tineret a încheiat 
micul Său stagiu de pregătire. Lotul 
A continuă antrenamentele. Iar sim- 
bătă, tot ia Snagov. va susține un 
nou meci de antrenament. Partener, 
de această dată. Petrolul.

Repriza a marcat o mai bună ac
tivitate a „cadeților. Liniile lor au 
funcționat mai omogen și mai pro
ductiv. Situațiile de atac le-am no
tat mai multe la poarta lui Adama
che. Mijlocașii de acoperire (Boloni

și. respectiv, Sătmăreanu) s-au achi
tat corect și eficace de misiunea 
lor. Scor ajb.

Repriza secundă. Lotul prim a uti
lizat unsprezecele care urmează, in
tr-o dispunere schimbată :

Răducanu
Sătmăreanu Boc Sameș Nae lonescu 

Brideanu Dinu
Troi Dembrovschi Dumitrache Marcu

totul de tineret i-a utilizat pe 
lop Gabriel (în locul lui Cavai), 
Grigoraș (G. Sandu), M. Stelian 
(Mulțescu), Petreanu (Amarandei). 
Jocul a crescut ca ritm, spectaculo

zitate a combinațiilor, faze de poar
tă. Acum s-a marcat și singur ji gel 
al partidei : Trei (mia. 63). după o 
combinație cu Marcu. Tricolorii au 
stăpînit terenul in marea majoritate

ARBITRI ROMÂNI

ÎN CLPELE EUROPENE
Pentru meciul Schalke M — Soarta 

| Praga (prima manșă a sferturilor 
• de finală din .Cupa capelor”) co 
I misia de arbitraj U.E.F A a delegat 

un cavaler al r.j.erului din Romă-
i n a. Acesta este bixlădeanul Nieolae 

Hainea care. în ziua de 7 martie, 
va conduce, la centru. îr orarul for-

I mației gazdă. Gelsenkirchen.

TURNEE
PESTE HOTARE

EVITAREA RETROGRADĂRII; PROMOVAREA IN B

ASPIRAT» DEOSEBITE LA GALAȚI ȘI SLEEAVA...
POLITEHNICA SPERA 

SĂ PĂRĂSEASCĂ 
ZONA NELINIȘTII

Sezonul de toamnă n-a fost fruc- 
tuss pentru Politehnica Galați. La în
cheierea turului, studenții au ocupat 
ultimul loc din seria I a Diviziei B, 
cu 11 puncte. O asemenea situație, 
deloc plăcută, a provocat multe frâ- 
mintări atît în consiliul clubului și 
biroul secției, cit și în rîndurile ju
cătorilor. Acestea n-au rămas fără 
urmări. S-a ajuns la concluzia că 
pentru retur este necesar să se a- 
dopte un nou stil de ioc, care șâ 
țină seama de posibilitățile jucători
lor și de situația precară din cla
sament. dar în același timp să nu fie 
lăsate deoparte cerințele fotbalului 
modern. în vederea atingerii acestui 
obiectiv, studenții au optat pentru un 
joc ofensiv, in care raza de acțiune 
a fiecăruia să fie mărită, pentru ca 
astfel să dispară treptat barierele 
dintre posturi.

Antrenorul D. Cojocaru ne spunea, 
într-o discuție avută zilele trecute, 
că sînt create condiții ca echipa sa. 
Politehnica, să practice un joc ofen
siv. Majoritatea elevilor săi sînt ti
neri, media de vîrstă fiind de 20 de 
ani și 6 luni, iar ia cadrul antrena
mentelor, începute la 9 ianuarie, 
domnește o disciplină fermă, fiecare 
jucător pregâtindu-se eonțtiineios. Ta 
plus față de anul trecut, se face sim
țit tot mai mult sprijinul clubului 
și al biroului secției de fotbal. In 
programul întocmit pentru această 
perioadă de pregătire, antrenorul D. 
Coiocaru a ținut seama de princi
pala carență a formației — omoge
nitatea șl pentru remedierea ei a 
prevăzut susținerea a 24 de meciuri 
amicale in compania unor divizionare 
A, B șl C. Pinâ In prezent. Politeh
nica a Irțtilnit pe Oțelul Galați 
(2—2). Ancora Galați (4—3), Unirea 
Focșani (3—1) șl urmează să joace 
cu F. r Galați, Gloria Buzău (dublu 
meci), Steagul roșu, Metrom și Trac
torul Brașov, ș.a. De asemenea, gă

lățenii vor efectua pregăti 
Poiana Brașov, Intre 13 feb 
1 martie, perioadă ce coincid 
canța studenților. Pină la 
In stațiunea montană. Polițe 
antrenează acasă, ședințele, 
in fiecare zi in actuala peri 
loc in aer liber, ia barinul 
ți in sală.

La ședințele de p 
Trofin, Brescan — 
Nan, Dim a, Brostiac. Grota. Schrou- 
hammer — fundași, Bejcdird. Diva. 
Tănăsescu. Berman, Virlaa — mi O- 
casi. Stoica. Toiea. Pop*a:că.  Bențea. 
Tatali — înaintași, precât 
Chitic (portar) și Pred*  
movați din formația de 
clubului.

• Cea de a X-a ediție a Tro
feului „Cupa veteranilor" — 
competiție rezervată popicarilor
din județul Sibiu care au tre
cut de 55 ani — a fost cîștigată

■ *
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P. VtNTHA
PETRE MOLDOVEANU: „AVEM 

UN SINGUR OBIECTIV — 
PROMOVAREA..."

u «

ti

— De eindl
— De o săntăalnă.
— Motivul 7
— Unul singur: încrederea :L vet 

putea readuce ia Divizia B echipa 
din acest frames eres.

— Caro siat promisele neni nrrtel 
de— viitor «acces?

— In prtenl rtsd lotsl eehftpeL 
Am găsit un nuelen de jccătan va
loroși din care se neats ai:ltd • 
formzțre caoabBâ de mai 
de-:it a realiza: dri arj

— A Sent w
mări ?

— Doar patra. Pțl : < 
greșul Brăila. Lrnan dt 
Pașcani și doi foști jirrig-

Prî- 
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ÎNTÎLNÎRE CU MEMBRII SUSȚINĂTORI Ai CLUBULUI RAP’D
Vineri 2 februarie, ora 17,30, la 

clubul uzinelor Grivița Roșie din 
Capitală va avea loc o întîlnîre cu 
membrii susținători ai Rapidului. 
Cei prezenți vor lua cunoștință, 
printre altele, de acțiunile sportive

ce urmează a 5 organizate eu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la 
eroicele lupte ale munc; Uxiktr ce
feriști din 1933 și cu ocazia ani
versării a 50 de ani de existență 
a clubului Rapid.
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NUME NOI LA C.F.R. CLUJ
C.F.R. Cluj a devenit o prezență 

bine conturată în prima 
divizie. _ 
reușite 
trogradare în primele două 
pionate la care a luat parte, acum. 
In cel de al treilea an în Divizia 
A, demonstrează, la o scară mai 
ir.altă, ceea ce a dovedit, mai ti
mid, in acele retururi „fierbinți*,  
după cum le denumea, zilele tre
cute, dr. C. Rădulescu, cel care 
ți-a legat atît de mult numele de 
reușitele echipei.

Consecventă unui principiu al 
său, conducerea echipei de fotbal 
nu a alergat niciodată după ju
cători cunoscuți, pretențioși, ci ș-a 
preocupat de aducerea în lot a 

fotbaliști tineri, talentați, care 
la CF.R. și-au făcut un nume. De 
aceea, nu ne-a surprins numărul 
mare de figuri noi văzute în lotul 
feroviarilor, cu prilejul unei vizite 
făcute săptămlna trecută. Singurul 
trai cunoscut este portarul Catona,

noastră 
După încercările sale — 
- de a se salva de la re-

cam-

fost la Crișul, venit la Cluj de la 
Jiul. „Va fi legitimat dacă echipa 
din Petroșani ii va da dezlegarea", 
ne spune dr. C. Rădulescu, care 
își continuă ideea astfel: „Fiindcă 
Moldovan își satisface serviciul 
militar, ne-ar trebui un coleg de 
poartă pentru Gadja în vederea 
returului, astfel că. avem nevoie 
de Catona". Alte nume noi : Sebcs- 
teni și Szepi, amîndoi de la Sighe- 
tul Marmației, Ciubotarii de ia 
Gloria Bistrița, Boca (cel mai tî- 
năr din lot : 17 ani) de la C.F.R. 
Teiuș, Giurgiu de la F.C. Bihor.

Lipsea de la întîlnirea cu jucă
torii antrenorul Laurențiu Muntea- 
nu, care era bolnav.. în această si
tuație C. Rădulescu este ajutat de 
Emil Chirilă, antrenor care astă 
toamnă s-a ocupat de echipa de 
juniori, participantă la campionatul 
republican.

De astăzi, C.F.R. se pregătește la 
Borsec, Aci vor fi susținute și pri
mele meciuri amicale : la 4 fe

bruarie va întîlni pe Apemin Bor
sec sau Mureșul Toplița ; la 8 fe
bruarie va juca la Tg. Mureș cu 
A.S.A., la 11 februarie la Bistrița 
cu Gloria. Feroviarii au perfectat 
și un turneu. în R.D. Germană unde 
vor sușțipe trei partide : la .17 fe
bruarie vor j’uca la Erfurt, la 21 
februarie Ia Jena cu Carl Zeiss, și 
iși vor încheia jocurile la Halle, 
unde vor întîlni, la 26 februarie, 
formația locală Chemie. In țară, 
la Cluj, la 1 martie programul 
prevede un joc cu F.C. Hansa Ros
tock, iar la 4 martie, revanșa par
tidei cu A.S.A. Tg. Mureș, la Cluj.

ANTRENORUL MACRI
A REVENIT IN ȚARA
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;u»: total al conducerii secției de fot- 
bal: despre antrenamentele sale severe 
4cr ;:-e de conținut; despre ajutorul 
dat de .doctorul*  echipei care nu era 
«Sttîaeva Ceriu.. soția sa șl care, pe 
Bag*  sumarele ei cunoștințe de specia- 
ÎC.ate, a avut la rindul sau un foarte 
b-r. sfetnic — lucrarea .Practica medi
cal*  tn fotbal*  de doctorii D. Tomescu 
u Si. Sein eseu; despre succesul acțiunii 
Oe teiinerire a echipei cu rezerve de 
li—ZJ ar.s. faptul poate cel mai apreciat 
dt algerieni.

— Kererrele m-au salvat, ne explică 
Macri. Faptul c*  am lucrat cu ele la 
te. ea li ev titularii a ficut ca prontu- 
varra s*  se realizeze firi dificultate. 
M-aaa convins. odat*  In plus, c*  i.aeri- 
ler trebuie s*  ti se acorde multă Încre
dere. O s*  ridrți. dar cind am jucat 
cu ncsacrapi. am pierdut toate primele 
crac: Joctrn. Dup*  aceea insâ, cu re- 
Mm. deci cu tineri, am r*ntas  nein- 
steM ops etape. Sv spune nimic -sta 7

— Ba da. ei la NAR ai continuat cu 
■Mă atnfi succes experiența începută la 
CF R. T. r , : . jf că ai putea-o repeta 
acum d a -H ta țară, cu și mai multe 
rcaie. Spunea: daăr că te-.ii intors de-

— Da. Am anunțat conducerea clu- 
bofm ei sv m*  mai întorc și in ciuda 
msrizeateler ei. nu m-am ' râzgindit. 
Echipe eoe scutit*  acum de orice emo
ție. tar dae*  Întrebarea următoare se 
referă eumsa la proiectele mele, iată 
găriientu : deocamdată vreau să mă 
refac, st mt odihnesc și după aceea 
vei vedea.

Azi, pe stadionul Giulești 
RAPID — FLACĂRA ROȘIE

Petre GAȚU

Stadionul Giulești găzduiește azi, cu 
începere de la ora 14, întîlnirea amicală 
de fotbal dintre echipele Rapid și Fla
căra roșie.

Duminică dimineață, de la ora 10.30, 
Rapidul va susține un nou meci de ve
rificare în compania divizionarei B, 
Metalul București.

STEAUA ÎN LIBAN
Marți seară, la lumina reflectoarelor, 

echipa Steaua a susținut primul meci 
al turneului pe care îl întreprinde în 
Liban.

Pe stadionul Burch Ahmud din Beirut, 
în fața a 3 000 de spectatori, fotbaliștii 
militari au întîlnit echipa Homenedmen. 
Practicînd un joc spectaculos, cu multe 
acțiuni ofensive, bucureștenii au repur
tat o victorie lejeră : 5—1 (3—0). Punc
tele au fost realizate în ordine de Tă
tarii, Vlgu (2). Năstase șl Aelenei. Toți 
jucătorii au manifestat o bună dispo
ziție de joc dar mai ales Ciugarin, Ne
grea, Dumitriu IV, Vlgu, Helvei șl 
Aelenei.

Antrenorul Gh. constantin a folosit 
următorul „11“: Haidu — crlstaehe, 
Ciugarin, Negrea (min. 46 smarandache). 
Hălmăgeanu (min. 46 Iovănescu) — Du
mitriu IV, Vlgu — Pantea, Tătaru (min. 
46 Helvei), Năstase, Aelenei (min. 63 
Vlad).

RAPID ÎN ALGERIA
Am anunțat că echipa Rapidului ur

mează să întreprindă un turneu în Al
geria. în luna februarie. Antrenorul 
Tache Macri, care a funcționat oină 
acum la echipa N.A.R. din Alger, (orga
nizatoarea acestui turneu), ne-a infor
mat că la el vor participa, în afară de 
Rapid, echipa sovietică Ararat Erevan, 
selecționata națională - a Libiei (antre
nată de Titus Ozon și Nieolae Oaidă) 
și N.A.R.

C.S.M. REȘIȚA ÎN IUGOSLAVIA
Echipa clubului C.S.IVI. Reșița va în

treprinde un turneu în Iugoslavia intre 
10 și 20 februarie. în cadrul acestui 
turneu, organizat de Dynamo din Pan
covo, echipa reșițeană va disputa trei 
partide amicale. Deschizînd seria me
ciurilor de pregătire, reșițenii întîlnesc 
astăzi, pe stadionul „Valea Domanului“ 
pe Progresul București.

PREGĂTIRILE JIULUI
Incepînd de mîine jucătorii echi

pei Jiul vor deschide suita parti
delor amicale întîlnind la Petroșani 
formația de tineret-rezerve. în con
tinuare au fost perfectate următoa
rele jocuri : la 4 februarie cu Me
talul Drobeta la Tr. Severin urmînd 
ca la 8 februarie să aibă loc re
vanșa la Petroșani. La 11 februarie 
cu Mureșul la Deva ; la 15 februa
rie cu Vulturii Textila, la Lugoj ; 
la 18 februarie cu C.F.R., la Timi
șoara ; la 22 februarie cu A-S-A. la 
Tg. Mureș ; la 25 februarie, cu F.. C. 
Bihor, la Oradea ; la 28 februarie, 
cu A.S.A. la Petroșani ; la 4 martie 
cu C.S.M. Reșița, la Petroșani și la 
8 martie, tot la Petroșani, cu Știința.

C.F.R. PAȘCANI ACUZĂ...
Ne-a sosit o veste deloc plăcută 

de la Asociația sportivă C.F.R. 
Pașcani, a cărei echipă este pre
zentă de 14 ani în Divizia B. „în 
toi acest timp — se spune în scri
soarea trimisă redacției noastre și 
semnată de ing. Petru Teodorescu, 
președintele asociației și ing. Isidor 
Ermolai președintele secției de fot
bal — a constituit pentru noi o 
mîndrie faptul că am promovat 
jucători talentați care au ajuns as
tăzi în prima divizie a țării". 
Nu-s vorbe goale cele afirmate mai 
sus. Numai în ultimii ani C.F.R. 
Pașcani a cedat echipelor de Di
vizia A jucători talentați ca : Săl- 
ceanu (Dinamo), . Hrițcu (S C. Ba
cău), Ltipulescu (Politehnica Iași) 
iar în acest an Cozma (Dinamo) ■ și 
Blejușcă (S.C. Bacău). Bineînțeles 
totul legal, după formele cerute 
de regulament, transferuri pe bază 
do înțelegere cu cluburile care 
i-au solicitat. „Nu ne-am opus — 
și nu o vojn face nici în viitor — 
se spune mai departe în scrisoare 
— promovării jucătorilor talentați. 
Nu sîntem însă deloc de acord cu 
„sistemele" clubului Farul Cons
tanța..,".

Dar iată de unde provine neca
zul. Pe la sfîrșitul lunii decembrie, 
la Pașcani s-a prezentat C. Toma 
din partea clubului Farul pentru 
a trata cedarea jucătorului Mărcu- 
lescți (un alt talent, se pare) de 
la C.F.R. Numai că divizionara B 
din Pașcani se află în această pe
rioadă într-o situație mai dificilă,

fiind amenințată cu retrogradarea.' 
Așa că — în cadrul eforturilor 
ce se fac pentru a preîntîmpina un 
final de campionat neplăcut — nu 
este deloc indicat să se dea dru
mul unuia dintre cei mai buni ju
cători ai echipei. Și atunci, ținînd 
seama de această realitate, s-a co
municat lui C. Toma că asociația 
C.F.R. Pașcani este de acord cu 
transferul numai că îl va acorda 
după ce se termină această ediție 
a campionatului. Chiar jucătorul 
Mărculescu și-a precizat poziția, a- 
rătînd că nu este dispus să pără
sească echipa decît cu forme le
gale.

Totuși, iată ce s-a întîmplat în 
continuare : „Pe la jumătatea lunii 
ianuarie, Mărculescu a plecat la 
Constanța, momit do un „delegat" 
al clubului „Farul", care s-a ambi
ționat să ne ia jucătorul fără să 
țină seama do greutățile noastre. 
Ceea ce, noi socotim că este un 
gest lipsit de sportivitate în care 
ăr trebui să intervină însăși F.R. 
Fotbal. Dacă noi nu dăm dezle
garea, este cert că Mărculescu nu 
ar mai avea drept de joc pînă la 
1.1.1974. Farul ne-a luat nejusti- 
ficat un jucător care nu va putea 
fi folosit pînă la sfîrșitul campio
natului. Ce părere aveți de ase
menea relații ?“

Evident, ne aflăm în fața unor 
relații cu totul nedorite. Iar dacă 
lucrurile stau așa. Farul ... este în 
ofsaid flagrant !! !

Modesto FERRARINI

IN JUDEȚUL BRĂILA TINERETULUI-UN AMPLU PROGRAM 
DE MANIFESTĂRI ȘI COMPETIȚII ÎN ACEST AN

Comitetul județean al U.T.C. Bră
ila a acumulat o experiență boga
tă in organizarea (în colaborare eu 
Consiliul județean de educație fi
zică și sport) a unor competiții 
sportive de masă în asociațiile spor
tive de la orașe și sate. O privire 
retrospectivă ne arată că in muni
cipiul și județul Brăila s-au ob
ținut rezultate bune, printre care 
cităm : Crosul tineretului la care 
au fost atrași peste 18 000 tineri, 
Pentatlonul atletic școlar la care 
au participat aproape 9 000 tineri, 
Cupa tineretului de la sate (peste 
11 000 tineri), concursul’ de șah al 
elevilor (10 000 tineri). De aseme
nea, o mare amploare a avut acti
vitatea sportivă necompetițională în 
padrul căreia 6 000 de tineri elevi 
practică sistematic gimnastica de 
înviorare, peste 45 000 tineri au par
ticipat la acțiuni turistice, iar peste 
50 000 tineri la 280 de duminici cul
tural-sportive. S-au dezvoltat bazele 
sportive, în special, cele simple și 
s-au procurat materiale sportive în 
valoare de peste 200 000 lei.

S-au remarcat în această activi
tate asociațiile sportive din comu
nele Movila Miresii, Grădiștea, Vi- 
ziru, Ianca, Rîmniceanu, însurăței, 
Maxineni, din liceele : Nieolae Ior- 
ga, Panait Cerna, Economic-Brăila, 
precum și din școlile profesionale 
de construcții, Progresul etc. Dar 
au fost și asociații sportive eu mai 
puține inițiative în organizarea com
petițiilor sportive de masă ca ace

La H februarie 1973, va avea loc tra- 
gtuea Loteriei in obiecte, atractiva for
mă de joc, care oferă multiple posibi
lități de cîștig participanților.

Participarea se face pe bilete de 5 iei 
bucala, pentru atribuirea cîștigurllor în 
frunte cu autoturismele „DACIA 1300“ 
șl premii in obiecte în valoare de 20 000 
lei, 10 000 lei etc., se vor efectua 17 ex
trageri separate. Rețineți I Fiecare bilet 
poate obține cîștiguri cumulate. Mai 
multe bilete, mai multe șanse de cîștig. 
Amănunte în toate agențiile Loto-Pro- 
nosport.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES NR. 5 DIN 

31 IANUARIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII: 
2 791 672 lei din care 1.683.890 lei 
report. 

lea din liceele Nieolae Balcescu, 
Gh. Munteanu Murgoci, din comu
nele Gropeni, Boragi, Mircea Vodă, 
Jirlău, Gemenele și altele.

Avînd la bază experiența anului 
precedent, comitetul județean U.T.C. 
a luat, din primele zile ale acestui 
an, ample măsuri în vederea acti
vizării și impulsionării mișcării 
sportive de masă. în mod deosebit, 
în mediul sătesc, vor fi activizate 
organele și organizațiile U.T.C. pen
tru ca, împreună cu conducerile a- 
sociațiilor sportive, a C.A.P. și șco
lilor, să organizeze competiții spor
tive de amploare. Se vor desfășura 
schimburi de experiență între spor
tivii de la oraș și sate.

Din planul de măsuri alcătuit 
pentru acest an menționăm conso
lidarea din punct de vedere orga
nizatoric a tuturor asociațiilor spor
tive, înființarea în marile unități 
economice a unor asociații sportive 
proprii, diversificarea formelor de 
participare a exercițiilor fizice și 
sportului în funcție de baza mate
rială, de tradiții și de cerințele ti
nerilor din asociațiile sportive res
pective. Se vor organiza campio
nate ale asociației la cel puțin 3 
ramuri sportive, peste 300 duminici 
cultural-sportive, peste 900 activi
tăți turistice, 3 acțiuni sportive spe
cifice tinerelor fete. Vor fi antre
nați un număr mai mare de tineri 
și, în special, de fete, la tradițio
nalele competiții sportive, „Crosul 
tineretului", ,,Cupa tineretului de la

LA 11 FEBRUARIE 1973, TRAGEREA LOTERIEI ÎN OBIECTE
EXTRAGEREA I : 25 32 34 12 

29 13.
EXTRAGEREA a H-a: 30 43 3 

4 18.
Plata premiilor se va face ast

fel :
în Capitală începînd din 8 fe

bruarie pînă la 17 martie, iar în 
țară începînd aproximativ din 12 
februarie pînă la 17 martie 1973, 
inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

26 IANUARIE 1973
EXTRAGEREA I: Cat. 1:1 va

riantă 25% a 59.371 lei și 3 va
riante 10% a 23.749 lei ; cat. 2 : 
6,95 a 11.276 lei ; cat. 3 : 15,50 a 

sate*.  „Pentatlonul atletic 
sau la cea de a eincea ediție a 
competiției locale „Cupa Danubia
na’. tn cadrul asociațiilor sportive 
din școli organizarea câmp onatekx*  
pe clase, interclase, și inter-ani de 
studii, vor sta pe primul plan.

Pentru buna pregătire a compe
tițiilor sportive și instruirea tine
retului. o problemă principală este 
asigurarea cadrelor. Pentru aceasta, 
în acest an, vor fi pregătiți, prin 
cursuri speciale. 300 de arbitri-e- 
levi, 50 de instructori sportivi pre
cum și 25 de arbitri dintre tinerii 
de la sate.

Se va acorda o atenție deosebită 
lărgirii bazei materiale pentru 
practicarea sportului. Pentru aceas
ta se vor amenaja și construi noi 
baze și terenuri sportive prin mun
că patriotică și resurse locale. De 
exemplu, se vor construi 7 terenuri 
de fotbal (în comunele Gropeni, Vă- 
deni, M. Vodă, Movilamare, Scor- 
țaru, Ianca și Grădiștea), 11 tere
nuri de volei, printre care în Ro- 
manu. Vădeni, Gemenele. însurăței, 
Rîmnicelu, 10 terenuri de handbal 
la Roșiori, Racovița, Dudești și alte 
comune, 7 popicarii, în comunele 
Tudor Vladimirescu, Gripeni, Du
dești, 20 terenuri de tenis, 6 tere
nuri de baschet la Ianca. Maxineni, 
însurăței etc. precum și sectoare de 
atletism în comunele Movila Mi
resii, Maxineni, ianca, Dudești, Vi- 
șani, Găiseanca, Romanu și altele, 

TRAIAN ENACHE-coresp.

5 056 lei; cat. 4: 36,40 a 2153 lei; 
cat. 5 : 95,55 a 820 lei ; cat. 6 : 
209.90 a 373 Iei.

EXTRAGEREA a IM : Cat. A: 
1 variantă 25% a 100.000 Iei ; B : 
2,85 a 25.774 lei ; C : 5,30 a 13 860 
lei ; D : 11,60 a 6.333 lei ; E : 26.35 
a 2.788 lei ; F: 37,15 a 1.977 lei; 
Z: 1279,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A 22.430 
lei.

Premiul de 59.371 lei jucat sfert 
de la categoria 1 l-a obținut OLIU 
TRAIAN din Agnita județul Sibiu, 
iar cel de 100.000 lei de asemenea 
jucat sfert de la categoria A a 
fost obținut de MOLDOVEANU 
ANGHEL din București.

CONCURS INTERJUDEȚEAN 
DE ATLETISM iN SALA

tn Sala sparturilor din Botoșani 
s-a desfășurat un reușit concurs de 
atletism in sală la care au luat 
parte 120 atleți (seniori, juniori I 
și II din județele Bacău. Bistrița 
Năsăud, Iași, Suceava și Botoșanii. 
A fost o întrecere reușită pentru 
care organizatorii merită, categoric, 
felicitări. Iată și cîteva rezulta
te : JUNIORI II-Iungime Io
sif Pavai (Bistrița) 6.08 m ; înălțime
— Ștefan Andrei (Bacău) 1,70 m ; 
greutate — Seniuc Nieolae (Boto
șani) 10,68 m ; JUNIOARE II-lun- 
gime Caterina Palmas (lași) 4.82 m: 
înălțime — Cleopatra Farcaș (lași) 
1,57 m ; greutate — Veronica Pro- 
ca (Iași) 10,32 m ; JUNIORI I-tri- 
plusalt Mihai Mironescu (Orașul Gh. 
Gheorghiu Dej) 12,82 m; greutate
— Viorel Munteanu (G. Humorului): 
JUNIOARE l-înălțime Coculeana 
Bucătaru (Iași) 1,50 m.

V. HA IM
SĂNIUȚĂ ZBOARĂ...

...a fost un concurs de săniuțe or
ganizat — pe categorii de vîrstă — 
la Gura Humorului. Pirtia „Staniș- 
te“ s-a transformat intr-un adevă
rat furnicar al celor ce îndrăgesc 
acest sport. Ciștigători la diferite 
categorii — Carmen iacob, Nicoleta 
Croitorii, Camelia Burda, Vasile 
Buta, Mugurel Popescu, și Dom 
Lucaci.

C. FILIPOVICI, coresp.

I
• Cursuri de arbitri la Piatra I

Neamț : 30 de foști jucători, se i 
pregătesc pentru a deveni ar- | 
bitri de fotbal (cursurile sînt I 
predate de arbitri ce activează ; 
în corpul republican) ; 22 de 1 

I sportivi urmează cursuri pentru 
i o altă disciplină îndrăgită — 
' orientarea turistică.

Cornel NEMȚEANU — coresp. 1

MIHAELA MILITARU — O 
SPERANȚĂ IN 

RADIOAMATORISM
Elevă în clasa a XI-a a Liceu

lui Grigore A'.exandrescu din Tir- 
goviște. Mihaela Militaru este o 
speranță certă a radioamatorismu
lui din acest oraș. S-a remarcat la 
îr.ceput in concursuri piofiierești,

apoi în echipa județului Dîmbovița, 
în 1971 și 1972 a ocupat — în cupa 
României și în campionate republi
cane — de mai multe ori locul I. 
Mihaela Militaru — la progresul 
căreia și-a adus din plin contribu
ția cunoscutul radioamator Lucian 
Grideanu, precum și alți radioa
matori ai clubului local — ne-a 

de Ion Curea (după executarea 
celor 80 lovituri — în plin și 
izolate — 320 p.d.). Au fost 16 
concurenți.
Hie IONESCU, coresp. județean

declarat că se pregătește eu seri
ozitate și ambiție pentru... un loc 
in lotul reprezentativ al țării.
Mișu AVANU, coresp. județean

CUPA DE IARNA

în sălile Casei de cultură și a 
Liceului nr. 1 din orașul Caracal 
a avut loc tradiționala intrecere do
tată cu Cupa de iarnă, la șah și 
tenis de masă. Au participat 70 de 
sportivi din 9 asociații — elevi, 
sportiv: din întreprinderi, instituții 
și cooperația meșteșugărească — o- 
îerind dispute spectaculoase de un 
bun nivel tehnic. La șah (32 con
curenți), trofeul a revenit vetera
nului Victor Buiculescu (Voința) 
care a terminat neînvins competiția, 
iar la tenis de masă (38 concu
renți) elevului Picu Popa (Liceul 
nr. 1).

G. DONCIU, coresp.

ÎNTRECERI DE PATINAJ 
LA BUZĂU

Recent, pe gheața lacului din 
Parcul Crîng s-au desfășurat pri
mele întreceri de patinaj viteză 
din istoria sportului buzoian. La 
copii ciștigători au fost: Mircea 
Costea, Marius Dinu, Nieolae Pin- 
tilie — pe categorii de vîrstă — 
și Iacob Sorin la juniori.

De remarcat că, în încheiere, în 
concursul rezervat seniorilor, vic
toria a revenit profesorului de e- 
ducație fizică N. Jitaru (de la Li
ceul Pedșgogic Spiru Haret) în 
vîrstă de... 62 de ani, unul dintre 
pionierii și animatorii mișcării 
sportive clin municipiul Buzău.

Victor GAȘPAR, coresp.

O PARTE DIN SCHIORII 
ALPINI CE VIN...

Că schiul este iubit la Vatra 
Dornei se știe. Că dragostea pen
tru acest sport se naște și este 
cultivată chiar la cei mici, de a- 
semenea. Pentru cei care nu știau 
aceasta însă sau... sînt neîncreză
tori, iată o imagine trimisă de co
respondentul nostru județean C. A- 
lexa din Suceava. în fotografie, 
un aspect dinaintea plecării intr-un 
concurs de schi rezervat juniorilor. 
Avem, așadar, în față o parte 
dintre reprezentanții generației de 
schiori alpini ce vin...

M. FLORESCU

CAMPIONAT MUNICIPAL | 
DE HOCHEI PENTRU COPII
Patinoarul artificial din Galați, 

găzduiește, săptăminal, întrecerile 
campionatului municipal de hochei 
rezervat copiilor. Disputele dintre 
cele șase echipe — formate din 
jucători ai centrului de antrena
ment și ai Școlii sportive — sus
cită un mare interes în rîndul e- 
levilor. După zece etape, conduce 
prima echipă a Școlii generale 
nr. 20

T. SIRIOPOL, coresp. județean.

o în fața Sălii sportive din 
Botoșani s-au amenajat două 
patinoare artificiale. Zilnic aici 
vin zeci și zeci de elevi — iur 
bitori ai sportului pe patine. Un 
patinoar are 250 mp. iar celă
lalt 180 mp.

S. LAMFIT, coresp.
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DES MOINES
TURNEUL FINAL AL „CUPEI CUPELOR9»

LA VOLEI FEMININ VA AVEA LOC LA PARIS TOTI
START CU SURPRIZE IN TURNEUL

CURSUL INTERNAȚIONAL AL MONITORILOR A EVIDENȚIAT:

TENDINȚE NOI
ÎN SCHIUL ALPIN

DIN AUSTRIA

Penicilina lași,Wisla Cracovia, Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. Sofia—echipele finaliste
■ vi

La ședința Confederației europene 
de volei, care s-a desfășurat zilele 
'trecute la Paris, au fost stabilite da
ntele cînd se vor disputa turneele fi
nale ale „Cupei campionilor euro
peni" și „Cupei Cupelor".

Turneul final feminin al „Cupei cu
lpelor" a fost programat la Paris în- 
'tre 9 și 11 martie. După cum se știe, 
la această fază a competiției va fi 
prezentă și echipa Penicilina Iași.

Turneul masculin va avea loc Ia A- 
tena între 16 și 18 martie, cu parti
ciparea formațiilor ce se vor califica 
în urma celor două turnee semifinale 
(în grupa de la Florența fiind com
petitoare și echipa Rapid București).

Fazele finale ale „Cupei campioni
lor europeni" au fost programate în 
Belgia Intre 23 și 25 martie (mascu
lin) și în Olanda, între 9 și 11 martie 
(feminin).

AU FOST ELIMINAȚI!

COMPORTARE MERITORIE A PATINATOARELOR DINAMOVISTE
LA CONCURSUL DE LA TORUN

La concursul international de 
patinai artistic din orașul Toruri 
(Polonia) au participat pentru_ pri
ma oară în acest an și două re
prezentante ale tării noastre. Este 
vorba de sportivele dinamoviste 
Roxana Stănișor și Emilia Țibula 
care, deși la prima lor confrunta
re internațională au avut o com
portare meritorie. în finalul corn- 

: petiției, Emilia Țibula a ocupat 
' locul 11, iar Roxana Stânișor 14. 
IDe menționat că Țibula a reușit 
la libere să întreacă nu mai puțin 
«ie șapte concurente. La această 
Competiție internațională au parti-

cipat patinatori din R. D. Germa
nă, R. F. a Germaniei, România 
și Polonia.

„La telefon, aveți legătura cu ho
telul National Motor Inn, 
Moines, statul Iowa !...“

Din nou vocea lui Ilie 
de la mi; de kilometri, 
aceasta pare coborîtă cu 
vești proaste... Toți cei trei tenis- 
meni români au fost învinși în pri
mul tur. la Des Moines, a doua lor 
escală în circuitul „indoor" ame
rican. în rezumat, iată amănuntele 
aflate asupra acestui start 
zător de nefavorabil.

Mai Intîi, ordinea capilor 
a fost fixată astfel : 1. Ilie 
2. Pancho Gonzales 3. Clark Graeb- 
ner 4. Juan Gisbert. Și 
favoritul nr. 1 pierzînd 
6—3 în fața tînărului 
vest-german Karl Meiler 
1,90 m ; 82 kg).

din Des

surprin-

de serii 
Năstase

iată-1 pe 
cu 7—5, 
tenisman 
(22 ani;

SCHIOARA NUJI DEGERATU PE LOCUL 10
LA „CRITERIUL JUNIORILOR"

CAMPIONATUL

FRAGA, 31 (Agerpres). — La 
Spindleruv Mlyn (Cehoslovacia) au 
început întrecerile de schi alpin 
„Criteriul juniorilor". în prima zi 
a competiției s-au disputat probe
le de slalom special. La juniori, 
pe primul Ioc s-a clasat schiorul 
austriac B. Gensbichler. care a 
realizat în două manșe timpul de

1:19. Pe locurile următoare s-au 
situat M. Szoityi (Cehoslovacia) — 
1:20,20 si B. Zeman (Cehoslovacia) 
— 1:20.51, In cursa rezervată ju
nioarelor cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Kuzmanova (Ce
hoslovacia) — 1:19,27. Schioara ro
mâncă Nuți Degeratu a ocupat 
locul 10, cu timpul de 1^9.11.

DE HANDBAL
(Urmare din pag. Z)

echipei cîștigătoare se cere remar
cată forma excelentă a portarului 
Ștefan Orban (care a apărat 5 din 
cele 8 aruncări de la 7 m de care 
a beneficiat Dinamo) gj verva lui 
Drăgăniță, iar din team-ul învins 
subliniem comportarea lui Licu. 
Principalii realizatori : Drăgăniță 
(5) și Kicsid 
respectiv Licu

Au arbitrat 
Țircu (ambii

INDEPENDENȚA 
jnta BUCUREȘTI 
tn joc de la care nu așteptam 
prea mult, dată fiind situația to
tal diferită a celor două formații. 
Tn timp ce Voința nu mai are, 
practic, șanse de a se salva de la 
retrogradare, Independența, 
la mijlocul clasamentului, 

de punctele aflate în 
a fi la adăpost de 
Se sconta, așadar, că 
evident mai buni, vor 

această superioritate, 
ușor confruntarea cu

(3) pentru Steaua, 
(8).
Gh.
din

Popescu și P.
București).
SIBIU — VO-
22—21 (9—13),

„Am condus cu 5—3 în primul 
set — ne spune Ilie Năstase — 
dar mi-am pierdut sertnciul și a- 
poi, în prelungiri, am ratat lovituri 
în serie Meiler se arată in mare 
progres șt este unul dintre tinerii 
puși pe fapte mari, foarte numeroși 
in circuitul nostru. Eu nu sînt incă 
in forma normală. In plus, resimt 
o durere in braț, care mă însoțește 
totdeauna cînd reintru după pauze 
prelungite. Continui totuși antre
namentele, tocmai ca să elimin du
rerea. Voi juca dublul, probabil cu 
Graebner'.'

Clark Graebner a avut o sarcină 
ușoară în fața lui Traian Marcu, 
pe care l-a învins cu 6—2, 6—1. 
Mai mult a rezistat „bătrânul*  Ion 
Țiriac, învins în trei seturi (4—6, 
6—4, 6—3) de americanul Sandy 
Mayer, o altă revelație a acestui 
început de sezon.

Surprize sînt și în alte sectoare 
ale tabloului probei de simplu. Cei 
44 de ani ai celebrului Pancho 
Gonzales au cîntărit și ei cam greu, 
în fața lui Nikola Kalogheropoulos, 
care reușește să cîștige cu 7—5, 
6—4. John Cooper 
6—3. 2—1 în fața lui 
în momentul cînd a 
bandoneze din cauza 
musculare.

Tot de Ia Ilie Năstase aflăm: 
„Turneul de la Des Moines ține 
doar patru zile. Ne mutăm apoi la 
Salt Lake, pentru următoarea e- 
tapă".

Salt Lake City, statul 
zona lacurilor sărate din 
munților Stîncoși. Circa 
distanță de New York.

★
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI primim re

zultatele sferturilor ce finala, la Des 
Moines: Meiler — Cramer 6—4,
6—4 ; Graebner — Barany 6—3, 
6—1 ; Gisbert — Fletcher 6—4, 6—0; 
Kalogheropoulos — Pinto Bravo 6—3, 
6 3.

In campionatele internaționale de 
tenis ale Scandinavici, care se des
fășoară Io Helsinki, I. Sântei (Româ
nia) a debutat cu o victorie, invin- 
gind 
dezul T.

S-a vorbit și continuă să se 
vorbească despre „marea reformă" 
a schiului austriac, situație rezul
tată după Jocurile Olimpice de iar
nă de la Sapporo, unde. — se știe 
— schiorii tirolezi nu au excelat.

Ceea ce a trezit interes a fost 
nu numai încredințarea destinelor 
echipelor naționale unor formații 
tinere conduse de Toni Sailer, cît 
mai ales așezarea învățămîntului 
de bază pe noi coordonate. în 
fond, coloana vertebrală a între
gului sistem al schiului austriac.

Noul plan de învățămînt este 
rodul unor studii științifice extin
se pe durata a cîțiva ani, efec
tuate de profesorii St. Krucken- 
hauser și F. Hoppichler asupra e- 
voluției celor mai buni competi
tori din lume, a propriei școli și 
a condițiilor cu totul aparte în 
care se schiază azi. Cei care au a- 
vut curiozitatea să parcurgă acest 
plan, nu numai teoretic dar șl 
practic (noi am făcut-o în cadrul 
Cursului internațional al monito
rilor de schi din Austria în no
iembrie trecut), și-au dat seama că 
el nu a apărut oa o soluție

A.S.L.

maiUna din cele 
remarcabile produse 
ale noii școli austri- 
ace de schi este ti- 
năra Monika Kase- 
rer, recenta cîștigă- 
toare a slalomului 
special de la Grin- 

delwald (Elveția).

impusă de criza de moment 
rațiuni pro- 

consecință

ad-

VITEZĂ Șl
de

conducea cu 
Juan Gisbert, 
trebuit să a- 
ur.ei întinderi

Utah, în 
preajma 

3000 km

cu 1—€, 6—4, 6—4 pe sue- 
Svensson.

...Șl
ÎN

In

aflată 
avea

Joo 
sur- 

si- 
va- 
cîș- 

ulti- 
me-

‘nevoie 
i pentru 
prize.

ibienii, 
horifica
i tigînd 
ma clasată. Surprinzător, însă, 
ciul a început în nota de eviden
tă superioritate a bucureștenilor 
care, lipsiți de emoții, au fost la 
un pas de a realiza prima lor vic
torie în cele 9 etape ale turului 

’ de sală. Ei au condus uneori co
mod (min. 25:12—7, min. 38:16—12) 
Insă. în spre finalul partidei si- 
bienii, amenințați de perspectiva 
unei usturătoare înfrângeri, au luat 
jocul în serios, obținînd egalarea 
în min. 451 17—17. Din acest mo
ment șj pînă la sfîrșit. ambele for
mații au condus pe rînd. victoria 
revenind 
Sibiu.
Schmidt (9) și Savu (5) pentru 
Independența, respectiv Dumitru 
17) și Dima (5). Au arbitrat Gh. 
I.ungu (Brașov) și D. Purică (Plo
iești).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TROTUȘUL 15—15 (6—10). Poate 
puțin exagerată, dar oricum des
tul de aproape de adevăr, ni s-a 
părut observația unui tehnician, 
care a spus despre acest joc că 
este... meciul disperării. Intr-adevăr, 
aflate în periculoasa zonă din apro
pierea locului IX, ambele echipe 
aveau nevoie de puncte ca de... 
aer. Dar, în 
la Trotușul 
ci> hotărîre 
s-au arătat

in extremis echipei din 
Principalii realizatori i

timp ce jucătorii de 
au abordat întîlnirea 
și calm, timișorenii 

nervoși și timorați. 
Consecința acestui fapt a fost că 
Trotușul a avut tot timpul avanta- 
âul, uneori la diferențe ce păreau 
greu de recuperat i 10—5 (min. 29). 
14—8 (min. 39). Cu 9 minute înainte 
de final scorul era 15—11 pentru 
Trotușul și abia atunci studenții 
s-au regăsit și, ca într-o veritabilă 
cursă de urmărire, alternînd apă
rarea în zonă cu cea om 
au realizat ceea ce nimeni 
credea : egalarea, salvînd 
imul din cele două puncte, 
palii realizatori ’. Cucu (9) și Ghioc 
(3) pentru Trotușul, respectiv Gu- 
nesch (6) si Cristian (5), Au arbitrat 
V Pelenghian (București) si VI. Co- 
jocarti (Craiova).

UNIVERSITATEA CLUJ — MI- 
NAUR BAIA MARE 12—12 (7—5). 
Unul dintre cele mai palpitante me
ciuri ale turneului de Ia Ploiești, 
în care protagonistele au luptat 
fără menajamente pentru victorie. 
Clujenii, atîta vreme cît resursele 
fizice le-au permis, s-au arătat pu
țin superiori, mai ales în privința 
jocului în apărare. Realizînd cîteva 
intercepții spectaculoase (prin Tu- 
dosie). ei au avut avantajul în pri
ma repriză (min1 19> 5—1. min 22r 
6—2). dar după pauză, pe fondul 
unui joc de uzură, în care ambele 
echipe au făcut risipă de energie în 
apărare, băimărenii s-au apropiat 
de adversar. Fără a fi spectaculos 
în această parte, jocul ne-a oferit 
31 minute fără nici un gol. păstrând, 
totuși, un caracter de luptă aprigă 
pentru victorie. Aceasta nu a apar
ținut, însă, pînă la urmă, nici uneia 
dintre echipe... Principalii realiza
tori i Schbbel (6) și Tudosie (3) 
pentru Universitatea Cluj, respectiv 
Ignătesru (4). Rotaru (2). Alboaica 
(2) și Răzor (2).

An arbitrat N. Maghețiu și V. 
Epure (ambii din Timișoara).

la om. 
nu mai 

măcar 
Princi-

După rezultate contradictorii obținute in turneul întreprins pe insulele 
britanice, rugbyștii Noii Zeelande (faimoșii „All Blacks") pășesc pe con
tinentul european cu o serie de meciuri programate, începînd cu această 
săptămînă, în Franța. Iată-l — în imagine — pe explozivul Grant Batty, 
extremă foarte rapidă, intr-unui din meciurile susținute împotriva „Leilor 
britanici".

Foto i L’EQUIPE — Paris

10 DISCIPLINE ÎN PROGRAMUL
UNIVERSIADEI DE LA MOSCOVA

A fost definitiv fixat programul în
trecerilor Jocurilor Mondiale Univer
sitare de vară 1973, pe care le va 
găzdui capitala Uniunii Sovietice în
tre 15 și 25 august. La aceste date, 
sînt prevăzute festivitățile de des
chidere și de închidere, respectiv. 
Iată celelalte puncte principale ale 
programului, pe discipline sportive 
(în paranteze este trecută ora Mos
covei) :

Atletism : 16—21.VIII (orele 10 și 
17,30) la stadionul „V. I. Lenin" de 
la Lujniki. Natație: 21—24.VIII (11

și 17,30) la bazinul Lujniki. Sărituri 
în apă : 20—21.VIII (10 și 16) la ba
zinul Ceaika. Polo : 17—19 și 21—
23. VIII (10 și 15) la bazinul Lujniki. 
Baschet : 16—19 si 21—24 (10 si 15) 
în sala Ț.S.K.A. Volei : 16—18 si 20—
24. VIII (10 și 15) în Sala Sokolniki. Scri
mă : 15—22.VIII (10 și 18) în sala 
Znamenski. Tenis : 16—18 și 20—
22.VIII (10 și 18) pe terenurile Luj
niki. Gimnastică : 15—19.VIII (11 și 
17) în sala Lujniki. Lupte : 16—19 si 
21—24.VIII (10 și 18) în sala Univer
sității.

FLACĂRA ITINERANTA

Preluînd o tradiție din ceremonialul 
olimpic, Jocurile sportive africane și-au 
creat și ele o flacără itinerantă, aprinsă 
pentru prima oară cu recentul prilej al 
celei de a doua ediții a Jocurilor des
fășurate în capitala nigeriană Lagos.

Flacăra a fost aprinsă la Brazzaville, 
pe stadionul central ai capitalei congo
leze — acolo unde a avut loc prima 
ediție a Jocurilor sportive africane, in 
iulie 1965. Ștafete cu torțe au purtat fla
căra pînă la aeroport, unde primai u) 
din Brazzaville a transmis-o primarului 
din Lagos. Apoi, flacăra a fost transpor
tată tn capitala Nigeriei pe calea aeru
lui.

spectatorilor a fost aceea că, prin noua 
regulă, handbalul n-are decît de ciști- 
gat.

Deci, începînd cu actualul sezon. în 
handbalul sovietic, jucătorii au doar 
trei sferturi de minut de gîndire. După 
care mingea trece în posesia adversa
rilor...

NEFERICIREA JOCHEULUI

STADIONUL ZBURĂTOR

Sub acest titlu au prezentat ziarele 
engleze întîmplarea tragi-comică petre
cută cu jocheul englez John Hartington, 
unul din așii turfului britanic, avînd la 
activul său cîștigarea a două derbyuri. 
Pe cînd își conducea fiul, în vîrstă de 
3 ani. printr-un parc de distracții londo
nez a avut nefericita idee de a-I duce

hoc, 
și nici ca o modă, din 
pagandistice, ci ca o 
logică a progresului continuu al 
tehnicii și metodicii schiului alpin. 
Și, fără îndoială, depășind grani
țele austriaco, acest plan va avea 
o mare înrîurire asupra multor 
școli de schi din întreaga lume.

ASHE ÎNVINS 
PRIMUL TUR 

turneul internațional de te
nis care are loc pe teren acope
rit la Milano, a fost înregistrată o 
mare surpriză : jucătorul _?__ _
Jean Chanfreau l-a învins cu 4—6, 
6—4, 6—2 pe americanul _____
Ashe, campionul mondial al pro
fesioniștilor. Alte rezultate : Ulrich 
(Danemarca) — Barthes (Franța) 
6—3, 6—3 : Cox (Anglia) — Stil
well (Anglia) 7—6, 6—2 ; Riessen 
(S.U.A.) — Leonard (S.U.A.) 6—3. 
6—2 ; Tanner (S.U.A.) — Borowiak 
(S.U.A.) 6—4, 7—6 ; Panatta (Ita
lia) — Case (Australia) 7—6. 7—6.

francez

Arthur

PENTRU C.M. Df
BELGRAD, 31, (Agerpres), — 

între 5 și 16 aprilie se vor desfă
șura la Sarajevo 
mondiale de tenis 
cursul zilei de ieri 
oficial participarea 
R. P. Chineze. Din

campionatele 
de masă. în 
și-au confirmat 

și _ echipele 
echipele care

în primul rînd este vorba 
un plan bazat pe accelerarea pro
cesului de învățare și o mai rapi
dă trecere spre marea performantă. 
El are Ia bază o tehnică raționa
lă, eficace, ușor de însușit, per
fect adaptată la teren și zăpadă 
(pîrtii extrem de frămîntete, 
pezi variabile etc.), ca 
cesitățile cursei (o mai 
necare, sporirea vitezei 
zarea mijloacelor de 
etc.).

în privința tehnicii, nu este vor
ba de o descoperire de ultimă oră. 
deoarece virajul „prin absorbție" 
preconizat de „noua linie tehnică" 
a planului austriac era cunoscută 
din anii anteriori. în general, se

ză- 
și la ne
bună alu- 
prin utili- 
accelerare

mentale, scoțînd în relief esenția
lul. Menținerea echilibrului, posi
bilitatea de a face ocoliri și can
tarea sînt deopotrivă marile pro
bleme de rezolvat ale începătorilor 
și competitorilor. Din acest punct 
de vedere, noul plan de învățămînt 
austriac se dovedește foarte rea
list, învățămîntul de bază și eel 
de competiție fiind acceptate ca un 
tot unitar, în strînsâ interdepen
dență.

SPRE 0 UNIFICARE A METODELOR
element 
ocolirii, 
centrul 
și ușor 
la ni-

RAȚIUNE..;
subliniază importanța unei poziții 
corecte de stat pe schiuri în cobo- 
rîre și traversare, eliminarea ba
lansului pe verticală ca 
pregătitor al declanșării 
menținerea unei poziții eu 
de greutate cît mai jos 
înapoi, localizarea lucrului
velul picioarelor. Mult discutatele 
„plug" și „ștem“, considerate o 
frină în însușirea unui mers pa
ralel, se dovedesc auxiliare pre
țioase atîț pentru începători (frî- 
nare, ocolire, oprire), cît și pentru 
competitori (ștemurile stînd la baza 
accelerărilor și a virajelor perfec
ționate : acroșaj, pedalare, pas de 
patinaj etc.)

MIJLOACE PEDAGOGICE MODERNE
Tehnica de competiție ca și cea 

de învățare se bazează pe aceleași 
principii. Ele nu se deosebesc de
ci t prin scopurile pe care le ur
măresc : prima — parcurgerea tra
seelor în maximum de viteză, se
cunda — posibilitatea de a coborî 
și a face ocoliri pe o pantă oare
care. Trecerea de la învățare la 
perfecționare se face Pe nesimțite.

printr-un proces continuu care pre
supune multă repetiție. îmbogăți
rea bagajului de deprinderi și cu
noștințe. evoluția pe toate zăpe
zile, pe toate terenurile, prezența 
întrecerii. Schiul scurt, folosirea 
din ce în ce mai intensivă a mij
loacelor mecanice, tempoul de lu
cru, au redus învățarea schiului 
Ia doar cîteva elemente funda-

TURNEELE DE ȘAH DIN OLANDAînaintea ultimelor runde
AMSTERDAM, 31 (Agerpres). — în 

Olanda continuă tradiționalul „E es
tival șahist", la care, după cum se 
știe, participă și reprezentanți ai 
României. în turneul maeștrilor In
ternaționali. după runda a 12-a se 
menține lider al clasamentului T ho- 
dor Ghițescu — 8!/2 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Hecht

TENIS Df MASA
vor evolua la 
parte cunoscuții 
kuan, Tiao Ven-iuan, jucătoarele 
Cian Min-sin, Li Li etc. în com
petițiile masculine vor evolua 8 
jucători din echipa R. P. Chineze.

această ediție fac 
jucători Li Cian-

putem să nu remarcăm ten- 
spre o apropiere cu celelal-

Nu
dința ...
te școli și curente ale schiului al
pin, spre un învățămînt interna
țional, ceea ce denotă o optică să
nătoasă în aprecierea situației ac
tuale.

Spațiul nu ne permite o analiză 
mai amplă a noului plan de învă
țămînt austriac, 
trem 
toria 
noștri 
tanța 
aprofundat.

fără îndoială ex 
de interesant. Ne facem da
de a semnala tehnicienilor 
acest eveniment și impor- 

lui, invitîndu-i la un studiu

Prof. Ion MATEI

DUPĂ DENVER,
V

SALT LAKE CITY
RENUNȚA...

UN NOU CANDIDAT

LAKE PLACID?
31 (Agerpres).

Arhlteetîl belgieni au prezentat — în 
cadrul unei expoziții _  o serie de ca
dre^ ambiante pentru locuitorii Terrei 
din veacul al XXI-lea. Dintre toate 
aceste visuri încredințate planșetei, re
ținem proiectul unul ..stadion zburător*,  
care va realiza tot ceea ce azi consti
tuie doar o doleanță unanimă : condiții 
egale meteorologice pentru toate întfl- 
nirile sportive. Jos vor rămîne orașele 
gigantice, șoselele, uzinele de tot felul, 
iar sus. Ia adăpost de vînt și de oloaie, 
sub mîngîieTea soarelui, se vor disputa 
partidele fotbalului de mîine, sau ma
rile competiții de atletism.

Nu se poate spune că o asemenea 
idee nu ar fi lipsită de interes, mai 
ales că specialiștii în domeniul aviație*  
spun că totul poate fi. posibil în ritmul 
în care se desfășoară azi progresele în 
construcțiile de nave aeriene de mare 
capacitate. Poate că profilul viitorului 
stadion zburător, nu va fi cel din schița 
prezentată de arhitectul vizionari, poate 
că el nici nu va putea fi realizat, dar 
năzuința către o asemenea construcpe 
merită toată aprecierea.

„TIMP DE GiNDIRE" MAI SCURT 
PENTRU HANDBALiȘTI

Federația de handbal din U.R.S.S. 
luat hotArîrea de a introduce în toate 
competițiile interne, cu începere din 
ianuarie 1973. limitarea acțiunii de atac 
la 45 de secunde (după modelul basche
tului). Această inovație este motivată 
de faptul că. în ultimii ani. întîlnirile 
de handbal prezintă simptome ' grjjo- 
rătoare de scădefe a spectaculozității, 
axtndu-se pe joc defensiv.

Tn cursul sezonului trecut, federația 
unională de handbal a organizat o serie 
de întîlntri experimentale, cu care pri
lej a fost aplicată, pentru prima oară, 
regula celor 45 sec. Opinia unanimă a 
specialiștilor, antrenorilor, jucătorilor și

Inginerul Romuald 
Rowecki din Poznan (în 
fotografie) este un foar
te bun specialist în e- 
lectronică, dar mult 
mai bine cunoscut în 
întreaga Polonie pentru 
succesele sale in ma
nevrarea iahturilor cu 
pinze pe nisip sau o- 
glinda lucie o gheții. EI 
a obținut, in 
dificilă ramură sporti
vă numeroase -------
și pe plan internațional. 
Recent. Romuald Ro- 
uecki a primit invita
ția de a participa la 
tradiționalul Raliu 
trans-saharian, care 
pleacă din orașul nige
rian Tin Douf, pentru 
a ajunge la Nouakchott 
(Mauritania) după par

curgerea a 2500 km.
Foto: C.A.F.

(R.F.G.), Quinteros (Argentina) — 
S'Ap, F. Portisch (Ungaria) — 8 p, 
Gerusel (R.F.G.) — 6*/ 3 p. In runda a 
I2-a s-au înregistrat următoarele re
zultate î F. Portisch — Markland 
1/2—1/2 ; Reicher — Quinteros 0—1 ; 
Antunaci — Bednarski 1—0; Ku- 
rajica — Nijdam 1—0 ; Adonian — 
Van Scheltinga T—0 ; Hecht — Weide 
1—0. Ghițescu a întrerupt partida cu 
șahista sovietică Alia Kușnir, care 
participă anul acesta la turneul mas
culin.

Turneul feminin are în fruntea 
clasamentului pe maestra iugoslavă 
Liubița Jivkovici — 9’/2 puncte, ur
mată de K. Jovanovici (Iugoslavia). 
Radzikowska (Polonia) si Hardston 
Anglia) — 8% p, Eîisabeta Polihro- 
niade (România) — 8 p, Ivanka (Un
garia) 7 p (1). Poîihroniade a remi
zat partida întreruptă cu Ferrer, iar 
în runda a 12-a a pierdut la Rad
zikowska. Alte rezultate ale rundei : 
Merlini — Teodorescu 0—1 : Jivko
vici — Hardston 1/2—1/2 ; Razinger 
— K. Jovanovici 0—1.

Grupa marilor maeștri are patru 
lideri după 12 runde : Tal, Vasiukov, 
Balașov (toți trei din U.R.S.S.) și 
Hort (Cehoslovacia) cu cite 7% puncte. 
Vasiukov l-a învins pe Najdorf, Tal 
a remizat cu Hort, iar Balașov a 
pierdut la Pianinei.

P>

NEW YORK,
Stațiunea de sporturi americană 
Salt Lake City și-a retras candi
datura de la organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1976. Pri
marul acestei localități, Jake Garn, 
a trimis o scrisoare președintelui 
Comitetului 
ford Buck, prin care arată că nn 
există timp 
najarea bazelor sportive necesare 
Olimpiadei albe. în aceeași scri
soare se subliniază, de asemenea, 
că nu s-a primit o asigurare din 
partea guvernului S.U.A. în ceea 
ce privește ajutorul financiar soli
citat.

Jacke Gam a informat 
tul internațional olimpic 
această hotărîre. După 
investit oficial de C.I.O. 
duirea Jocurilor Olimpice 
Salt Lake City este al doilea oraș 
american care renunță să organi- 

competiție a

olimpic ai S.U.A., Clif-

suficient pentru ame-

Corni te- 
despre 

Denver, 
cu găz- 

de iarnă,

această

succese

“ |X ‘/•C ” l’T z.“ Z,<T “zjS- Zf\

să-i arate 
spre a se

Ia călușel. Ajuns aici a vrut 
cit de ușor se sare pe un cal . 
instala in șa. Numai că bidiviul de teinn 
s-a arătat foarte nărăvaș și, fiind lăcuit 
proaspăt, celebrul jocheu a alunecat de 
partea cealaltă fracturîndu-și un picior.

In afara glumelor răutăcioase cu care 
l-au gratificat colegii și presa, se pare 
că Hartington a pierdut 
fiului, a cărui convingere 
este cel mai mare jocheu 
fost strașnic zdruncinată.

kraus (1968) și Graziano Mancinclli 
(1972). Cea mai improbabilă este parti
ciparea campionului american Steln- 
kraus, care a anunțat că abandonează 
sportul și care a fost ales nu de mult 
președinte al Uniunii călăreților din 
S.U.A.

„CONCURSUL ANULUI"

Redacția și administrația s București, str. Vasile

și i 
că 
din

încrederea 
tatăl să» 

i Anglia a

LA CĂLĂRIE

Stațiunea climaterică elvețiană St. 
Galien și-a propus să organizeze anul 
acesta, între 31 august și S septembrie, 
o originală gală hipică, în cadru! căreta 
să evolueze, intr-un concurs de sări
turi peste obstacole, toti campionii o- 
limpici de călărie postbelici. Firește, cei 
aflati incă in viață, pentru că învingă
torul probei de la Londra, în 1943. mexi
canul Umberto Mariles, a încetat de 
curind din viață.

Așadar, la acest „concurs ai anului" — 
dacă se împlinesc dorințele organizato
rilor — vor lua parte Pierre Jonquires 
d’Oriola (campion olimpic în 1952 și 
1964), Hans-GUnter Winkler (1956). Rai
mondo d'lnzeo (1960), William Stein-

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI
tn cursul lunii martie urmează să 

desfășoare, la Pretoria, Jocurile inter
naționale sudafricane, o competiție -oli- 
sportivă aflată acum la a doua ediție. 
Organizatorii sînt însă, de pe acum, 
îngrijorați de soarta manifestației. în- 
trucît succesul ei depinde de valoarea 
pârtiei panților.

Or, prima veste proastă a venit din 
Australia. Atletele Raelene Boyle 
(sprint), Pamela Ryan-Kilborn (gar
duri), ca șl atleții Kerry O’Brien (3 000 
m obstacole) și Rootham (800 m) — 
care fuseseră invitați — au anunțat că 
nu vor participa la întrecerile ce la 
Pretoria. Dezicerea trebuie interpretată 
ca un protest față de politica de apar
theid practicată în Republica Sud-Afri
cană. Ea concordă, totodată, cu atitu
dinea democratică a guvernului austra
lian. de cînd are un nou prim-mintstru 
în persoana lui Gcoree Whitlam.

«e
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zeze această mare 
sporturilor de iarnă.

în aceste condiții, 
cutivă a C.I.O., care 
peste cîteva zile la 
avea de ales între Innsbruck (Aus
tria). Tampere (Finlanda) si regiu
nea Mont Blanc cu centru! la 
Chamonix (Franța). în ultimul 
moment se anunță că este posibil 
totuși ca o altă stațiune america
nă, Lake Placid, să fie inclusă pe 
lista candidatelor.

Comisia exe- 
se va întruni 
Lausanne ar

FESTIVALUL BASCHETULUI MONDIAL

PARIS, 31 (Agerpres). — Fede
rația internațională de baschet 
(F.I.B.A.) va organiza două mari 
turnee între 14 și 29 mai la Lima, 
în Peru. La acest adevărat festi
val al baschetului mondial, în com
petiția masculină își vor disputa 
trofeul selecționatele Iugoslaviei. 
S.U.A., Braziliei, Cubei, R. P. Chi
neze. Argentinei, U.R.S.S. și Peru.

LA LIMA
turneul feminin au fost invi- 
reprezentativele U.R.S.S., Fratr 
Bulgariei, S.U.A.
R. P. Chineze,

La 
tate 
tei, 
bei, 
Perului.

In vederea acestei 
anvergură, echipele 
baschet ale Franței și R P Chine
ze se vor întîlni la începutul lu
nii mai, la Paris, într-o serie de 
jocuri de verificare.

Braziliei, Cu- 
Argcntinei $i

competiții 
feminine

de 
de

ULTIMELE ȘTIRI « ULTIMELE REZULTATE
In Cupa cupelor la baschet, 

IUGOPLASTIKA SPLIT — STEAUA 82—61 
(scor general 162—143)

SPLIT, 31 (prin telefon). Întîlnirea 
retur dintre Jugoplastika Split și 
Steaua București, desfășurată în ca
drul sferturilor de finală ale Cupei 
cupelor la baschet masculin, s-a în
cheiat în favoarea gazdelor cu sco
rul de 82—61 (35—28). Deoarece 
Steaua cîștigase la București cu nu
mai șapte puncte (87—80), victoria în 
meciul general a revenit sportivilor 
din Split cu scorul de 162—148.

în prima repriză jocul a fost 
chilibrat, dar în cea de a doua.

în special în finalul partidei, echipa 
Jugoplastika s-a detașat, în mare 
măsură datorită eliminării (pentru 5 
faulturi) a unor jucători de bază din 
formația Steaua (Oczelak min. 24. 
Tarău min. 38 și Ioneci min. 37).

e- 
și

F. C. SANTOS (CU PELE 
ÎN FORMAȚIE)

ÎN TURNEU PRIN LUME

In meci amical
GRECIA-BULGARIA 2—2(2—2)

Teri, la Atena. în prezența a peste 
20 000 de spectaiorL in meci amical, se
lecționatele de fotbal ale Greciei și 
Bulgariei au terminat la egalitate: 2—2. 
Golurile au fost înscrise de Sar afiș (min. 
14). Fleftheriakis (min. 17) pentru gaz
de. resoectiv Petkov (min. 30) și Bonev 
(min. 37).

SAO PAULO, 31 (Agerpres). — Echipa 
braziliană de fotbal F.C. Santos, în care 
evoluează celebrul Pele. a plecat en
try un turneu de 12 zile în Australia. 
Fotbaliștii brazilieni vor susține t 'imul 
meci la 2 februarie la Sydney în '•om- 
pania -----  — "

După turneul din 
F C. Santos 
rie). Anglia 
maniei (27 
tie). Belgia 
tie).

unei selecționate locale
Australia. echipa 

va juca în Scoția (20 februa- 
(22 februarie). RF a Ger- 

februarle). Franța (4 *nar-  
(6 martie) și Olanda (8 mar-
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