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După Dinamo — Ț.S.K.A. Mos
cova și Steaua — Jugosplastika 
Solit, iată că un al treilea meci, 
Dinamo — Ignis Varese, reali
zează o admirabilă propagandă 
pentru baschet, demonstrînd valoa
rea celor două echipe românești 
calificate în sferturile de finală ale 
cupelor europene, mai precis în
semnătatea evoluției lor în com
pania unor team-uri de mare re
putație internațională, cum sînt 
T'.S.K.A. Moscova, Ignis Varese, 
Jugoplastika Split, Slavia Praga 
și Juventud Badalona.

Miercuri seară, dinamoviștii s-au 
întrecut pe ei înșiși și, în condi
țiile vitrege create de indisponibili
tatea lui Novac, au avut puterea 
să lupte de la egal și chiar 
să depășească pe Ignis Varese, ce
lebritate mondială, 
ponență pe vestit» 
american) și Raga 
Meneghin, Bisson, 
borea

clasată pe locul 4 la Jocurile O- 
limpice și pe locul 3 la campiona
tele europene. De altfel oaspeții au 
demonstrat din plin prețuirea de 
care se bucură pe plan internațio
nal, ei impresionînd nu numai prin 
gabaritul impunător, ci șj prin gra
dul lor de tehnicitate, precizia

fapt, ei luptînd cu toată energia 
pe parcursul tuturor celor 40 de 
minute de joc, apărîndu-se cu 
strășnicie, interceptînd și contra- 
atacînd des, realizînd în atac faze 
pe cit de spectaculoase, pe atît de 
eficace. O mărturie în acest sens 
sînt pro< e obținute la arun-

e
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Cu o povară de 24 de puncte (de 
recuperat) în circă, ar fi fost hi
meric să nădăjduiască la califi
care. Mult mai firesc — și fără 
pocrizie — antrenorul dinamoviș- 
tilor. Dan Niculescu, și-a propus 
să ofere bucureștenilor (re)amore- 
zați de baschet un spectacol de 
gală și, dacă se putea, chiar și o 
victorie.

Ei bine, Dinamo București a 
atins ambele țeluri, cu o superbă 
dăruire de sine. Zburdalnic ca în
totdeauna și inspirat, Radu Dia- 
conescu și-a condus colegii la bi
ruință. Ei au invins cea mai bună 
echipă de club din Europa — 
chiar dacă numai cu o jumătate 
de coș — după ce au condus-o de 
trei ori cu 10 puncte diferență! 
Și incă in condițiile în care — 
in absența lui Novac, accidentat 
— Ceruta a trebuit să-și asume 
rolul <le coșgeter ; ba, trebuie să 
recunoaștem că, eliberat parcă de 
obsesia de „înlocuitor", el și-a ju
cat rolul admirabil.

Pe cine a întrecut Dinamo, din
colo de deținătoarea unor impo
zante titluri sportive ? Clubul pu
ternicului trust de aparate elec
trotehnice Ignis care a deplasat 
la București 11 membri ai condu
cerii de la Varese, în frunte cu 
președintele, dr. Guido Borghi ; e- 
chipa care îl are pe fostul ma- 
seur al asului ciclist Gimondi, 
Marino Capellini ; formația ita
liană antrenată de reputatul teh
nician iugoslav Aleksandr Niko
lic!, bazată pe fenomenalul marca
tor care este americanul Robert 
Morse și pe senzaționalul dribleur 
care este mexicanul Manuel Raga, 
fără a mai pune la socoteală cei 
patru internaționali azuri...

Dinamo a izbutit și în a doua 
tentativă, aceea de a ne cuceri 
cu un joc de excelentă factură 
tehnică .și mai ales spectaculară. 
Doctorul Minescu — oricum un a- 
propiat al jocului — susținea, in 
mijlocul înflăcărării adepților 
(printre care se număra, fără să 
ne surprindă, și Costy Herold), că 
baschetul nostru marchează o netă 
creștere valorică. Regretăm, dar 
părerea noastră nu este chiar a- 
tît de categorică : credem că bas- 
chetbaliștii români știau tot atîta 
și cu un an in urmă, dar ei au 
trecut, abia acum, cu bine o cri
ză de neîncredere, care le-a mă
cinat in trecut 
salutăm, în orice 
lucită resurecție.

ia care a căzut în ultimele 
făcut să renască speranțele 
lor schiului în privința îm- 
irii condițiilor de practica- 

acestui sport. Și totuși nin- 
din zilele trecute nu a adus 
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au înțeles că pentru 
rezultat bun trebuie s 
cepțional Și. spre cin 
izbutit să-și transforme

Po
se vor desfășura cam- 

ițiocale ale biatloniști- 
, pentru seniori și tinere*. Vi- 
: ra arca kc cursa de 20 km, 
care se va stabili campionul tă
ia senzori. Baitlcniștii și-au în

cât pvegifirife și sînt gata pen- 
ccefremtare. într-o con- 

re teăefonxâ. avută cu antre- 
Mareei Stuparu (A-S.A. Bra- 

car- ;-cm solicitat să ne 
crcoustx? referitor la viito- 

(avî3du-se In vedere

că Gheorghe Vilmoș a abandonat 
activitatea competițională), reputa
tul specialist s-a ferit să dea vreun 
nume, mulțumindu-se să spună : 
„Această ediție a campionatului 
individual este mai deschisă 
orieînd. La titlu pot aspira, 
justificate pretenții, cel puțin 4—5 
sportivi, 
sper să
eu...

Mîine 
de 15 km, 
lergarea pe 
poligon. Favorit ? La fel. de greu 
de indicat. Duminică se vor des
fășura ' probele de ștafetă pentru 
seniori și tineret.

In Postăvar se vor disputa pro
bele de slalom special și, dacă 
există condiții corespunzătoare, de 
slalom uriaș. Vor participa cei 
mai buni „alpini" din tară, cu ex
cepția schiorilor de la Dinamo Bra
sov, angajați într-un concurs in
ie-național la Pernitz (Austria).

Copiii și juniorii își vor măsura 
forțele in „Cupa Clăbucet" la sla
lom special și uriaș. Se vor între
ce cei mai buni tineri schiori din 
Brașov. Predeal. Sinaia, Bușteni 
Baia Mare, Miercurea Ciuc etc. 
Deoarece pe Clăbucet stratul de 
zăpadă este insuficient, concurau- 

VOT avea loc pe pantele din ju- 
cabane; Gîrbova.

BANCIULESCU Start! Cei doi concuren(i, 
într-o cursă cu mingea.

Victor

NATAjlE

Prof. Gavrilă BAR ANI-secretar 
general al F.R.T.:

„Federația noastră a analizat 
la timpul potrivit, pe toate pla
nurile, comportarea trăgătorilor 
români la J. O. și a considerat 
că. în ciuda celor două medalii, 
obiectivele nu au fost îndeplini
te în totalitate. In vederea vii
toarei pregătiri, au fost stabilite 
jaloanele de bază și în concor
danță cu mărirea posibilităților 
de antrenament pentru ca, la ur
mătoarea Olimpiadă, rezultatele 
tintașilor noștri să se situeze la 
un nivel superior. în atenția fe
derației se află un lot de vreo 
60 de trăgători, cuprinzînd foar
te multi tineri, nominalizîndu-se 
totodată și secțiile din cluburi 
și asociații. De altfel, pregătirea 
olimpică va fi tot timpul în cen
trul atenției federației și noi am 
dori ca. in această direcție, și 
Consiliile județene de educație 
fizică și sport să-și aducă o con
tribuție mai substanțială decit 
pină acum.

Ne-am propus și vom reuși cu 
siguranță să organizăm, in fie
care an, cursuri pentru ridicarea 
nivelului profesional și implicit 
al pregătirilor, cu participarea 
celor mai buni antrenori din 
țară și străinătate. La aceste 
cursuri vor fi prezenți și trăgă
torii noștri olimpici.

Pentru 1973, printre obiectivele 
noastre principale se înscrie par
ticiparea la campionatele euro
pene la armele cu aer compri
mat—peste două săptămîni la 
Linz (Austria), la C. E. de tale
re. Cupa țărilor latine și Greciei 
și Balcaniada. In cadrul pregăti
rilor care se efectuează punem 
un accent deosebit pe mărirea 
responsabilității antrenorilor și 
sportivilor și sperăm că, în acest 
fel. ne vom realiza obiectivele 
de performanță pe care ni le-am 
propus.

In procesul de instruire ua ca
pitol foarte important îl ocupă 
și munca de educație pe care o 
desfășurăm cu asiduitate. Sîntem 
încredințați că vom obține pro
grese la toate eșaloanele activi
tății noastre în acest sport inte
resant și util".
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Drăgăniță (Steaua) n fost foarte ac 
înscriind, așa cum se vede in

La acea 
ploare 
fruntași 
Turcia, 
lonia,
garia și. des; zur. spo 
întrecerile cor, lin Jă s 
nică.

Valentin Stănescu
La Snagov, antrenamentele continuă...

Constantin MIHAI — secretar 
general al F.R.N.;

„La această oră, cînd majori
tatea înotătorilor și săritorilor se 
află tn plină perioadă de pre
gătire, activul biroului federal 
este preocupat de două proble
me. Se știe că una din principa
lele cauze ale răminerii în urmă 
față de nivelul internațional al 
performanțelor la înot îl consti
tuie imposibilitatea pentru tinerii 
sportivi de a efectua zilnic cîte 
un antrenament (și chiar două) 
de mare intensitate. în marea 
lor majoritate, sportivii noștri 
sînt școlari, cu mari 
zilnice în procesul de 
mint Pentru a le veni 
tor — singura soluție 
crearea cîtorva (sau, la 
măcar a unuia singur) 
înot. Pină la realizarea acestui 
deziderat, pentru a crea premi
sele necesare, ne-am gmdit să-i 
grupăm pe toți elevii din clasele 
I— VII la o serie de școli și li-' 
cee din jurul piscinelor. Astfel, 
în Capitală, cu sprijinul secției 
de învățămînt. vom transfera a- 
cești elevi-înotători la Școala ge
nerală nr. 85, precum și la li
ceele nr. 8 și 38. Sper ca exem
plul să fie urmat curind și de 
unele centre provinciale.

în at doilea rînd, ne preocu
pă calitatea pregătirilor pe care 
le efectuează înotătorii și sări
torii fruntași In acest scop, mai 
mulți membri ai biroului s-au 
deplasat in ultimele săptămîni la 
Oradea, Cluj. Sibiu și Galați, ur
mărind îndeaproape antrenamen
tele din cadrul secțiilor.

Totodată sir.tem interesați de 
îmbunătățirea sistemului cocr.pe- 
tițional, care trebuie să devină 
realmente stimulativ. în curind, 
echipele naționale de înot vor 
întilni la Sofia selecționatele 
Bulgariei și Poloniei, două for
mații în plină ascensiune. în ve
derea acestor întreceri am hotă- 
rit organizarea unui concurs de 
selecție în zilele de 17 și 18 fe
bruarie, la Brăila. Pe baza re
zultatelor se vor constitui lotu
rile reprezentative ale țării ș? 
vor fi desemnați înotătorii care 
vor lua startul în marele con
curs tradițional de la Bremen 
(3—4 martie)".

La Snagov lucrurile se desfă
șoară conform planului. Antrena
mente urmate de cuvenita asistență 
(băi, masaje, tratamente), consfă
tuiri operative, mici plimbări. A- 
cesta este scurtul nostru buletin de 
informații din ziua a 4-a a reu
nirii lotului A de fotbal. Și. pentru 
astăzi, vom și încheia cu atît pentru 
că, înaintea unor tentații reporteri
cești, își cer drepturile cîteva su
mare considerații privind tntîia par
tidă pe 1973 a selecționaților, asu
pra căreia v-am prezentat doar da
tele strict informative, să le numim 
așa, în ziarul de ieri. Deci, ce se 
poate spune după cele 90 de minute 
foarte agitate, cum notam în cro
nică, de luiptă, de luptă aspră, băr
bătească, cu echipa de tineret ?

Intîi am vrea să observăm naș
terea unei frumoase rivalități între

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI PARTICIPĂ LA MARELE

.V olae Ghimbășan, unul din favoriții ,,Cupei Steagul roșu" 
Foto : T. MACARSCII1

CAMPIONATUL MASCULIN
HANDBAL, VICTORIA FINALĂ

UN DERBY!
București, rezultat care a oferit, din 
n<z:. primul loc echipei Steaua. Și 
astfel. paradoxal, handbaliștii de 'a 
Steaua se află în clasament înain- 
tea echipei care i-a învins atît de 
net, culegind, într-un anumit fel,
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din coadaroadefe luptei indirecte__ ______
clasamentului, unde, de asemenea, 
scoc-.; final a’ jocului Dinamo Bră-

— Universitatea București a 
■--rr.-:.cat extrem de mult lucrurile.

Sâ încercăm, însă, să descurcăm,

Călin ANTONESCU

(Continuare (n pag. a l-a)

VIORICA VISCOPOlfANU
Șl CS4BA DUSA CONCUREAZĂ

obligații 
învăță- 
în aju- 
rămine 

început 
licee de

l\ CAPITALA R.D.C
La Tbilisi începe astăzi un mare 

concurs internațional de lupte libere 
la care vor participa și patru spor
tivi români — Emil Eutu (cat mus
că), Ludovic Ambruș (cat. ușoară), 
Vasile Iorga (cat semimijlocie) și 
I.adislau Simon (cat. grea) — însoțiți 
de antrenorul . federal Ion Crisnic.

CUPA TINERETULUI DE LA SATE"
Ediția de iarnă a ..Cupei tinerelului de la 

sate" se află In plir.ă desfășurare Zeci de mi’ 
de tineri săteni, amatori de sport de pe întreg 
cuprinsul țării, se întrec în aceste zile la schi 
și săniuș (acoio unde zăpada a căzut în can
tități ceva mai îndestulătoare), sah, tenis de 
masă. Credem că, în noua sa formă de des
fășurare, cu etape inițiale la nivelele comu
nal și inter-comunal, această competiție tradi
țională pentru mediu! rural răspunde mai bine 
cerințelor unei activități sportive susținute și 
continue. „Cupa tineretului de la sate" devine 
astfel. In mai mare măsură, o principală cale 
de râspîndire a sportului în rindul sătenilor. In 
dorința de a afla cîteva amănunte despre fa
zele incipiente ale ediției de iarnă a prestigi
oasei competiții, organizată de secția sport tu
rism a CC al U.T.C., am solicitat informațiile 
de rigoare citorva factori județeni din orga
nizațiile U.T.C, cu răspunderi pe această linie.

Referindu-se la JUDEȚUL FOCȘANI, Con
stantin Danciu. șef de sector în comitetul ju
dețean U.T.C, ne-a spus printre altele că 
pentru a fi asigurate cele mai bune condiții de 
desfășurare etapelor inferioare, în luna noiem
brie au fost organizate cursuri de instruire în 
toate asociațiile sportive sătești Cu această 
ocazie au lost comentate regulamentele între
cerilor in fața președinților de asociații spor
tive. In cadrul centrelor metodice de instruire 
și profesorii de educație fizică au fost puși la 
curent cu toate aceste amănunte. Datorită bu-

(ediția de iarnă)

IN PLINA DESFĂȘURARE
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nei pregătiri organizatorice, in multe dintre 
comunele județului Focșani, întrecerile din ca
drul fazelor comunale s-au bucurat de .un real 
succes. __

In JUDEȚUL SIBIU, în toate cele 56 de aso
ciații sportive sătești s-a incheiaț etapa de 
masă la șah și ping-pong. Formațiile câștigă
toare iși vor disputa șansele de participare la 
etapa județeană (cnre se .-a desfășura la Șeica 
Mare) in cadrul a 14 enatre inte--comu tale. 
Pînă acum, sîntem in măsuiz să remarcăm, 
atit din punctul de vedere cl organizării în
trecerilor cit și al participării unui mare nu
măr de săteni, asociațiile sportive din comu
nele Șeica Mare (profesa' Mircea Rus), Arpa- 
șui de Jos (prof. Ion Cil|eap Miercurea (prof. 
Petru Tcslaru) și altele.

Și in JUDEȚUL NEAMȚ, faza pe comună a 
luat sfirșit- La această oră, din etapa interec- 
fnunală s-au consumat si întrecerile din cadrul 
a trei centre : Tibucani (unde au participat 5

cotnur.e), Săbăuani (3 ne), Tg. Neamț (7
comune;. La fiecare din ateste reuniuni și-au 
dat intllnire aproximativ 180—200 de sportiri 
săteni Pe data de 28 ianuarie s-a disputat 
calificarea pentru etapa județeană și In 
celelalte centre de comună. Tot In această zi 
s-a dat startul primelor întreceri din cadrul 
probelor de schi și sanie.

Iată șl cîteva comune din JUDETUb TIMIȘ, 
tn care șahul și tenisul de masă au reunit pe 
mulți dntre tinerii săteni Făgetu (ur.de pe un 
patinoar natural au mai avut loc și jocuri de 
hochei interclase. ca urmare a activității neo
bosite depusă de profesorii I. Chirsban și I. 
Broșovani Orțițoara, Reicas (aici, in cazul că 
lipsa de zăpadă va persista, amatorii de sport 
se vor întrece la ridicarea... greutăților), Va- 
riaș. Periam și Bilcd.

In comunele de munte din JUDEȚUL SU
CEAVA au început și se află in plină desfășu
rare întrecerile etapei pe comuna la schi și

\\X\\VA\VL\\XX\\\\\\\\\\mxW^^

La 4 februarie, în capitala R. D. 
Germane, în organizarea clubului 
Dynamo Berlin, se desfășoară un 
"’-are concurs international de 
sală. ’.V"’

Au fost invitați să ia parte și 
ai.eții români Viorica Viscopoleanu 
și Csaba Dosa.

- - ' J
I

■ ? p.'-' fi remarcate, printre ele, localitățile
Broștcm. Iacobeni, Fundul Moldovei, Dorna — 
Candreni. La aceste sporturi, etapa județeană 
se va aesfașura pe 24—25 februarie la Vatra 
Dornei. ir. timp ce la tenis de masă și sah pe 

18 februarie la Suceava. Pînă atunci însă 
de centre de comună se vor desfășura 

ir.->;r.;rile de Ia nivelul intercomunal (4 februa
rie). Pentru munca depusă în cadrul primelor 
etape merită remarcați cîțiva președinți de 

t.cții sportive sătești, printre care M. Frunză 
(Vama). Ion Jora (Rădășeni), Dumitru Apetrci (Dumbrăveni).

Vasile Ardelcanu. secretar cu problemele de 
sport în comitetul județean U.T.C. ne-a pus la 
dispoziție cîteva date referitoare la cuprinsul 
JUDEȚULUI MARAMUREȘ. Incepînd din lu- 
ra noiembrie, activele U.T.C. și sportive din 
mediul rural au făcut competiției o susținută 
propagandă sportivă. La ediția din acest an a 
„Cupei tineretului de Ia sate" s-au aliniat în 
faza pe cercuri și asociații sportive peste 5W0 
de tineri, remareîndu-se in mod special loca
litățile Ocna Șugatag, Poienile de sub munte, 
Repedea și Cimpulung la Tisa. In eventuali
tatea că zăpada se va așterne în cantități în
destulat >are, Comitetul județean U.T.C. a cola
borat fructuos cu C.J.E.F.S. și U.J.C.A.P. în 
direcția amenajării mai multor suprafețe spe
cifice, ca pîrtiile de schi sau de săniuș și pa
tinoarele naturale. Tot ca urmare a acestei con
lucrări, a foi. definitivat în cele mai mici 
amănunte conținutul corespunzător al activi
tății cercurilor de Inițiere și practicare a 
schiului înființate in opt localități montane de 
pe cuprinsul județului și dotate recent cu toate 
materialele specifice necesare.

Radu TIMOFTE

ur.de
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LA FAUREL
unii, mai puțin avizați, 

era pină acum cîtva timp,

ÎNTR-0 ZI DE IANUARIE
Pentru

Făureiul
un simplu nod de cale ferată a- 
flat între Buzău și Brăila în plină 
cîmpie a Bărăganului. Cei care, 
purtați de diverse treburi, poposesc 
prin partea locului, pot să se con
vingă însă că această așezare a în
ceput să trăiască viata unui oraș, 
e adevărat mai mic. dar cu sufi
ciente preocunări creatoare, cu as
pirații și satisfacții pe care le pre
supune o activitate laborioasă cu 
specific citadin. Este drept, cei rr..- 
mulțî dintre locuitorii din F?’'rei 
sînt. încă navetiști. Dar. prin noile 
posibilități care se creează, prin a- 
menaiările proiectate, se tinde la 
Stabilitate, la o mai strinsă legă
tură a celor care muncesc aici cu 
urbea lor. Și, în cadrul acestor griji 
și năzuințe cotidiene, nu este ura
nici sportul, exercițiul fizic în ge
neral. Ne-a dovedit-o cu prisosi
tă și discuția purtată eu unul din
tre gospodarii orașului, tov. Dumi
tru Istrate, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc :

„Orașul nostru este pe drumul 
căutării unei personalități proprit 
Orice început este, desigur, greu, 
există și unele dificultăți de na
tură obiectivă. Dar, sîntem hotă- 
rîți să le înfruntăm și avem con
vingerea că le vom depăși. Dorm, 
totodată, să asigurăm și posibilită
țile necesare practicării sportului a 
cărui utilitate nu mai e necesar a 
fi subliniată, dar unde, pentru mo
ment, întîmpinăm unele greutăți. 
Ne gîndim, în primul rind, la unele 
îmbunătățiri privind baza materi
ală, dar și la o muncă stăruitoare 
de atragere spre sport, de formare 
a unul suport moral favorabil atit 
de necesar oricărei activități, deci 
șî celei de practicare a sportului.

In privința bazei materiale, vrem 
ca o dată cu amenajările pe care 
le preconizăm la stadionul orașu
lui să realizăm și o pistă de atle
tism, de zgură. Atletismul este un 
sport care poate angrena la noi 
o masă mai mare de practicanii, 
fără investiții deosebite. în acest 
fel și funcționalitatea bazei noastre 
sportive va 
Fâurei este

Pe cind atrx rporiad («ptrtor ?

spori indiscutabil. La 
în curs de construcție

VOM AVEA Șl NOI CU CE SA NE MINDRIH? kS!

Larma unor glasuri tinere răz
batea de-afară pînă în cancelaria 
liceului. Explicația ne-a furnizat-o 
tov. Petrea Moca din activul UT.C. 
al școlii : „Sînt hocheiștiî profeso
rului Mugur Tănase. De la primul 
îngheț, ei au luat în stâpinire 
gheața lacului din vecinătate, unde 
se înfruntă zilnic în meciuri între
rupte doar de căderea nopții".

Am vrut să-i vedem și noi pe 
tinerii hocheiști și am coborit pe . 
patinoar. Adică, pe o întindere de 
gheață de ci te va hectare pe care 
terenul era marcat de patru farh- 
oane, la fel ca și porțile. In mij
locul celor două formați; echipate 
cu crose și puc, dar fără patine, 
l-am zărit pe însuși profesorul Mu
gur Tănase cu care am avut apo: 
un scurt dialog.

— x •

>

S’T.

VICTORIA FINALĂ NU MAI DEPINDE DE UN DERBY ’
(Urmare din pag. 1)

=3

Nicolae Veliu, Stan Ralaban, Fănică Purice — 
hochei adevărat ?

HANDBAL |

COMA2NISCHI 
■ir MOCAtU 

FctogrcS.: P. tOMOȘAN

5n ordine, ițele atit de încurcate 
acum ale clasamentului. In prima 
etapă a turneului de la Ploiești, mai 
precis în etapa a XVI-a a campio
natului, Universitatea București, ju- 
cînd excelent din toate punctele de 
vedere, a surclasat (termenul nu-i 
prea exagerat) pe Steaua, răpindu-i 
primul loc în clasament. Dar. ața 
cum anticipam, duelul dintre aceste 
două formații nu s-a limitat doar la 
disputa lor directă, deoarece în 
partea inferioară a clasamentului 
situația ajunsese de-a dreptul „ex- 
plozivă“ și, în ultima etapă a tur
neului ploieștean, Dinamo Brașov, o 
formație de altfel bună, dar care tr> 
toamna anului trecut, punîndu-se 
mai greu pe picioare, s-a comportat 
mai slab în campionat, a invins, 
absolut meritat, pe Universitatea 
București. Consecința ? Steaua, clș- 
tigînd meciul, de fapt un derby 
doar de... tradiție acum, cu Dina
mo București, a egalat la numărul 
de puncte pe Universitatea și, avînd 
mai multe victorii, a trecut pe pri
mul loc în clasament.

Deci, ultimul turneu al turului 
de sală din campionat a cuprins 
două momente-cheie ale întrecerii : 
victoria categorică a Universității 
București în meciul cu Steaua și, 
după 48 de ore, succesul meritat, 
repetăm, al formației Dinamo Bra
șov în fața studenților bucureșteni. 
în primul ca2 lucrurile s-au petre-

Sîmbătă și duminică
ÎNTRECERILE JUNIORILOR

DIN CAPITALĂ
Sîmbătă, de la ora 16, și dumini

că de la ora 8,30, în sala Floreasca 
vor avea loc întrecerile juniorilor 
(mari și mici) din Capitală în ca
drul etapei pe municipiu a cam
pionatelor republicane individuale. 
Și-au anunțat participarea peste 150 
de juniori.

cut nu mult diferit ca în meciul Fo
reman — Frazier. Adică, după o 
scurtă perioadă de studiu (aproxi
mativ 15—18 minute). Universita
tea, animată de o excepțională vo
ință, a început să speculeze cu lu
ciditate toate lacunele de apărare 
ale echipei Steaua. Atunci, fisurile 
de ordin volitiv, prezente din pă
cate deseori în jocul echipei n »a- 
stre campioane, s-au accentuat, cre- 
indu-se, astfel, condițiile realiză.-.: 
unui K. O. (în handbal, firește-). 
Pentru că, numai așa poate fi nu
mită o victorie la 8 puncte diferen
ță, într-un meci în care se confrun
tă primele două clasate ale campio
natului. în cel de al doilea caz. 
Universitatea București, ai cărei 
handbaliști trăiau cu prea mare in
tensitate și, Oricum, parcă prema
tur frumosul vis al tricourilor de 
campioni, a suportat cam același 
gen de „tratament" din partea unei 
echipe decisă să nu ierte nimic, să 
nu scape nici o ocazie care i-ar 
putea ușura cucerirea celor 2 punc
te, Dinamo Brașov. Și după o infer
nală cursă, am zice, „piept la 
piept", cu o bună lungime înainte 
de final, practic în ultimele 15 mi
nute, rezervele de energie, fizică, 
dar mai ales nervoasă ale studen
ților s-au epuizat surprinzător de 
brusc. Ratînd o aruncare de la 7 
m și un contraatac clar atunci 
cind erau conduși cu un singur gol 
(13—14), jucătorii de la Universita
tea au căzut pradă nervilor (pe care 
nu și i-au mai putut stăpîni nici la 
vestiare...). Ei alergau disperați și 
haotic pe teren după umbrele vi
sului ce se destrăma, devenind o 
victimă sigură în fața lucidei for
mații brașovene.

Morala acestui carusel de victo
rii șj înfrîngeri i tricourile de cam
pioni nu pot fi obținute doar prin- 
tr-o singură victorie, fie ea obținu
tă chiar și în meciul derby, deoare
ce campionatul masculin de handbal 
a devenit, realmente, o întrecere de 
regularitate, prin echilibrul valoric 
existent între majoritatea partici
pantelor I

ȘI

Primul din suita concursurilor 
internaționale de tenis de masă 
premergătoare campionatelor mon
diale (5—15 aprilie) a fost găzduit 
la Vlasim (o așezare situată în a- 
propiere de Praga) și el a reunit 
pe unii dintre cei mai buni jucă
tori din Europa. Iată de altfel ce 
ne-a declarat antrenorul federal 
Ella Constantinescu la reîntoarcerea 
în București:

„Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei des
figurate zilele trecute, s-au bucurat 
de o prezentă numeroasă și selectă, 
întrecerile au scos in evidență fap
tul că la ora actuală forma sporti
vă a celor mai mul fi dintre jucă
tori inregistrează încă oscilații vizi
bile. Toți sînt incă in perioada cău
tărilor. de aceea nici nivelul tehnic 
n-a fost prea ridicat. Mi-au plăcut 
insă cum au evoluat tinerele jucă
toare cehoslovace Riedlova și Smi- 

a ca fi noua campioană a R. F. 
a Germaniei. Hendriksen. in ce pri
vește comportarea sportivilor ro- 
~.ini voi menționa doar perechea 
Dobași-Gheorghe, pe Eleonora Vlai- 
co:' — in partida ciștigată la Diana 
Scholer — și Lidia Hie. In general 
insă, concurentii noștri au jucat 
slab. mai ales Carmen Crișan. Este 
nece-z- incă un volum de muncă 
foarte susținut ji un interes sporit 
din partea jucătorilor pentru pre
gătire'

Fără Îndoială, evoluția lotului re
prezentativ n-a satisfăcut. Dacă 
coonpor.enții celorlalte echipe au în- 
scris fluctuații, sportivii noștri s-au 
arătat constanți in.-, rezultate me- 
diocre. Desigur, vor urma și alte 
competiții, dar important este ca 
participarea jucătorilor noștri la 
antrenamente să fie făcută cu în
treaga responsabilitate pe care tre
buie să o aibă membrii unei selec
ționate a țării.

Iată și rezultatele complete ale 
sportivilor noștri : echipe băieți, op
timi de finală: Ungaria A-Românin 
3—0 (Jonyer-Doboși 2—0, Klampar- 
Gheorghe 2—0, Jonyer, Klampar- 
Doboși, Gheorghe 2—1), echipe jele, 
optimi de finală : România—Belgia 
3—1 (Crișan a fost învinsă de Ger- 
miat), sferturi de finală : R. F. a 
Germaniei—România 3—1 (Scholer- 
Vlaicov 0—2. Hendriksen-Ilie 2—0. 
Scholer. Heindriksen-Vlaicov. Cri
șan 2—0, Hendriksen-Vlaicov 2—1); 
simplu băiefi, turul I: Jarvis (An- 
glia)-Doboși 3—1, turul II: Schmit- 
tinger (RFGBGheorghe 3—0, sim
plu fete, turul I: Ilie-Minarikova 
(Cehoslovacia) 3—0, turul II: Szen- 
dy (Ungaria)-Crisan 3—2 (—13,22. 
17,—15,16), Grofova (Cehoslovacia)- 
Ilie 3—1, optimi de finală: Vostova 
(Cehoslovacla)-Vlaicov 3—0 (14,17,11).

Dublu băiefi, turul I: Doboși, 
Gheorghe-Ovcarik, Costache (Ceho
slovacia) 3—2. optimi de finală: 
Doboși, Gheorghe-Korpa, Karakașe- 
vici (Iugoslavia) 3—1, sferturi de fi
nală : Bengtsson. Johansson (Sue- 
dia)-Doboși, Gheorghe 3—0. Dublu 
fete, turui I: Resler, Palatinus (lu- 
goslavia)-Ihe. Minarikova (România. 
Cehoslovacia) 3—0, turul II: Kisla- 
zi. Hatnmersley (Ungaria, Anglia)- 
Vlaicov, Crișan 3—1. Dublu mixt, 
turul I: Hellmann, Vikstrom (Sue- 
dia)-Crișan. Gheorghe 3—I, turul 
II: Pauknerova, Dvorak (Cehoslova- 
cia)-Ilie, Schmittinger (România, 
R. F. a Germaniei) 3—1, Poulsen. 
Ramberg (Danemarca)-Vlaicov. Do
boși 3—2.

★
Ieri a plecat în localitatea Gera 

din R. D. Germană un lot de jucă
tori și jucătoare de teniș de masă. 
Sportivii români vor lua parte — 
între 2 și 4 februarie — la cam
pionatele internaționale ale R. D. 
Germane- Au făcut deplasarea Ele
onora Vlaicov, Ligia Lupu, Șerban 
Doboși, Sergiu Luchian, Aurel Ova- 
nez și antrenorul Ion Pop.

OLIMPIADA COLUMBOFILA
Cu foeecere de ieri și pinâ dumi- 

r::*. U Dusseld-rft (R. F. a Germa- 
ae des&șoară lucrările celui de 

ai XIV-.ea Congres al Federației 
Internaționale. Concomi- 

are loc si cea de a XIV-a Olim- 
i Col ^mbofilă. La ambele aceste 
testări pitici că reprezentanți
ort ii coi-rabofili din 30 de țări, 

noastră.

COil

■
și țara
dă. fietare țară prezin- 
: porumbei călători, ast- 

la clasa standard. cîte 5 porum
be: masculi si 5 femele, iar la clasa 
speri cite 15 masculi și 6 femele.

EDIȚIA 1973
Țara noastră trimite 31 de porumbei 
selecționați cu prilejul Expoziției Na
ționale Columbofile, care a avut loc 
la București, între 5—9 ianuarie 1973. 
La Olimpiadă vor putea fi văzuți cei 
mai buni porumbei călători din lume 
(atît în privința numărului de kilo
metri de zbor înregistrați în con
cursuri, cît și porumbei cu cele mai 
frumoase conformații fizice).

Cele două manifestări au și scopul 
de a întări relațiile de prietenie, de 
cunoaștere reciprocă și de a prilejui 
un larg schimb de experiență intre 
columbofilii sportivi din toate țările.

BUZĂUL SI BISTRIȚA - „PETE ALBEu

1

PE HARTA ATLETICĂ A ȚĂRII?
la 5 ooo m. 1,75 m 

în înălțime (bărbați), 
săritura în înălțime,

Recordul, performanța maximă rea
lizată într-un anumit sport, este pri
mul indice care ne poate lămuri a- 
supra nivelului dezvoltării valorice 
a disciplinei respective. Desigur, va
loarea acestor performanțe scade, în 
mod logic, cu cît restrîngem aria de 
referință, cu cît ne apropiem de ce
lula de bază a activității respective.

Teoretizarea sumară, de mai sus 
este, credem, necesară, chiar dacă 
In rîndurile care urmează ne vom 
ocupa numai de sportul olimpic nr. 
1, atletismul, mai bine zis dc recor
durile atletice ale două din județele 
țârii, Buzău șl Bistrița-Năsăud, fie
care însă avînd tradiția și specificul 
său. Să încercăm să vedem, deci, 
care este contribuția adusă de ju
dețele amintite la dezvoltarea atle
tismului românesc. Vom face acest 
lucru avînd în față listele recordu
rilor care ne-au fost puse la dispo
ziție de către respectivele consilii ju
dețene pentru educație fizică și sport.

Nivelul cerințelor față de cele două 
județe nu este prea ridicat. Nu s-a 
pretins încă atleților de pe aceste 
meleaguri să dea recordmani mon
diali, campioni olimpici, sau cel pu
țin recordmani naționali. Atît Bu- 
zăul, cît și Bistrița nu sînt printre 
cele mai mari orașe de la noi și 
nu au, deocamdată, nici cluburi foar
te puternice, ceea ce face ca unii 
sportivi să plece în alte locuri în 
căutarea unor condiții mai bune de 
pregătire.

Și totuși... Și totuși, cercettnd lis
tele de care aminteam, am încercat 
un sentiment nu tocmai plăcut. Va
loarea majorității recordurilor din 
județele Buzău și Bistrița-Năsăud 
este de un nivel submediocru. Ori- 
cîte cauze obiective am căuta, ori- 
cîte alte justificări s-ar invoca, nu 
putem fi mulțumiți de valoarea atle
tismului — pe care, în primul rind, 
recordul o exprimă — din aceste 
locuri. Este adevărat, Bistrița a dat 
cindva o Crista Maksay și mai recent 
pe Valentin Jureă, dar... La Buzău, 
mai multe persoane au încercat să 
ne asigure că „atletismul nu a prins 
aici".. Nu putem accepta, desigur, a- 
ceastă explicație.

Pe tabelele recordurilor atletice de 
seniori ale județului Buzău figurea
ză performanțe de 3,03 m la săritura 
cu prăjina și 49.50 m la aruncarea 
suliței (bărbați), sau 2:28,2 la 800 ni, 
5:57,8 la 1 500 ...............
rea greutății, 
discului, 37,92 
liței (femei).
recordurilor județului Bistrița-Năsă
ud figurează o serie de cifre care 
nu au nici o valoare : 53,2 la 400 m 
(record stabilit în 1957 1), 4:20,2 la 
1 500 m (cu aproape 20 de secunde 
mai slab ca recordul mondial fe-

m, 10,86 m la arunca-
34,57 m la aruncarea 

m la aruncarea su- 
La fel, în dreptul

SEZONUL INTERNATIONAL DE CANOTAJ 1973- 
DOMINAT DE „EUROPENELE" DE LA MOSCOVA

>-

âKWția de «țeoaktate. cil

In dorteța de a oferi 
soatri cil mai multe noutăți în le- 
glrjrâ ca obiecuve’.e. perspectivele 
S peeeăh zile canotorilor români 
înaintea debutului viitorului sezon 
oaznoeb' :ocal xitemațional, am eo- 
-cta: amănunte de la secretarul 
țeceraî al federației de specialitate, 
Ghearghe Giurcăneanu și de la an
trenorul federal Victo/ Mociani.

Ce! d-ntîi lucru subliniat de in
terlocutorii noștri a fast declanșa
rea. incă din luna decembrie a anu
lui trecut, a unei campanii de se
lecție, la nivelul cluburilor, destinată 
depistării unor elemente talentate, 
cu aptitudini deosebite pentru prac
ticarea canotajului. Un interes deo
sebit este arătat mai ales selecțio
nării fetelor, ca urmare a introdu
cerii probelor feminine în progra
mul Jocurilor Olimpice. De altfel, 
acest lucru a făcut ca federația de 
specialitate să alcătuiască un plan

dorința cititorilor

DEPLINA ÎNCREDERE IN VALOAREA
FORȚA UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA

Arizm 
mumă 
Țrrșoan făcea o veritabilă de- 
OBORStrație de handbal modern și 
eficace ta cadrul turneului de sală 
al cam-.onatuhn republcan Reve- 
nite in cadrul echipei la 22 decem
brie 1971. Terezia Popa și Nadire 
Ibadula — care participaseră cu e- 
ctupa națiocală la campionatul mon
dial d;n Olanda (unde de fapt nu 
străluciseră) — dădeau „sarea și pi
perul" jocului In echipa lor de 
club, deelanșind și finali zi nd con
traatacuri de o mare frumusețe Și 
cu o ușurință care însemna un a- 
devărat virf de formă sportivă. 
Conlucrind foarte bine in cadrul 
echipei, jucătoarele de la Univer
sitatea Timișoara alcătuiau un me
canism foarte bine pus la punct 
și reușeau in acest fel să cîștîge 
campionatul republican.

A trecut uit an și iată că în 
zent Universitatea Timișoara, 
ticipantă La C.C.E., se prezintă 
sub nivelul obișnuit, deși in
mație a tevenit Cristina Metzenrath 
(o jucătoare foarte valoroasă) și cu 
toate că maturitatea și experiența 
jucătoarelor au crescut, vîrstă me
die a 
timă.

Ce 
mea, 
bună 
la un 
tă echipă a comis o singură mare 
greșeală. Știind că urmează jocu
rile grele din C.C.E., în etapele 
turneelor de sală din luna decem
brie 1972 și ianuarie 1973. desfă
șurate la Cluj și Pitești, timișoren- 
cele și-au menajat forțele (probabil 
cu bună Intenție), jucînd numai atît 
cît era nevoie ca să cîștige întîl- 
nirile. ,

Apoi au venit meciurile dificile 
și firesc. Universitatea Timișoara 
n-a mai putut face față. Se for
mase un anumit stereotip din care 
nu se putea ieși la comandă.

exae

pre
par- 
mult 
for-

Acum cine poate redresa echipa? 
După părerea mea, nimeni din 

afară, ci tot echipa însăși, jucă
toarele și antrenorul. Jucătoarele 
trebuie să caute în ele însele forța 
de a se regăsi. împreună cu antre
norul ele trebuie să rezolve doar 
ci ie va probleme și anume :

L Regim de viață care să asigure 
recuperarea energiilor consumate;

t. Recreare psihică, pentrn a se 
putea reveni la siguranța, lucidita
tea și echilibrul care formau altă
dată atu-nrile echipei;

3 Climat de rincredere în forțele 
proprii. între coechipiere și între 
jucătoare și antrenor. La acest 
punct aș mai menționa că evoluția 
fiecărei jucătoare în principal pe 
postul pentru care are mai multă 
înclinație și deprinderi mai stabile 
ar contribui la reușita unor pro
cedee și acțiuni, ar facilita redo- 
bîndirea încrederii.

Și multă liniște. Antrenor, con
ducători și simpatizanți, această e- 
chipâ are nevoie de liniște I

prof. GABRIEL ZUGRAVESCU 
antrenor federal

echipei rămînînd, totuși, op-

se fnlîmplă ? După părerea 
nimic special. Echipa are o 
pregătire și poate să joace 
nivel superior. Cred că aceas-

±-

special, de natură să asigure men
ținerea prestigiului canotajului fe
minin românesc.

Procesul de selecție despre care 
aminteam se desfășoară, atit la fete 
cit și la băieți, pe două planuri : 
pe de o parte are loc o acțiune de 
primenire a secțiilor, fiind păstrați 
numai sportivii care și-au confir- 

vaioarea. precum și cei de
reală perspectivă, iar pe de altă 
parte sînt căutate elemente cu ca
lități morfo-funcționale și psihice 
deosebite, capabile să obțină perfor
manțe de nivel ridicat în această 
disciplină.

Din rindul cluburilor care au ma
nifestat preocupări pentru procesul 
de selecție s-au remarcat, în or
dine, C.N.U., Metalul București, O- 
limpia București, Ceahlăul Piatra 
Neamț, C.F.R. Timișoara și Șc. sp. 
Timișoara.

Trecînd la activitatea loturilor 
reprezentative — aflate în momen
tul de față într-o componență lăr
gită — ne-am notat că programul 
lor de antrenament se axează în 
această perioadă pe consolidarea 
pregătirii fizice generale, cu ac
cente pe acumulările de forță și re
zistență. După vacanța... activă 
consumată la munte, canotoarele și 
canotorii noștri fruntași au abordat, 
deci, foarte de timpuriu pregătirile 
specifice, pentru a avea posibilita
tea, îndată ce clima le va permite, 
să iasă la antrenamente pe apă. 
Referitor la aceste antrenamente ni 
s-a spus că vor fi efectuate pe am
barcațiuni mici — respectîndu-se 
în acest fel un principiu verificat 
în anii trecuți și care a dat satis
facție — urmind ca pe baza rezul
tatelor obținute la campionatul am-

barcațiunilor de acest gen să fie 
definitivate echipajele mari. Inter
locutorii noștri ne spuneau, de alt
fel, că în momentul de față, cu ex
cepția echipajelor consacrate nu 
6int alcătuite nici un fel de gar
nituri, pentru a da posibilitate ti-' 

a 
la

minin 1), 18:03,0 
(! !) la săritura 
sau 1,45 m la
31,53 m la aruncarea discului și 33.40 
m la aruncarea suliței (femei). Foarte 
multe dintre aceste recorduri stau 
neclintite, cu toată lipsa lor de va
loare, de mulți ani : 10, 12 sau 13, 
ba unele din ele nu mai au mult 
pînă la a împlini două decenii !! 
Oare in tot județul Buzău nu s-a 
găsit din 1955 vreun tinăr care să 
arunce mai mult de 49.50 m la suli
ță ? Oare de 15 ani antrenorii bis- 
trițeni n-au putut să formeze un a- 
tlet care să alerge 400 m mai repede 
decît 53,2? Nu reproducem în între
gime listele acestor recorduri, deși 
ele ar fi semnificative. Cele mal va
loroase performanțe (11.0 la 100 m 
bărbați la Buzău, 12,1 și 24,9 la 100 
și 200 m femei pentru Bistrița) da
tează, la rindul lor, din 1955 sau 
1958. Faptul că la Buzău, de exem
plu, au fost îmbunătățite în 1972 mai 
mult de 10 recorduri județene la a- 
tletism trebuie apreciat în primul 
rînd prin prisma valorii acestora șî 
nu al numărului lor. Ce valoare are, 
insă, un rezultat de 2:00,2 la 800 m 
(masculin), mai slab decît recordul 
românesc feminin în aceeași probă ? 
în cazul Bistriției, lucrurile stau la 
fel, șl referindu-ne la t aceeași probă, 
aleasă întîmplător, vedem că recor
dul masculin de seniori la 800 m al 
acestui județ este de 2:01,0 și datea
ză din... 1958 !

Ne-am putut da seama din listele 
consultate că majoritatea, recorduri
lor de seniori au fost realizate de 
atleți aflați Ia vîrstă junioratului, 
majoritatea aparținînd elevilor școli
lor sportivei (în amhele orașe există 
de 15 ani scoli sportive). Acest aspect 
ar putea fi considerat ■ îmbucurător 
— unde sînt, 
dacă, repetăm, 
țelor ar aduce, 
recorduri. Asa

Spuneam la Început că cerințele 
față de yaceste două județe Au ițânt 
prea jpdri. Multe din cifrele pe acare 
le-am amintit mai sus nu fa'ecitnsă 
cinste celor care lucțpaz4(rîș pie
tism. Există locuri In nu
beneficiază nici măcar . .Bg ' copiuțiile 
celor din Buzău sau Bișțfița, șî. care 
înseamnă totuși ceva țn ațȚet&inul 
nostru. Atletismul nu c,ste. -un, sport 
prea pretențios în CQjlă A? Mrk'f£te condițiile de practicare Eș.ț^îJ'nșp un 
sport care cere multă„toășnijj^, cu 
antrenamente adesea ariiȚș, eu, satis
facții care apar tîrziil, .țll£r®înir'iulti 
ani de muncă .susținută.’ d»-a 
dreptul anacronic ca în fȘ , mai 
existe recorduri stabiiițe.„p
20 de ani în urmă și încă 'pa
loare foarte modestă^ CJ u-
rechl— rnba llilot ’i

---- tiijsb sb olo 
: nulii) șic' :

..................  1 ■d|ii"w.r—
• A fost dedanșafe^0’ 

campanie de
• în centrul ațen^- 

canotoarele I
© Pregătirile loturilor naționa

le au inceput de timpuriu

I© Calendar
extrem

totuși,. seniorii f —
valoarea perfortnan- 

, cît de cît, a adevărate 
.șa însă... 4
la Început câ cerințele

și pentru 
pregătiri

competițional
de bogat

nerilor să se afirme 
menține interesul în 
sportivii consacrați.

Să aruncăm, însă, 
peste calendarul competițiilor in
ternaționale la care se vor alinia 
sportivii români în acest an.

Principalele întreceri sînt „Re
gata Snagov", la masculin și fe
minin, prevăzută a avea loc între 
30 iunie și 1 iulie, „Regata Mos
cova" pentru băieți (1—3 iunie) și 
regata „Vîsla de chihlimbar" pen
tru fete, care se va desfășura tot 
în U.R.S.S. Aceste competiții, pro
gramate în avanpremiera Campio
natelor europene, vor constitui, 
deci, și teste utile, verificări de ul
timă oră a reprezentanților noștri.

în calendarul internațional mai 
figurează, apoi, regatele Griinau și 
Praga — la feminin, Lucerna și 
Griinau — la masculin. Pentru ju
niori este planificat „Concursul 
Prietenia", în Polonia, iar pentru ti
neret sînt programate regatele Sofia 
și Kiev.

în sfîrșit, ca la fiecare început 
de an, la ordinea zilei se află pla
nificarea 
figurînd 
obținute 
dalie de 
„europene") și calificarea tuturor 
echipajelor în finala primilor șase, 
iar la băieți obținerea unei medalii 
de bronz și calificarea în finală a 
celorlalte garnituri. Sînt obiective

deopotrivă pe cano-
o privire Și

obiectivelor, printre ele 
menținerea rezultatelor 

de fete anul trecut (o me- 
aur și una de argint la

Dubla Intllnlre internațională:

VOINȚA BUCUREȘTI - SZPARTAKUSZ BUDAPESTA
Începînd de azi, arena de pe sta

dionul Voința din Capitală va găz
dui dubla intîlnire internațională 
de popice dintre echipele feminine 
și masculine ale cluburilor Voința 
București și Szpartakusz Budapesta. 
Partidele se anunță interesante, în- 
trucît echipele respective sînt co
tate printre cele mai valoroase din 
campionatele României și ale Un
gariei. Formația feminină Voința, de 
pildă, este deținătoarea titlului șl 
are în componența ei o serie de 
jucătoare valoroase, cum sînt 
estrele emerite ale sportului
nelia Petrușca și Elena Cernat, pre
cum și pe Cornelia Grecescu, una 
dintre jucătoarele cu cea mai mare 
precizie în meciurile de campionat.

Programul întîlnirii prevede 
jocuri pe echipe (femei șl bărbați) 
și un turneu individual. Azi are 
loc, de la ora 16, partida dintre 
formațiile feminine, sîmbătă — tur
neul individual la femei și proba 
pe echipe bărbați, iar duminică di-

ma-
Cor*

în „Gala speranțelor»

MECIURI DE BUNĂ VALOARE
Seria galelor de verificare pentru 

boxerii bucureșteni a continuat miercuri 
seara la „Dlnamo", gazdă primitoare 
pentru iubitorii nobilei arte. Și de data 
aceasta, un numeros public a asistat la 
ctteva meciuri de bună calitate, dispu
tate cu ardoare, care au evidențiat ca
litățile pentru acest sport ale tinerilor 
Florin Zamfir, Dumitru Loloț, * 
(knghel și Emil Barbu, care se 
autentice speranțe ale boxului 
reștean. Dintre cele 3 meciuri de 
doar confruntarea dintre Ion 
(C.S.S.) șl Marin Mltrache (Energia), in 
sare primul a primit decizia de învin
gător la puncte, a corespuns din toate 
punctele de vedere. IATA BEZULTA- 
TELE TEHNICE; juniori: EL Zam-

Sandu 
anunță 
bucu- 

seniori, 
Vasile

fir (Voința) b.p. i. Boboc 
namo), V. Fieraru (Dlnamo)
M. Ciucă (Progresul), M. Carp (Voin
ța) egal cu E. Dumitru (Progresul), 
I. Stancu (Progresul) b.p. St. Petcu (Di
namo), P Stan (Dinamo) b.p. V. Echlm 
(Voința), Gh. Vasilache (Me-alul) b.p. 
T. Bunar (Energia), D. Loloț (Dinamo) 
b.p. N. Ebîncă (Olimpia). S. Anghel 
(Dinamo), b.p M. Mocanu (Metalul), 
I. ștefănescu (i.C.M.) b.p. D. Grecov 
(Voința), E. Barbu (Olimpia) b ab. 2 
D. Petropavlovschl (Progresul) Seniori : 
R. Burcea (C.S.S.) ' ' ' '
(I.C.M.). M. Cllincă 
Slmion (UREMOAS).

Daniel

V.

D.

(Di* 
b.p.

b.ab. 1 I. ștefan 
(Progresul) o.p. V.

DIACONESCU

mineața reuniunea la bărbați indi
vidual.

CONSFĂTUIREA ANUALA A 
ARBITRILOR

Zilele trecute a avut loc consfă
tuirea anuală a arbitrilor' divizio
nari, la 
activiști 
tre care 
discuții 
dintelui 
(București), a reieșit că în turul 
campionatului divizionar arbitraje
le au fost mulțumitoare, nu s-au 
mai făcut erori... aritmetice. S-a 
atras, în schimb, atenția arbitrilor 
principali ca în partidele divizio
nare să procedeze conform literei 
regulamentului privind, în special, 
controlul legitimațiilor, al vizelor a- 
nuale și al celei medicale.

Consfătuirea a trasat ca sarcină 
arbitrilor și comisiilor locale, ca pe 
măsura posibilităților, să treacă 
încă din sezonul care va începe în 
curînd la organizarea de cursuri 
pentru noi arbitri.

DEROGARE PENTRU ION MI- 
COROIU

Cunoscutul jucător Ion Micoroiu 
care a cerut să se transfere de la 
Voința Lugoj la Olimpia Reșița, a 
depus un memoriu la F.R.P în 
care solicita derogare de vîrstă pen
tru a putea juca în continuare în
tr-o formație de Divizia A. Aceasta 
pentru că regulamentul competiției 
stabilește limita de vîrstă 50 de ani 
pentru bărbați. Avînd în vedere 
prodigioasa activitate a lui I. Mi
coroiu — fost cu ani în urmă și 

^campion al lumii — biroul federal 
a aprobat ca el să joace intr-o e- 
chipă de Divizia A pînă la vîrstă 
de 53 de ani.

care au participat 38 de 
ai sportului popicelor, din- 
10 din București. Atit din 

cit și din cuvîntul preșe- 
colegiului, Dumitru Stoica

care angajează 
tori, antrenori și federație, dar care, 
după ritmul de pregătire și Inten
sitatea antrenamentelor, pot fi nu 
numai realizate, ci și depășite 1

Canotajul românesc pășește în
tr-un nou an competițional cu am
biții mari, cu speranțe îndreptățite 
la locuri fruntașe în ierarhia con
tinentală, dar și cu gîndul la viitoa
rele Jocuri Olimpice. Să sperăm că 
1973 va fi la fel de rodnic ca și 
anul precedent 1

Horîa ALEXANDRESCU

tai PATINAJ

COMPETIȚIILE DE VITEZA CONTINUA
• „Cupa Păltiniș" la Sibiu 

© Un bogat program internațional
Activitatea competițională la pati

naj viteză — care în ianuarie a fost 
deosebit de bogată (pe lacul Ciucaș 
de la Tușnad s-au desfășurat cinci 
mari întreceri cu caracter republi
can) — continuă în același ritm și 
în luna februarie: viteziștii fruntași 
vor participa Ia o serie de con
cursuri, atit în țară, cît, mai ales, 
în străinătate.

Prima confruntare 
chiar săptămîna aceasta, sîmbătă și 
duminică la Sibiu. Este vorba de 
concursul dotat cu „Cupa Păltiniș", 
ce va avea loc tot pe un patinoar 
natural, pe lacul Dumbrava din apro
pierea orașului. Spre doesebire de 
pista de pe lacul Ciucaș, care mă
soară doar 300 m, patinatorii vor 
„alerga" la Sibiu pe un inel de ghea
ță regulamentar, de 400 m. La între
cerile organizate de C.J.E.F.S. Sibiu 
și Școala sportivă din localitate — 
vor fi prezenți cei mai buni viteziștl 
din Miercurea Ciuc, Tg. Mureș. Bucu
rești, Brașov și, evident, cei din ora
șul care găzduiește „Cupa Păltiniș*.

Prima Ieșire peste graniță a vite- 
zlștilor noștri este programată pen
tru 16—17 februarie, cind șase juniori 
vor participa în U.R.S.S., la Riazan, 
la o competiție tradițională, „Cupa 
prietenia". Apoi, în ordine cronologi
că, urmează deplasarea în R.P. Mon
golă (23—25 februarie). La Ulan Ba
tor, Gh. Pop, V. Sotirescu, Mari» 
Tașnadi și Liana Cardaș vor fi pre
zenți la campionatele internaționale 
ale R.P. Mongole. Tot în aceeași pe
rioadă, 24—25 ale lunii, V. Coroș, 
cmapion absolut la seniori pe 1973, 
A. Ciobanu si A. Okos vor concura 
în orașul Kirov (U.RS.S.). Printre 
ultimele întreceri Internationale ale 
sezonului la care vor fi prezenți pa
tinatorii români sînt cele din R.D. 
Germană — Berlin (3—4 martie), 
unde federația de specialitate va tri
mite un lot alcătuit din tinerii San
da Frum. Eva Szigeti, E. Imecs si 
M. Bărhulescu.

va avea loc

ATLETISM
IN CINSTEA ZILEI

DE 16 FEBRUARIE
Clubul , .. .. ___ ,

în cinstea zilei de 16 Februarie, două 
interesante competiții de atletism.

Sîmbătă, de la ora 16,30, în sala 
de atletism „23 August" se va des
fășura un concurs deschis atleților 
care au îndeplinit în anul 1972, nor

ma de categoria I, iar duminică, 
de la ora 10, la stadionul .Tinere
tului" se va desfășura un concurs 
de cros, deschis tuturor categoriilor.

sportiv „Rapid" organizează,
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Amarandeite ,
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din 
iar 
alți 
Ae- 

au

foro de 
ajuns să scrie „Tn- 
sou „Fii cunvnte, 
violcmto inutilă, o

Antrenorul CORNE!. DRAGUȘ1N 
desene de AL. CLENCIU

Viața continuă să fie fascinantă — că dacă n-ar 
fi nu s-ar povesti. Ceea ce lui Fănus i s-a păiut 
un spectacol oribil — meciul dintre ăia și ălolaltul 
— Bibanul nostru drpg denumește „cel mai dra
matic meci văzut de mine”, pe care ar dori să-l 
revadă la orice oră de zi sau de noapte. Ceea ce 
lui Fănuș i-a dat fiori de groază și l-a făcut so 
strige înfricoșat : „opriți boxul". Morcelei Rusu, ar
tistă de adîncă sensibilitate, i s-a părut „un specta
col comic I". Bibanul a mai spus că ’ ‘ “
Camera, el n-a mai văzut așa un 
corp de boxer" ca Foreman șt „în 
mod cert Clay nu ciștigă*... Bibanul 
vorbea foarte serios. Emanuel Vole- 
riu a observat — cu muită îndreptă
țire — că actorul e prea serios, preo 
sobru ; intr-adevăr, și eu mă asteptem 
ca Bibanul să-l facă k.o. pe Fânuș 
pentru părerile lui negativiste. Ce 
meci ar fi fost Dem Radulescu — 
Fănus Neagu, în polemică I Dar nu. 
actorul a replicat grav cc azi trebuie 
să ne exprimăm, și în box, cu spirit 
de răspundere. Foarte bun răspuns.

Merg mai departe și afirm că în 
general, azi, ascultînd ce spune unu! 
și ce spune altul trebuie procedat cu 
adică delicatețe ; „Do* — adică metodă, cale. Judo 

adică o metodă delicată, o cole a bîindetii. Asa 
ne-a ' lămurit, spre binele nostru, ol tuturor, un spe
cialist în joponezâ, invitat frumos de Buhoiu să ne 
mai deschidă mintea referitor la bărbații aceștia
tare se frog cu otita protocol de cămăși E fără
îndoială că foță de ce î-a făcut Foreman lui Fro- 
zier, judo-ul acesta e o cale a blindezi, o me-
todg delicată de a dobori un om. E o cde.i-o-5
plăcere să constați că un combatant nu poete c 
îiivîns dacă l-a ieșit cămașa din pantalcr Coci 
dacă f-o ieșit comasa din pantaloni, lupta se în
trerupe pentru ca omul să-și arenjeze tînuta 1 

1 'sofut TricTritător: ne batem, ne apucăm de g: 
de mineci, 
o țșștiMț; corespunzătoare 
tadț’iî care au cămașa sc 
pqțfelă tjn acest sport 
sprrtm nj. e trinta !, < 
tul) incit nvII

odversarului să se considere și el cu o mină frîn- 
tă I Și mergînd așa, din politețe în politețe, din blin- 
dete in blindete, cu metodă, n-ar fi imposibil ca 
lupta să se transforme intr-o îndelungă închinăciune 
prea plecată.

Exprimîndu-mă cu toată răspunderea, voi scrie că 
trebuie să practicăm acest judo, e foarte frumos, 
foarte politicos, foarte demn, mult mai blind ca bo
xul dar — să 
tator Chirioc ■

i nu se supere delicatul nostru comen- 
— mult mai plicticos decît arta pugi 

latului care tine de pe vremea 
gediei grecești, contestată sau 
dar ține... Ce-i lioseste acestei 
te japoneze e vijitolo pumnului, 
ba știe ce se ascunde in noi. 
esta este. Marea vulnerabilitate 
spectacolului sportiv este mereu con- 
fuzo granițe dintre instinctul absolut 
necesar de agresivitate 
care omul n-ar fi 
aerul o strigat* 
Cristotor !* — ți 
nechibruinței.

Dovadă că 
intr-un sport 
lui singur in 

tnt> singur pnn ceată, 
ndicote de et

tote".

tn-
Ab- 

_ itere. 
încerc să-ți pun piedică numai dacă ai 

i ! Nu discutăm cu eotnbc- 
scoasă din pontcloru F -’.-to 

minunat (deși in Japonia 
. adică sumo, zicea soeeicfis- 

nu m-or mira dacă s-ar ajunge, ce ccecs- 
( delicatetii, ca acel ccre-i fr’rge m -o

pino și în schi, adicc 
pur individual, a: emu- 
•’’•Jocul nabjrii. ol zbo

rului de un-j’ singur prn ceată, prin troiene, printre 
obstoca'e ^ridicole de e» nsuș: — abundă termenii 
de «atac* si Mogresvwta*ew. ForVle slalomului sînt 
-otocot»*. „Thoeni «re «■ efl Bochleda —
ne-a ară tot Mibpi 3 râ. intr-un cca-eatoriu erce'ent. 
dem de Bocciu in ote airts«*obiiismului — „luptă 
cu întreg J carp, sJgtprrjI lui e c luptă pentru o-$i 
stăpâni trupsd*. Nu se poete 
spart tărâ această ««îâolâ. iM 
nebunie" c e-e-furl iodS-fjc’e. 
C’fivg dement, cî 
mețtfia de o eoore detesSrbrl se—e- 'p 
«tejdîa de c cădea, de a te frreșe. 
oe buzele cceo
Mar-e'e» R-.-su c—d Zw«~eg se dădu

fete 
_eeest

■-^C<0

Sr^WGCR

spot Îurnstîg- 
(sarinoM

JUHOJTATM3 
n

REPORTAJ IN PUNĂ PAUZĂ COMPETITION ALÂ

•qoaq 
- into—lf»M0, JMORII w AȘTHPTA PRIMATOH!

Ara fctsfe. î^a-. de mult, în parcul 
sporii v.Știam că fotbaliștii 
cei,man nu puteau fi acolo. Auzl- 
scrn’j yă. strțt' (a, munte, pentru pre
gătiri. aceiași timp, ceva ne
spiirr&a^ă 'eifi^ exclus să nu găsim 
măcar o echipă de „pitici". De fapt, 
pînă'-la urmă, am dat nu numai de 
o -ringUră cehlP® ci de vreo cinci... 
Toți..acei £ppii-: și tineri erau de la 
„TînarudjqWsâfflibvist", centrul de co- 
pii și .ririiRorj al clubului Dinamo 
B u cu res'ti Frigul mușca bi
nișor, ășâ șirurile de tineri a- 
lergau-'cîpraape fără să aibă nevoie 
de nici un) Îndemn din partea an
trenorilor prezenți ; șt. Stănculescu. 
Licâ Nunweiller, Gheorghe Ene și 
Traian Ivănescu.

II abordăm pe Ștefan Stănculescu, 
coordonatorul centrului și legăm re
pede un dialog cu fraze scurte.

— Dar de ce alergați pe aleile 
eului 7 Văd alături că terenurile 
nefolosite.

— E mai bine așa, cel puțin 
camdată. Și apoi, vezi, pe teren pi
ciorul se afundă pînă dincolo de 
gleznă. Mă refer la cel de zgură ; 
pe terenul numărul II nici nu ne 
gîndim să intrăm, din cu totul alte 
motive.

— înțeleg că, astfel, pregătirea fi- 
lică se poate efectua în condiții mai 
specifice, fără îngreuierile nedorite 
ale zăpezii, aici, pe aleile parcului. 
Dar, spune-mi te rog, ce e cu tere
nul doi. De ce atita mister ?

— Ei, este surpriza noastră cea 
mare pentru primăvară. II știi cum 
arăta. Un cîmp peste care parcă tre
cuse o cireadă 1 Mereu plin de praf, 
sau din contră, mocirlos. A fost re- 
gazonat în întregime, refăcut drena
jul (acum este excepțional) șl cred 
că va deveni mai bun ca terenul 
nr. 1, cel cu tribune.

— Văd că am căzut chiar bine ! 
Ce alte noutăți de același gen ai mai 
mai putea să ne spui ?

— Privește acolo, în soaiele tere
nului doi. aproape de fosta -Casă * 
grădinarului*. Vedeți o eocstr-zTe 
aproape gata ? Ei bine, aceia e coal 
sediu al centrului. Va avea S ves
tiare, săli de dușuri, anexe, sală me
dicală și o alta de lecții teoretice.

Ne uităm cu plăcere la cad aces
ta. Pare că abia așteaptă primăvara.

Tinerii fmaipovișt?

par- 
stau

deo- Să intre cu copiii tn .ncva locuin
ță*, să le aleagă din magazie echi
pament pe măsură și să iasă ea ei, 
din nou, pe teren — _pe un teren 
adevărat, pe care copiii vor jnca 4e 
plăcere-, cum spune eL

Lipsa de spațiu a fost mereo. • 
știam de mult, o probtemă pertra 
micii fotbaliști de la Tinăral Dîsa- 
movist- Primul teren trebme cîteo- 
datâ protejat, pe cei de zgeră se 
antrena echipa de seniori si cea de 
tineret-rezerve. pe .II* ri»--»—O- 
bor sau nu mai știm efoe. iar co
piii ajungeau pe nucile terenuri ro
sti — de zgură — cele de taschet, 
har.dba! sau volei. Pînă ce proprie
tarii lor ii dădeau insă afară ; co 
antrenor cu tot! Lacrurile se vor 
reglementa, se pare, cobs «derate.

— Sintem minări ei ne-am to de 
plinit pe de-a-ntregul planurile, re

sees

CM

GRAUR

AL DOILEA MECI IN LIBAN

DELAF.R.FOTBAL
Federația română de fotbal 

face cunoscut eă asociațiile 
sportive (cluburile) interesate 
pol depune cereri cu caranti
nă in termenul celor 45 de 
zile pentru jucătorii incorpo
rați, admiși la cursurile de 
zi ale instituțiilor de învăță- 
mînt superior, conform art. 23, 
alin. C și art 25. alin, a, b.

Miercuri seara echipa Steaua a 
susținut al doilea meci, $1 ultimul, 
al turneului pe care îl in’.reprsnde 
în Liban.

Pe stadionul Burch Ahmed’, in 
fața a 4 000 de spectatori, fotbalist! 
bucureșteni au avut de data aceas
ta ca adversar selecționata orașu

lui BeirvL ia Lața căreia au pierdut 
cu seorul de 1—® (l—O) Bucvreș- 
teniL deșt au ccatroiat yxul o mart 
parte dtn bmp domnind cu insis
tentă au manifestat multe carențe 
în zona de fnsaiizare. -aiind mai 
multe oca ni favoraeile Unicul goi 
al partidei a fost inserts dintr-c 
lovitură liberă de la 35 na. ev lar
gul concurs al portarul»; Haide 
neatent la faza respecttvă.

Steaua a folosit următoarea for
mație : Haidu (Icrdaebe) — Cris- 
tache, Cicgaria. Negrea. Uălmăgea- 
nu — Dumilriu IV. Vign — Pan- 
tea (Vlad). Tătara l Hei vei, Ștefă- 
nesen). N ăst ase, Aelenei

Astăzi fotbaliștii de la Steaua vor 
evolua în Siria unde vor intilni, 
în primul joc, selecționata armatei 
siriene; duminică va avea Ioc a! 
doilea meci cu echipa Homs, Luni, 
jucătorii bucureșteni revin în țară.

VĂ OFERĂ PRIN FILIALELE SALE DIN CALEA VICTORIEI
NR. 100 Șl BULEVARDUL REPUBLICII NR. 68

• EXCURSII CU TRENUL Șl CU AUTOCARELE LA SFlRȘiT 
DE SÂPTĂMÎNĂ PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE 
IARNĂ ÎN STAflUNILE: BUȘTENI, PREDEAL, SINAIA, CU 
CAZARE ÎN VILE SAU IN CABANELE DIN MASIVUL BUCEGI.

9 EXCURSII CU TRENUL DE O ZI — DUMINICA —PE VA
LEA PRAHOVEI

0 EXCURSII DE O ZI — CU AUTOCARELE LA : 
PREDEAL, POIANA BRAȘOV Șl HIDROCENTRALA 
ARGEȘ.
• LA CEREREA COLECTIVELOR DIN INSTITUȚII,
PRINDERI Șl A ȘCOLILOR, SE POT ORGANIZA EXCURSII 
PE TRASEELE SOLICITATE.

SINAIA,
DE PE

INTRE-

DUPĂ PARTIDA
; Urmare din pay I)

s-f.r.- lingă cei 11 ai lor. Le do
rim irisă ca rivalitatea cu primul 
lo: ss râmină în hotarele de as- 
;ăz;. cir.d generează promovări, pro- 
....... aazate pe criterii reale, de 

In:recsre totală, directă, dar loială, 
cu adversarii direcți ai posturilor 
din prima echipă.

Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc nu au dorit altceva decît o 
p.-.mă t. totală tatonare a forțelor

■ -I- A. Din acest motiv, cele două 
t-.-.-marii prezentate de ei n-au res- 
pc-ctat deloc obișnuitele presupuneri

- ■ -,.n.-te de joc. De unde ne aș
teptam la o linie de mijloc Du- 
m.tri. — Beldeanu (considerat ca 
cel mai puternic succesor al lui 
N"unv. eHer), ne-am văzut în fața 
uneia constituite din halful Stelei, 
Dumitru, și studentul medicinist din 
Tg. Mureș, Boloni. De unde se... 
auzea că Troi va începe pe aripa 
dreaptă i-am văzut iarăși, umăr la 
umăr, pe vechii combatanți Lu- 
cf-s-■ — Dumitrache — lordănescu. 
avindu-l în spate ca prim pion al 
■n.; v-ca>.lo.- sau ca cel mai retras 
ataci-.: pe Dobrin. După cum Ada- 
Triacl-.e a fost preferat lui Răducanu 
și Delear.j lui Nae Ionescu. Toate, 
absolut toate, dovezi că antrenorii 
nu șl-au prezentat intențiile pen
tru formația probabilă și nici nu 
era momentul s-o facă. In a doua 
pirte a intilairii, Dembrovschi a in- 
•.rat in arenă in fruntea unui grup 
oe mul: mai puțin experimentați 
iacă îl exceptăm pe Răducanu) : 

Sameș. N. Ionescu* Beldeanu, Troi, 
Marc- Ungă .supraviețuitorii" 
Sătmăreanu. Dinu, Dumitrache, Boc, 
cei șapte au realizat o repriză mai 
art.vi. incisivă. Meciul tatonării a 
eirtt-crt asupra unui singur fapt 
— evident, de altfel, și în com- 
poctarea echipei de tineret — 
armele fizice sînt în stăpînirea 
deplină a internaționalilor. Nu știm 
rit le vor păstra ! Rezistența, forța.

teza r-au slăbit nici un moment 
mleicmî. deși starea terenului nu 
era perfectă șj a cerut multe efor
turi în plus.

Mi.ne. sâmbătă în partida cu Pe- 
-rtl-l. trebuie să ne așteptăm la

: pentru că 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc 
trebute să știe .pe ce picior dan
sează" ia partida de la Nimes, asta

DE LA SNAGDV 
insemnînd unsprezecele cu care vor 
începe jocul în fața lui Pîrcălab, 
Vergnes, Mezy et co. Iată de ce 
vizita la Snagov a lui Ilie Oană și 
a echipei lui capătă semnificații 
suplimentare. Pentru că e de văzut 
și ce idee tactică vor îmbrățișa an
trenorii reprezentativei : aceea din 
prima repriză cînd s-a jucat un 
mult mai clasic 4—3—3 sau forma 
rerrrizei a doua cînd acțiunile trico
lorilor s-au apropiat mai mult de 
un 4—2—4 ?

Lotul de tineret s-a întîlnit pen
tru mai puțin de 72 de ore. Sufi
ciente. însă, pentru a face o tre
cere în revistă a actualelor forțe 
Actuale forțe pentru că, așa cum
s-a amintit la vreme, îndeplinin- 
du-și principala sa misiune, el a 
trimis primului lot în acest început 
de an un masiv pluton comptis 
Sameș, Boloni, Beldeanu. Troi, 
de miercuri, și pe Hajnal. Iar 
patru posibili titulari (Iordache, 
lenei, Smarandache, Ciugarin) 
absentat și ei, angajați de turneul 
echipei Steaua. Situația aceasta, 
doar aparent neconvenabilă, a o- 
bligat la selecționarea unor jucă
tori noi. Cu acest prilej și-au fă
cut reapariția unele cunoștințe mai 
vechi (Dobrău, Hajnal, 
Sătmăreanu II) dar am 
figuri noi „sută la sută" 
tul de tineret (G. Sandu 
seamă, Amarandei).

Ce impresii i-au lăsat antreno
rului Cornel Drăgușin orele — de 
iuni la amiază pînă miercuri după 
masă cînd, la sfîrșitul partidei cu 
primul lot — componenții lotului

Ghergheli. 
întîlnit și 
pentru lo- 
și. mai cu

de tineret au luat drumul caselor 
și al cluburilor lor ?

„Sînt foarte satisfăcut de nivelul 
pregătirii fizice atins de jucătorii 
selecționați. Toți au răspuns inte
gral solicitărilor Ia efort ale antre
namentelor și meciului de la Sna- 
gov. E o dovadă că, in adevăr. Ia 
cluburi s-a muncit cu seriozitate 
Sigur că in privința jocului propriu- 
zis, nu e cazul dc făcut aprecieri. 
Lucrul cu mingea e abia la în
ceput, iar starea terenurilor nu per
mite «n control normal al balo
nului. Ne vom revedea la Sfîrșitul 
Iui martie cînd vom susține un meci 
public pentru definitivarea lotului 
chemat să participe la grelele exa
mene pe care Ie constituie intilni- 
riie cu selecționatele de tineret ale 
Uniunii Sovietice, Albaniei șl R D. 
Germane.”

Un singur lucru ar mai fi de 
notat : spiritul de echipă care-i a- 
nimă pe acești tineri băieți. Există 
o atmosferă frumoasă și ea trebuie 
menținută, fiind elementul cel mai 
important de omogenizare.

• ÎNCĂ 0 GRUPĂ SPERANȚE" ÎN

ba-

VEDERILE ANTRENORULUI BONE ® REAPARE CANIAROI
din meciul 

Sibiu — 
Tg Mureș 

susținut ciu
la Sibiu. Va- 
Tevi (in stin- 

imaginii) urmă- 
traiectoria

Fază 
C.S.M. 
A.S.A. 
(3—0) 
minică 
rodi și 
ga _ 
resc
Ionului jucat de si- 
bienii Firițeanu

David.

FOTO : S. BAKCSY

noulA.S.A. Tg. Mureș 
sezon cu dorința și 
tualul loc 12 deținut la sfîrșitul 
primei jumătăți a campionatului, 
va deveni o amintire, că echipa va 
urca în prima jumătate a clasa
mentului, acolo unde antrenorul și 
jucătorii socotesc că îi este locul I 
Pentru aceasta, antrenamente, an
trenamente și iar antrenamente! 32

abordează 
credința că ac-

I

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...

la începutul lunii februarie, 
ce se traduce prin mii de mi- 
lucrate atît în sală cît și în

pînă 
ceea 
nu te 
aer liber, prin mii și mii de metri
parcurși în diverse tempo-uri. An
trenamente, e drept, fără prea multă 
culoare, dar făcute cu dîrzenie, cu 
sîrguință, pentru realizarea dorinței 
mai sus expusă.

20 de jucători iau parte Ia a-

PREGĂTIRI• ••

pregătiri. Este vorba de por- 
Nagel și Solyom, de fundașii

MîSERUl BAIA MARE Si OLIMPIA 
SATU MARE ’

IN STAȚIUNEA IZVOARELE
tn sus turtea Izvoarele, de lîngă 

Baia Mare, se pregătesc două di
vizionare B. Minerul Baia Mare și 
Olimpia Sala Mare. Băimărenii 

tp* la dte două ședințe în
erate zs 'cu accent pe pregătirea 
xtcâ Duttilaterală) jucătorii par- 
urglnd intre 5 și 8 km. La antre- 
^.ner.’.e iau narte Cristea, Frank, 

poruari ; Ghin ea, Micuiaș, 
Brebaru, Boescu, 

■i ; Stincel, Radu, 
Spir — mijlocași; 
Sasu, Trifu, Hof- 
Lang, Brădea, Ilie

Secuiu 
Talpai, Necala, 
Docu — funda 
N ist or. Balogh. 
Ctisan. SilagUi, 
meister, Coman. 
și Ncamțu — înaintași. Antrenorul 
L Bartha a prevăzut pentru pe
rioada următoare ca echipa sa să 
susțină mat multe jocuri amicale, 
avînd ca parteneri, orintre alții, pe 
Olimpia Satu Mare. »U“ Cluj, 
A.S.A. Tg. Mureș, Gloria Bistrița.

Pînă Ia 4 februarie se va antrena 
ia Izvoarele ți Olimpia Satu Mare. 
La ședințele de pregătire, conduse 
de antrenorul Gh. Staicu. iau parte 
jucătorii Bathori I, Pustai — por
tari ; Filip, Knoblau. Bigan, Jula, 
Moldovan. Bocșa — Fundași ; Hai
duc. Neumaier, Petcz. Podlesni — 
mijlocași ; Borota. Both. Bathori II. 
Libra, Munteanu. Kineses, Toth — 
înaintași, precum și juniorii Silaghi

LOTERIA ÎN OBIECTE
In întreaga țară con

tinuă vînzarea bilete
lor la LOTERIA IN 
OBIECTE, atractivă 
formă de joc organi
zată de către Adminis
trația de Stat Loto — 
Pronosport.

Vă reamintim că la 
această 
cordă i 
„DACIA 
cum și 
biecte în valoare 
20.000 lei, 10.000 
5.000 lei etc.

Participanții își 
alege singuri obiectele 
în limita sumei cîști- 
gate conform listelor 
de obiecte afișate.

Participarea se face 
pe bilete de 5 lei bu
cata. Pentru atribuirea

e- 
se- 
ur- 
de

tragere se a- 
autoturisme 

1300“, pre- 
cîștiguri în o-

cîștigurilbr se vor 
fectua 17 extrageri 
parate după cum 
mează i 2 extrageri

numere formate din 6 
cifre. 6 extrageri de 
terminații de 5 cifre. 
6 extrageri de termi
nații de 4 cifre, 2 ex
trageri de terminații 
de 3 cifre și 1 extra
gere de terminație de 
2 cifre.

Rețineți! Fiecare bi
let poate obține 
guri cumulate, 
multe bilete, mai 
te șanse de cîștig.

cîști-
Mai 

mul-

Rubrică redactată de
LOTO • PRONOSPORT

(fundaș), Soboni (mijloeaș), Ungu- 
reanu și Pataki (înaintași). Olimpia 
Satu Mare va disputa mai multe 
meciuri amicale : cu „1 
A.S.A. Tg. Mureș, Steaua, 
Oradea, F. C. Bihor.

T. TOHĂTAN, coresp.

VEȘTI DE LA UNIREA TRICOLOR

,C“ Cluj, 
, Olimpia

județean

ARBITRI-ȘEDINȚA DE INSTRUIRE A 
LGR CRAIOVENI

La Craiova a avut loc ședința de 
instruire a arbitrilor republicani de 
fotbal din județele Timiș, Hune
doara, Gorj, Caraș-Severin, Mehe
dinți, Olt și Dolj. Au participat la 
această acțiune 130 de arbitri, pre
cum și o serie de jucători (căpitani 
de echipă) din orașul Craiova.

Dintre temele expuse au reținut 
atenția în mod deosebit „Colabora
rea intre arbitrul dc centru și tu- 
șieri“, prezentată de Octavian 
Comșa, și expunerea lui G. N. 
Ghergho referitoare la „procedeele 
corecte de deposedare a adversa
rului de balon". Aceasta din urmă 
a fost completată cu demonstrații 
practice, ținute în sala de sport a 
Institutului pedagogic de către 
componenții echipei de tineret-re
zerve Universitatea Craiova.

Șt. GURGUI — coresp. județean

Divizionara C Unirea 
care în tur nu a avut 
tare pe măsura posibilităților, 
început 
zon la 
noului 
(fost la 
fâșoară 
mînale,_ __ ________„
nîndu-se accentul pe pregătirea fi
zică generală. Celor 20 de jucători 
din lot li s-au alăturat Pascu și 
Pondor. reveniți după satisfacerea 
serviciului militar, si N. loan și 
Bulancea (din echipa proprie de 
juniori) Fotbaliștii de la Unirea 
vor susține pînă la începerea 
returului următoarele meciuri de . 
verificare cu Rapid (tineret). Pro
gresul București, S. N. Oltenița. 
Șoimii TAROM, Dinamo și Steaua

Paralei cu divizionara C au în
ceput antrenamentele si la centrul 
de copii și juniori, unde cei 120 
de copii, împărțiți pe grupe, efec
tuează antrenamente în sală ți în 
aer liber sub conducerea antreno
rilor Eugen Mladin și Gheorghe 
Cristoloveanu,

Tricolor, 
o compor- 

a 
pregătirile pentru noul se- 

16 ianuarie sub conducerea 
antrenor Dumitru Ignat 
Metalul București). Se des- 
patru antrenamente săptă- 
cu o intensitate mare, pu-

Octavian GUTU, coresp.

ceste 
tarii
Szollosy, Kiss, Czako, Ispir, Unchiaș, 
Szekely, Botoș, de mijlocașii Va- 
rodi, Boloni, Orza și Koller, de a- 
tacanții Fazakas, Caniaro, Mureșan, 
Nagy, Sultănoiu, Țevi și Hajnal. 
După cum se vede, destule nume 
noi în efectivul antrenorului Tibe- 
riu Bone : Botoș este un jucător de 
la echipa de tineret-rezerve provenit 
de la Crișul, Koller a jucat înainte 
la Zalău, iar Țevi la Sportul stu
dențesc. Tot o figură nouă poate fi 
considerat și Caniaro, care de un 
an și jumătate nu a mai jucat, fiind 
oprit de medici. In clipa de față 
maladia lui s-a vindecat și, primind 
încuviințarea specialiștilor, face 
parte din nou — spre bucuria sa — 
din lotul echipei. Din efectivul cu 
care A.S.A. a atacat campionatul, 
lipsesc, în afara lui Onuțan și 
Lucaci I, împrumutați pe diferite 
termene Jiului și Sportului studen
țesc, jucătorii Toth și Șleam care 
au primit dezlegarea și vor activa 
la Minerul Baia Mare, Lucaci II 
care a trecut la echipa de tineret- 
rezerve.

în vederea reluării campionatu
lui, A.S.A. și-a alcătuit un bogat 
program de întîlniri amicale care 
au debutat cu meciurile susținute 
în compania Viitorului Tg. Mureș 
(5—1) și C.S.M. Sibiu (0—3) și vor 
continua cu revanșa partidei cu 
C.S.M. Sibiu (10 februarie la Tg. 
Mureș), două jocuri cu Jiul (22 fe
bruarie la Tg. Mureș și 28 februa
rie la Petroșani) etc. De asemenea, 
este prevăzut și un turneu de două 
jocuri în R. D. Germană, cînd va 
întîlni la 14 februarie pe F. O. 
Hansa Rostock, iar la 17 februarie 
o formație încă nestabilită.

Întîlniri amicale
STEAGUL ROȘU A SUSȚINUT 

PRIMELE MECIURI
După mai bine de 20 de zile de 

la reluarea pregătirilor, Steagul 
roșu Brașov a susținut miercuri 
primele meciuri amicale, în com
pania formațiilor Chimia Făgăraș și, 
respectiv, Torpedo Zărnești. Cu a- 
cest prilej antrenorul Proca a fo
losit toți jucătorii pe care-i are la 
dispoziție, cu excepția lui Olteanu, 
încă nerefăcut complet. Întîlnirea 
cu Chimia Făgăraș s-a încheiat cu 
rezultatul de 5—0 (1—0) în favoa
rea brașovenilor. Cel de al doilea 
joc. în compania echipei Torpedo 
Zărnești, a fost mai echilibrat și 
a luat sfîrșit cu victoria Steagului 
roșu cu scorul de 2—1 (1—1).

In ceea ce-1 privește pe Olteanu, 
acesta a început pregătirile, dar 
deocamdată în sala de gimnastică, 
lucrînd doar cu mingea medicinală

prezenta unele dificultăți. Cu oca- 
zia_ acestui meci s-a remarcat un 
tînăr fotbalist medieșan, Wint (16 
ani), care a apărat foarte bine 
cînd a fost introdus, după pauză.

Au înscris : Moraru, pentru Gaz 
metan, respectiv, Pa vio viei.

R. ZAMFIR — coresp.

Ieri, în Giufești
RAPID - FLACARA ROȘIE 6-1 (1-1)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
SIBIU 1—1 (0—0)

C.S.M.

Un frumos joc amical, în care 
ambele formații s-au prezentat 
bine puse la punct din punct de 
vedere fizic și au creat multe faze 
spectaculoase, cu toate că terenul

La prima apariție din sezon la Pitești

F. C. ARGEȘ ÎNSCRIE 10 GOLURI!

Joi după masă, pe terenul de zgură 
al stadionului din Pitești, F.C. Argeș 
a întîlnit divizionara C Metalul Mija, 
de care a dispus cu categoricul scor 
de 10—1 (5—1). Echipa campioană a 
dovedit la prima partidă susținută 
acasă în acest sezon prospețime și 
poftă de joc. Au înscris pentru di
vizionarii A : Roșu și Radu (3), Casai, 
Jercan, M. Popescu și Mustățea.

F.C. Argeș a întrebuințat următo
rul lot : Stan (Ariciu) — Ciolan (Pi- 
gulea), Olteanu, Vlad (Barbu), Ivan 
(Nedelcu) — Mustățea, M. Popescu 
(Cîrstea) — Radu I, Casai, Roșu (Ra
du II), Jercan (Din).

Duminică, în ultimul meci înain
tea turneului pe care îl va efectua 
în R.D.G., echipa piteșteană întîl- 
nește pe divizionara B C.S.M. Sibiu.

Cîteva sute de spectatori au urmă
rit ieri în Giuleștf jocu] amical din
tre echipele bucureștene Rapid șl 
Flacăra roșie. întîlnirea a luat sflr- 
șit cu scorul de 6—1 (1—1) fn favoa
rea divizionarei A. Golurile au fost 
înscrise de Savu (4), Petreanu și Nea- 
gu, respectiv Ganciu,

Duminică, în Giuleștf, Rapid va 
juca cu Metalul București.

C.S.M. REȘIȚA — PROGRESUL
BUCUREȘTI 0—1 (0—1)

Aproximativ 7000 de spectatori au 
asistat joi după-amiază la un joc des
fășurat pe un teren alunecos. Cu 
toate că reșlțenli au arătat o bună 
pregătire fizică, ei au fost dominați 
In clmp de jucătorii de la Progresul, 
care și-au creat cîteva ocazii de a 
marca. Unicul gol a fost realizat de 
P. Gheorghe (mln. 27). Competent 
arbitrajul lui E. Călînescu.

I. FETEAM U — .coresp, jud. D. GLAVAN, goresp. județean



ION PĂUN SI VICTOR OOLIPSCHI - LOCUL 2
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LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA KLIPPAN M> 
vedit calități de mari luptători. De 
pildă, cu excepția echipei bulgare.
care a prezentat garnitura olimpică 
de la Miinchen, celelalte formații 
(cele ale U.R.S.S., R. D. Germane, 
R. F. a Germaniei, Suediei) au cu
prins o serie de tineri foarte bine 
pregătiți și dornici de afirmare. Am 
constatat, cu acest prilej, că nu 
numai noi ducem o muncă de înti
nerire a loturilor, ci și alții...

Meciurile au fost foarte disputate, 
dinamismul luptei fiind determinat 
și de noile orientări ale arbitraju
lui dirijat de F.I.L.A. Sportivii au 
fost determinați să lupte, cei ce 
n-au procedat așa au fost imediat 
avertizați sau descalificați.. N-au 
fost scutiți de asemenea surprize 
nici campionii olimpici. Așa se ex
plică faptul că foarte multe partide 
s-au încheiat cu victorii în care se 
realizaseră cîte 20—25 de puncte !

încheiat Ia 
mare turneu

Zilele trecute s-a 
Klippan (Suedia) un 
internaționali de lupte greco-romane 
la startul căruia s-au 
tivi din Bulgaria, Ungaria, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
U.R.S.S. și patru echipe ale țării 
gazdă. La concurs au participat și 
luptătorii români I. Gibu, Gh. Ber- 
ceanu, I. Baciu, I. Păun, S. Popescu, 
I. Enache, V. Fodorpataki, N. Mar- 
tinescu și V. Dolipschi.

La înapoiere, am soli-citat cîteva 
amănunte antrenorului emerit ION 
CORNEANU, care i-a însoțit pe 
sportivii români.

aliniat spor-

— Ce 
turneul 
pan ?

ne puteți spune despre 
internațional de la Klip-

nu toți luptătorii 6-au 
îm cea mai bună formă 
concursul a fost foarte 

„uaa-c . Edificator este faptul că la 
6tairtul întrecerilor s-au aliniat nu 
mai ptițin de șase campioni olimpici 
de la Miinchen și mulți alți meda- 
liați ai campionatelor europene și 
mondiale. Au fost prezenți, printre 
alții, sovieticii Kazarov, Rezancev, 
Ignatov, Nicolov, bulgarii Tomov, 
Mircov și Kristev, - vest-germanul 
Weihl precum și o serie de spor
tivi cu o valoare recunoscută în 
întreaga lume. Ceea ce m-a sur
prins mai mult a fost numărul 
mare de tineri mai puțin cunoscuți 
în arena internațională, care au do-

— Deși 
prezentat 
sportivă, 
,tare“. — Cum s-au comportat luptă

torii români ?

siatat un fapt edificator pentru pre
parativele noastre viitoare. Tinerii 
sportivi care s-au pregătit mai se
rios, sub supravegherea noastră au 
avut o comportare foarte bună: 
Ion Păun și Victor Dolipschi au o- 
cupat locul 2 la categoriile lor. Cei
lalți, care s-au antrenat la cluburi, 
au evolua: sub posibilități. Iată re
zultatele lor: Ion 
Gheorghe Berceanu 
in primul meci și 
cursul. Probabil va
o intervenție chirurgicală la ge
nunchi ; Ion Baciu locul 3 ; Ion 
Păun locul 2 ; Simion Popescu lo
cul 4 ; Ion Enache locul 5 ; Vasile 
Fodorpataki locul 4; Victor Do
lipschi locul 2 șj Nicolae Martinescu 
locul 4 (la categoria +100 kg).

Consider necesar să adaug că 
mulți dintre campionii olimpici și 
mondiali enumerați mai sus care, 
ca și sportivii noștri, și-au luat o 
vacanță mai lungă, n-au reușit să 
ciștige concursul. Ei se găsesc abia 
la începutul reluării pregătirilor.

Gibu locul 4 ; 
s-a accidentat 

a părăsit con- 
avea nevoie de

— Trebuie să spun de la început 
că rezultatele obținute de sportivii 
noștri nu sînt pe măsura valorii lor. 
Dar, participarea noastră la acest 
concurs n-a avut ca obiectiv reali
zarea unor succese. Noi am partici
pat la turneul internațional de la 
Klippan în scopul angrenării spor
tivilor în întreceri, concursul făcînd 
și el parte din procesul de verifi
care a pregătirilor. Totuși, am con-

Mihai TRANCA

J.O. DE IARNĂ *76

LAKE PLACID ÎȘI PREZINTĂ CANDIDATURA
NEW YORK, 1 (Agerpres). — 

Comitetul olimpic a] S.U.A., a hotâ- 
rît. în unanimitate, să propună can
didatura stațiunii de sporturi de 
iarnă Lake Placid (statul New York) 
pentru organizarea Olimpiadei albe 
din anul 1976.
, După cum se știe, alte două ora- 
țe americane, desemnate anterior,

Denver si Salt Lake City, »u re
nunțat să găzduiască această com
petiție din diferite motive. Deși re
tragerea candidaturii orașului Salt 
Lake City a fost de ultimă oră. se 
crede că Lake Placid va prezenta 
un dosar complet Comisiei executi
ve a C.I.O., care urmează să se reu
nească peste cîteva zile la Lau
sanne.

PE TERENURILE DE TENIS
DES MOINES. — Finala se va 

disputa între Clark Graebner (SUA) 
și Nikola Kalogheropoulos (Grecia) 
în semifinale, Graebner l-a învins 
cu 6—0, 6—2 pe vest-germanul Karl 
Meiler, iar Kalogheropoulos a dis
pus cu 6—7, 6—4, 7—5 de spanio
lul Juan Gisbert.

MILANO. — In primele două 
partide din cadrul optimilor de fi
nală ale probei de simplu. Tom 
Okker l-a învins cu 6—3. 7—6 pe 
Aleksandr Metreveli, iar Mark Cox 
a dispus cu 6—3, 3—6, 6—3 de 
Joergen Ulrich. în turul I al pro
bei de dublu s-au înregistrat urmă

toarele rezultate: Rosewall, Stolle 
—Kodes, Franulovici 6—4, 6—1; 
Cox, Stilwell—Case, Crealy 3—6,
6— 2, 7—6 ; Borowiak, Rahim—
Lail, Loyo Mayo 6—1, 6—2 ; Chan- 
freau, Leonard—Ashe, Tanner 7—6,
7— 6.

TORQUAY. — Rezultate înre
gistrate în ziua a doua a turneului 
pe echipe, rezervat jucătorilor sub 
21 de ani : masculin : Anglia—Ita
lia 2—0 ; Spania—Cehoslovacia 2—0; 
Franța—Olanda 2—0 ; S.U.A.—R.F. a 
Germaniei 2—0 ; feminin : Franța-— 
Olanda '2—1 ; Anglia—Cehoslovacia 
2—0.

CONTINUA ÎNTRECERILE DE SCHI ALPIN PENTRU 
„CRITERIUL INTERNAȚIONAL AL JUNIORILOR"

ION KAVASI S-A CLASAT PE LOCUL 10
PR AGA, 1 (Agerpres). în cea 

de-a doua zi a întrecerilor de schi 
alpin „Criteriul internațional al 
juniorilor", care se desfășoară în 
localitatea de sporturi de iarnă 
Szpindleruv Mlyn (Cehoslovacia), 
s-a disputat proba de slalom uriaș.

La juniori, victoria a revenit 
schiorului austriac K. Heideger, 
care a realizat în două manșe tim
pul de 1:19,05. El a fost urmat în

clasament de compatrioții săi. A. 
I’lerer — 1:19,12 și G. Purtszer — 
1:19,68. O comportare meritorie a 
avut-o sportivul român Ion Ka- 
vași, clasat pe locul 10, cu 1:26,97.

La junioare, pe primele două 
locuri s-au clasat sportivele țării 
gazdă — Kuzmanova și Ugrova, 
care au realizat 1:27,56 și respectiv, 
1:27,86. Pe locul trei s-a situat E. 
Steinbauer (Austria) — 1:30,63.

IN RUNDELE DECISIVE ALE FESTIVALULUI ȘAHIST DIN OLANDATRAGERE LA SORȚI IN C.E
LUPTA STRÎNSĂ PENTRU PRIMELE LOCURI

DE VOLEI PENTRU
PARIS, 1 (Agerpres). — A fost 

efectuată tragerea la sorți în vede
rea campionatelor europene de vo
lei pentru juniori, care se vor des
fășura în mai multe orașe olandeze 
între 4 și 14 septembrie. Echipa de 
Juniori a României va evolua în 
grupa preliminară B, alături de se
lecționatele U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei. Reprezentativa feminină a 
României a fost repartizată în grupa 
C, unde va juca în compania for
mațiilor Danemarcei și Ungariei. 
Primele clasate în cele șase grupe

DINAMO BUCUREȘTI SI A ONORAT PREZENȚA
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E. LA BASCHET

(Urmare din pag D

meciului a fost, fără îndoială, 
Cernea care, avînd ingrata misiu
ne de a-4 înlocui pe Novac, a fă
cut cea mai bună partidă din ca
riera sa. înscriind dezinvolt de la 
senaidistanță sau 
deși avea în fată 
pășeau cu mulți 
gur, nu poate fi 
Dîaccnescu. 
nai prin 
la coș, 
pasiunea 
izbutește _ 
echipe. Georgescu a fost 
util in apropierea panourilor, de 
unde a recuperat multe mingi și a 
înscris 18 puncte. Pentru cei mai 
puțin cunoscători în baschet. Chi
vulescu și Popa au avut doar scli
piri. prin unele faze de atac. De 
fapt, insă, marele merit al acestor 
doi jucători a constat în capacita
tea de a-și „păzi" adversarii direcți.

de sub panou, 
adversari ce-1 de- 
centimetri. Desi- 
otms aportul lui 
jucător except io-acest

tehnică," fantezie. precizie 
dar mai cu seamă prin 
cu care luptă și pe care 
să o transmită întregii 

foarte

4.000 DE SPECTATORI

SPLIT STEAUA
Vizibilitatea redusă a făcut ca 

vionul ce purta pe baschetbaliștii 
la Steaua pe ruta Split—București 
aterizeze la Arad, de unde bucureș- 
tenii și-au continuat drumul cu tre
nul. In scurtul popas de la Arad, 
antrenorul Vasile Popescu ne-a rela
tat telefonic următoarele amănunte 
despre meciul Steaua — Jugoplastika 
desfășurat miercuri seară, la Solit 
in sferturile de finală ale Cupei cu
pelor :

„Nu aveam pretenția să clștigăm 
acolo, de unde puține formații plea
că neînvinse. Dar, atmosfera creată 
de cei 4 000 
prezenți în 
părtinitor 
(Belgia) și 
determinat 
61—82. Cei
pur și simplu 
inalți, reușind să-i elimine (pe ne
drept, după părerea mea) pe Oczelak. 
Tarău și Ioneci pentru 5 faulturi și 
să diminueze potențialul echipei. 
Punctele au fost înscrise de : Tarău 
14, Dumitru 13, Ioneci, Savu, Oczelak 
cîte 8, Dimancea 4, Pîrșu. Baciu și 
Gheorgbe cite 2 pentru Stetua. res
pectiv R. Tvrdici 26, Solman 24. Ma- 
novici 10, Krstulovici 7, Mațura 6. 
Prug 5, L. Tvrdici 4“.

a- 
de 
să

de spectatori fanatici 
sala -Gripa- și arbitrajul 
prestat de M. D’Hondt 
P. Tsolakidis (Grecia) au 
acest insucces categoric : 
doi arbitri i-au urmărit 

pe jucătorii noștri

Galezul John Tosback 
(in tricou închis) înscrie 
— sub privirile stupe
fiate ale lui Bobby Mo
ore (nr. 6) f Roy Mac 
Farland (nr 3) — pri
mul gol ai meciului 
Anglia — Tara Galilor, 
contind pentru prelimi

nariile C. M.

Telefoto : 
A.P. — AGERPRES

ECHIPELE GRECIEI Șl BULGARIEI

LA EGALITATE DUPĂ UN MECI MEDIOCRU
Pe stadionul A.E.K. din Atena, în 

fața a 22 000 de spectatori, printre 
care și selecționerul echipei Portuga
liei. Augusto, s-au întîlr.it în _ meci 
amical reprezentativele Greciei și 
Bulgariei. După cum am anunțat, 
meciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 22.

Din păcate jocul a fost de o fac
tură tehnică mediocră, cu puține faze 
spectaculoase. Gazdele au atacat mai 
mult si, datorită începutului furtunos, 
au luat conducerea prin golul înscris 
de Sarafis (min. 14) și au majorat 
apoi șțorul, la o greșeală a apărării 
bulgare, prin Elefterakis (min. 17). 
Treptat, fotbaliștii bulgari izbutesc 
să echilibreze jocul, după care Petkov 
(min 31 — printr-o lovitură cu
capul) si Bonev (min. 37) — specia
list’ll loviturilor libere — înscriu go
lurile echipei bulgare, ultimul trans- 
formînd impecabil o lovitură de la 
30 m.

In repriza secundă, ambele echipe 
ratează pe rînd victoria (Kirov tri
mite balonul în bară ; fotbaliștii greci

domină iar, în ultimele 10 minute), 
dar meciul se termină cu un echita
bil „draw“.

Arbitrul italian Pieroni a condus 
următoarele formații : GRECIA ;
Constantinou — Paias, Angelise, Sio- 
kos, Toskas (min. 46 : Kapsis), Sara
fis, Iioudas (min. 46 : Dedes), Sine- 
topoulos (min. 46 : Terzanidis), Anto- 
niadis, Elefterakis (min. 78: Aslani- 
dis), Mavros. BULGARIA : Staikov 
— Velicikov, Stankov, Ionov, B. Ko
lev, Penev, M. Vasilev (min. 62 : Ki
rov), Bonev, Petkov (min. 73 : Dimi
trov), Stoianov, Denev. (T. H.).

ANUL VIITOR, BRAZILIA

NU VA MAI AVEA ECHIPĂ 

CAMPIOANA!

Din Rio de Janeiro se anunță că di
riguitorii fotbalului brazilian au hotărît 
să ia o măsură extremă, menită însă 
să asigure cele mai bune condiții de 
pregătire echipei naționale. într-o con
ferință de presă. ,Joao Havelange — 
președintele Confederației braziliene a 
sporturilor — a anunțat că ediția din 
1974 a campionatului național va 
suspendată! Vor avea loc numai cam
pionate regionale (la fel ca acum cîțiva 
ani. cînd în Brazilia nu exista încă un 
campionat care să cuprindă toate sta
tele), selecționabilii brazilieni fiind 
astfel feriți de eforturi îndelungate și 
deplasări prea lungi.

RUCH CHORZOW NEÎNVINSĂ iN AMERICA DE SUD
Echipa de fotbal Ruch Chorzow 

și-a încheiat turneul întreprins în 
America de Sud și America Cen
trală, unde a susținut, 7 întîlniri. 
Fotbaliștii polonezi au obținut trei 
victorii și patru rezultate de egali
tate. Echipa Ruch Chorzow a în-

vins pe : Alalulense (Costa Rica) 
cu 3—2 : Caii (Columbia) — 4—1 : 
Tolima (Columbia) — 4—1 și a ter
minat la egalitate cu : Guatemala 
— 0—0 ; Erediano (Costa Rica) — 
1—1 ; Saprissa (Costa Rica) 1—1 și 
Santa Fe (Columbia) 0—0.

Redacția $i administrata : București, str. Vasile Conta nr. 16 ; telefoane : centrala

JUNIORI
ale celor două turneepreliminare

6e vor califica pentru faza finală 
a competiției.

VOLEIBAIISTfLf POLONEZE
CAUTICATE
CUPA CUPELOR-

® Th. Ghitescu continuă să fie lider in intrecerea maeștrilor

pe Raga și. respectiv, pe Morse. 
Raga a fost obligat să recurgă la 
pătrunderi forțate și să acumuleze 
patru greșeli personale (motiv pen
tru care antrenorul Aleksandr Ni- 
kolici l-a schimbat), iar Morse nu 
și-a mai făcut jocul obișnuit bazat 
pe aruncări de la 7—8 m, ci s-a 
văzut nevoit să 
panou, unde am 
„extremă" de 2,02 
excelent pivot.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
antrenorul Dan NiculesCu. “ 
dar în același timp energic, el și-a 
condus în mod inteligent 
spre victorie, tactica indicată, mo
mentele alese pentru taim-auturi 
și schimbări fiind o grăitoare măr
turie în acest sens.

111 M
VARȘOVIA, 1 (Agerpres). — La 

Varșovia s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Wisla și for
mația olandeză Bekkerveld Heerlen, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Cupelor" la volei femi
nin. Voleibalistele poloneze au ter
minat învingătoare cu scorul de 
3—0 (15—8, 15—6, 15—10) și s-au 
calificat pentru turneul final al 
competiției, unde vor evolua ală
turi de echipele Penicilina Iași, 
Ț.S.K.A. Moscova și T.S.K.A. Sofia.

HAGA, 1 (Agerpres). — La 
Wijk-aan-Zee și Beverijk, turneele 
Festivalului șahisț din Olanda au 
intrat în faza rundelor decisive

Concursul zonal feminin are două 
noi lidere după runda a 13-a : Ka- 
tia Jovanovici (Iugoslavia) și Jana 
Malypetrova-Hardston (Anglia) fie
care cu cîte 9% puncte. Ele sînt 
urmate de Ljubița Jivkovici (Iugo
slavia) — 9 (1), Elisabeta Polihro- 
niade (România) — 9 p, Christina 
Radzikowska (Polonia) — 3l/r P. 
Maria Ivanka (Ungaria) — 8 (1) p. 
In runda a 13-a, Polihroniade a în
vins-o pe austriaca Katinger, Hard- 
ston a cîștigat la Wetstein, Lakman 
la Radzikowska, iar Jovanovici a 
tntrecut-o pe O’Sherry.

In grupa maeștrilor internațio
nali, Theodor Ghițescu a cîștigat 
partida întreruptă cu Alia Kușnir,

dar a pierdut în runda a 13-a la 
vest-germanul H. Geerusel. El con
tinuă să se mențină lider al clasa
mentului, cu 9'/a puncte, urmat de 
Quinteros (Argentina) — 8% (1) p, 
Hecht (RF.G.) — 8% p, F- Portisch 
(Ungaria) — 8 (1) p. Al doilea 
concurent român, Emanuel Reicher, 
ocupă locul 10 cu 5 puncte. Alte 
rezultate ale rundei: Weide—Rei
cher Va—Vz; Sax-Hecht 1—0 ; Bed- 
narski—Adorj an V2—1/î-

Cu 8‘/z puncte fiecare, concurentii 
sovietici Tal și Balașov conduc în. 
turneul marilor maeștri, urmați de 
Vasiukov (U.R.S.S.), Hort (Cehoslo
vacia) și Ribly (Ungaria) cu cîte 
7‘/z puncte. In runda a 13-a, Tal 
l-a învins pe Liubojevici. Balașov 
a cîștigat la Ree și Donner- la Hort. 
S-au încheiat remiză partidele Enk- 
laar-Hartoch și Najdorf-Andersson

acționeze și sub 
văzut că această 
m poate fi și un

Calm.
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RADIOGRAFIA MECIULUI
DINAMO: 58 aruncări din ac

țiune — 34 reușite (58,60%) ; 18
aruncări libere — 14 reușite
(77,70%); 11 mingi recuperate (3 
In ofensivă. 8 în defensivă), 15 
mingi ciștigate. 13 mingi pierdute. 
Cernea: 14 aruncări din acțiune — 
9 reușite. 10 aruncări libere — 9 
reușite ; Chivulescu 3—3, 2—1 ;
Rotaru : 1—0, 0—0 ; Georgescu
11—9 ; 

4—3.
Popa : 13-

IGNIS:
— 35 reușite 
libere — 11

Chivulescu 
î—o, o—o : 

0—0 ; Diaconescu : 
Dracomirescu :

-7 :
74

3—1
11—5,
0-0,

acțiunedin
16 aruncări

30

2—1. 
aruncări 
(47.20%). 
reușite (68.70%), 

mingi recuperate (12 + 18). 13 mingi
ciștigate. 13 m ngi pierdute. Morse : 
26—14, O—O. Meneghin ; 11—7, 2—1 
Raga : 9—6. 4—2, Bisson s 9—2,
4—4. Rusconi: 5—2. 2—1. Flabo- 
rea : 5—2. 0—0. Zanatta : 5—1, 4—3, 
Ossola : 3—1. 0—0.

AETE REZULTATE l\ CUPELE
EUROPENE II B4SCHET

MASCULIN. C.C.E.:
Aviv — 
(61—41). 
187—196 
quatro Milano — Spartak Leningrad 
59—54, in tur 57—72, scor final 116— 
126.

FEMININ. C.C.E. : T.F.S.E. Buda
pesta — Daugava Riga 61—83 (33— 
31). Ir. tur 43—S8, scor final 104—171; 
G.E.A.S. Sesîo San Giovanni — K. S. 
Lodz 55—67 (32—31), în tur 88—64, 
- - fir.al 143—131 ; CUPA CUPELOR:
Steaua roșie Belgrad — Levski Spar
tak Sofia 98—84 (55—42), în tur 77— 
97, scor final 175—181.

Maccabi Tel 
Sîmmenthal Milano 113—83 
In tur 74—103, scor final 
CUPA CUPELOR : Mobil-

ATLETISMUL MONDIAL ÎN FAȚA
UNOR IMPORTANTE

Jocurile Olimpice de ia Miinchen 
au adus disciplinei atletice pe lingă 
recorduri de o valoare ridicată și 
noi probleme care vor marca dez
voltarea ulterioară a atletismului 
contemporan. Au apărut propuneri 
noi, s-au luat hotărîri noi, ceea ce 
arată progresul acestei discipline

nouă, cea de 400 m garduri femei 
(în care distanța dintre garduri va 
fi cea de la 400 m garduri băieți, 
iar înălțimea gardurilor — de 0,76 
m). Pentru o mai bună punere în 
valoare a acestor două probe, men
ționăm că pînă în prezent cele mai 
bune rezultate realizate aparțin la

A

Vor rezista — în viitor — și pe distanța de SOC m cele mai bune pen- 
auloniste din lume ? De la stingă la dreapta, in imaginea noastră : Heide 
Rosendahl, (R. F. a Germaniei); Mary Peters (Anglia) și Eurglinde Pol
lack (R. D. Germană) Foto : OLIMPIA — PRESS

pe toate planurile. Dar să le tre
cem în revistă pe cele mai însem
nate.

APAR ATLETELE FOND1STE...
Congresul de la Miinchen al Fe

derației internaționale de atletism 
(I.A.A.F.) a stabilit- introducerea în 
competiții a două noj probe femi
nine. Prima este proba de 3 000 m 
femei a cărei oficializare pe plan 
internațional este prevăzută la cam
pionatele europene din anul 1974, 
iar cea de a doua, o probă absolut

3 000 m alergătoarei sovietice Lud
mila Braghina, care a realizat 
8:53.0, iar pe distanța de 400 m 
garduri au avut loc cîteva curse 
mai mult ocazionale; în 1971, spre 
exemplu, alergătoarea cehoslovacă 
Macounova a realizat 60,7 și se 
spune că într-o cursă de antrena
ment australianca Pamela Kilborn 
ar fi reușit, acum cîțiva ani, un 
timp sub 59 sec. în sfirșit, în le
gătură cu aceste probe : este des
tul de probabil ca în 1976 ele să

PERIOADA „CENUȘIE" PENTRU REPREZENTATIVA ANGLIEI
„NLr.gea e rotundă" se spune în 

mod obișnuit In fotbal atunci cînd 
vrei, chipurile, să explici un rezul
tat neașteptat. Dar egalul reușit 
miercuri seara, pe Wembley, de re
prezentativa Angliei în compania 
selecționatei Țării Galilor (1-1), pare 
să nu mai facă parte din categoria 
surprizelor. Dimpotrivă, acest meci 
nul este grăitor în ceea ce privește 
perioada pe care o străbate selec
ționata lui Alf Ramsey, perioadă 
desemnată de celebrul comentator 
britanic Brian Glan viile, drept 
„cenușie".

Această perioadă „cenușie și di 
ficilă“ a început mai de mult pen
tru campioana din 1966 a lumii, 
dar s-a accentuat anul trecut. Lovi
tura de grație a constituit-o elimi
narea în optimile de finală ale cam
pionatului Europei, în fața selec
ționatei R. F. a Germaniei. De 
atunci, de la meciul retur (0—0 ; 
reamintim că în jocul de pe Wem
bley echipa lui Helmut Schon a 
cîștigat cu 3—1), fotbaliștii din se
lecționata Angliei nu au mai pă
răsit insula. Au întrecut Țara 
Galilor (3—0) la Cardiff în cadrul 
Campionatului inter-britanic, din 
nou au pierdut pe Wembley (0—1) 
în fața cvasianonimei formații a 
Irlandei de Nord, au învins Sco
ția la Glasgow (1—0), au încheiat 
la egalitate amicalul cu Iugoslavia 
(1—1) disputat tot în „templul 
fotbalului", au mai cîștigat o dată 
la Cardiff cu Tara Galilor (1—0, 
în cadrul preliminariilor campio
natului mondial) pentru ca miercu
rea trecută, din nou pe Wembley, 
un nou egal (1—1) cu învinsa de 
Ia Cardiff (în mai puțin de un an, 
trei meciuri cu Țara Galilor'!), o 
echipă care, la 24 noiembrie 1971. 
la București, a pierdut cu 2—0 și 
n-a lăsat o impresie deosebită. Toa
te la un loc i-au adus Angliei. în 
1972, locul 8 în clasamentul eu
ropean al revistei „Fotbal", 5—8 la 
„Tuttosport" (Italia), 13 la „Fran 
ce Football*1 etc.

Ramsey a încercat, după cele 
două meciuri în compania echipei 
lui Beckenbauer, să remaniere. 
„ll“-le său, socotind că atit ge
nerația din 1966 cît si cea din

Mexic (1970) ți-au făcut datoria. 
Dar căutările sale au fost infruc
tuoase. Mai mult de jumătate din 
echipă a fost înlocuită pentru jocul 
cu Irlanda de Nord si-„ 0—1 ! 
Schimbările au continuat de atunci, 
joc de joc. Au rămas cîțiva stîlpi 
(Bell, Ball, Hughes, Hunter, Marsh, 
Chivers, McFarland), dar au apă
rut și nume noi, care n-au rezis
tat mai mult de 90 de minute 
(Lloyd, Lampard, Todd, Blockley, 
Channon ș.a.). Din vechea gardă a 
rămas doar Bobby Moore; Banks 
a fost prezent Ia trei meciuri, apoi 
a intervenit accidentul său la ochi, 
iar Hurst a dispărut definitiv după 
58 de minute jucate în prima în- 
tîlnire cu R- F. a Germaniei, ce- 
dînd — definitiv — locul lui 
Marsh.

In cele 7 partide disputate anul 
trecut, Ramsey a folosit trei por
tari, 11 fundași, 7 mijlocași și 10 
atacanți, fără a găsi formula idea
lă. S-ar putea ca, totuși, formația 
folosită în penultimul meci cu 
Țara Galilor (1—0) să-i fi dat 
mai mu Ițe satisfacții, pentru că ea 
este absolut identică cu aceea fo
losită miercuri, la Londra (1—1).

„Perioada cenușie" prin care tre
ce naționala Angliei în ciuda for
ței și tradiției fotbalului pe care-1 
reprezintă, fotbal în care există e-

chipe de club de o reală valoare, 
ne amintește de o altă perioadă 
la fel de dificilă, aceea care a ră
mas în istorie, In urma înfrîngerii 
cu 3—6 de pe Wembley în 1953 în 
fața Ungariei! A fost prima în- 
frîngere a Angliei pe insulă în fa
ța unei echipe continentale. De a- 
tunci au mai urmat: 2—3 cu Sue
dia (1958), 2—3 cu Austria (1964) 
și cele două amintite înfrîngeri de 
anul trecut. Fotbalul englez a știut 
să străbată acele timpuri dificile 
și să ajungă la strălucirea din 1966. 
Va depăși el și perioada grea de 
acum ?

Mircea TUDORAN

P. S. Din Londra se anunță că, 
în legătură cu criticile formulate. 
Alf Ramsey a declarat presei ur
mătoarele : „Eu nu intenționez să 
abandonez conducerea echipei. în 
parte, unele observații sînt juste. 
Nu pot însă renunța la jucători de 
talia lui Bobby Moore, Allan Ball 
și Martin Chivers, cu care în trecut 
am obținut multe succese. Sînt con
vins că in viitoarele meciuri, jucă
tori sever criticați, ca, de pildă, 
Geoff Hurst și Roger Hunt, se vor 
reabilita și vor fi de folos echipei, 
ca și în alte ocazii"

INOVAȚII
fie introduse în programul Jocu
rilor Olimpice de la Montreal.

5EM1FONDUL IN PENTATLONUL 
FEMININ

Se studiază, de asemenea, propu
nerea ca în cadrul pentatlonului fe
minin proba de 200 m să fie în
locuită cu una pe 400 m sau chiar 
800 m, realizîndu-se astfel o apro
piere — într-un fel — de decatlo
nul masculin. Federațiile naționale 
au fost solicitate să efectueze ex
perimentări, urmînd ca în timp de 
1—2 ani să se adopte o hoțărîrc 
definitivă asupra distanței ce va 
înlocui actuala probă de 200 m din 
pentatlonul feminin.

Au fost adoptate noi reguli teh
nice ce vor intra în vigoare de la 
1 mai 1973, la unele probe efec.tu- 
îndu-se adăugiri 
guli. Iată cîteva 
cronometrorul nu 
comunice timpul 
va înmîna cronometrul șefului cro- 
nometror, care îl va citi ; la 800 m, 
în marile concursuri internaționale, 
se va alerga pe culoare pînă la 300 
m de la start ; pentru reducerea di
ficultăților de circulație, la viitoa
rele Jocuri Olimpice cursa de 50 
km marș va avea loc pe un circuit 
de 5—8 km, recomandîndu-se acest 
lucru și federațiilor naționale pen
tru competițiile interne.

CRONOMETRAJUL ELECTRIC MAI 
AȘTEAPTĂ I

Deși introdus în mai multe țări, 
generalizarea cronometrajului elec
tric nu a' fost acceptată din moti
ve organizatorico-financiare, multe 
țări neavînd încă posibilități teh
nice.

O altă problemă pe cale de de
finitivare este cooptarea crosului ca 
probă oficială, în sensul instituirii 
în viitorul apropiat a unei com
petiții în genul campionatului eu
ropean, atit pentru bărbați cît și 
pentru femei.

în fine, de precizat că atletismul 
rămîne prima ramură sportivă a 
lumii, 147 țări fiind afiliate la 
I.A.A.F. ! (N. M.).

la actualele re- 
mai însemnate : 
mai are voie să 
cu voce tare, ci

ANNEMÂRIE PROELl 
EA A 7-a VICTORIE

Proba feminina de coborire desfășura. 
U ier! la Schruns (Austria) a prilejuit 
cunoscutei «chioare austriece Anne- 
marle Proell obținerea celei de-a 7-a 
victorii In actuala ediție a Cupei mon
diale. Ea a realizat cel mai bun timp 
— 136,19 sec., fiind urmată de compa
trioatele sale Wlltrud Drexel — 137,03 șl 
Ingrid GIoelner — 138,18.

BOXERII SOVIETICI
DIN NOU VICTORIOȘI5

ÎN S.U.A.
NEW YORK, 1 (Agerpres). — 

Echipa de box a U.R.S.S., aflată în 
turneu în S.U.A., a susținut cea 
de-a doua întîlnire în compania se
lecționatei americane, de data acea
sta pe ringul din Denver. Meciul, 
care a programat numai 5 partide, 
s-a încheiat în favoarea boxerilor 
sovietici cu scorul de 8—2.

Din echipa U.R.S.S., au obținut 
victorii Kamnev, Tolkov. Mironiuk 
și Levișev. Singurul succes al gaz
delor a fost realizat de Hermosilo, 
«■are l-a întrecut pe Zoriktuev.

TELEX & TELEX ® TELEX
Cu prilejul unui concurs de natație care 
a avut loc în orașul australian Brisbane, 
Brad Cooper a cîștigat proba de 100 m 
spate în 1:00,3. Tot el s-a clasat pe pri
mul loc și în proba de 400 m liber, în 
4.04.3. Tînăra speranță a natației aus
traliene, Sandra Yost, în vîrstă de 14 
ani. a terminat pe primul loc în cursa 
de 200 m fluture cu rezultatul de 2:21.8.

In piscina acoperită din orașul Ham
burg s-a desfășurat un concurs inter
național de natație la startul căruia 
au fost prezenți înotători și înotătoare 
din R.F. a Germaniei și Anglia. iată 
principalele rezultate înregistrate în ca
drul acestei competiții . Masculin: 100 
m fluture — Folker Meuw (R.F.G.) 
1:01.9: 100 m liber — Klaus Steinbach 
(R.F.G.) 54.2 sec.: 100 m bras: Walter 
Kusch (R.F.G.) 1:11.91. feminin: 100 m 
snate — Karin Bormann (R.F.G.) 1:11.1: 
100 m liber — Lesley Allardice (Anglia) 
1:02,2.
a
In cadrul concursului internațional at
letic de sală desfășurat la Albuquerque.

cuijziscutul recordman Kenyan Kipchoge 
Keino a terminat învingător tn cursa 
de o milă, cu timpul de 4:02,7. Deși 
a parcurs numai 824 yarzi, dlntr-o eroa
re a oficialilor, Mike Boit (Kenya) a 
fost declarat câștigător al probei de 
1 000 yarzi. Proba de săritură cu pră
jina a revenit americanului Roland Car
ter. cu rezultatul de 5.18 m. Americanul 
Frank Shorter. campion olimpic in 
proba de maraton.s-a situat pe primul 
loc în cursa de două mile, cu timpul 
de 8:47.4 iar compatriotul său George 
Woods șl-a adjudecat victoria in proba 
de aruncarea greutății, cu 20.29 m.

Noul sezon atletic in aer liber a fost 
inaugurat in Austialia cu un concurs 
feminin, desfășurat la Melbourne. Pro
ba de 200 m a fost cîștisatft de cu
noscuta sprinteră Raelene Boyle, meda
liată cu argint la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen. cronometrată în 23.2 sec.
Petra Rivers a aruncat sulița la 61.99 m, 
iar Sandra Robertson a terminat În
vingătoare în proba de. 100 m plat, cu 
timpul de 11,3 sec.

Cunoscutul schior american Spider Sa_ 
bich a cîștigat proba de slalom spe
cial din cadrul concursului interna
țional rezervat profesioniștilor, care a 
avut loc la Collingwood Blue Mountain 
(Ontario). Austriacul Harold Steufer s-a 
clasat pe locul doi, urmat de compa
triotul său Hugo Nindl. Francezul Jean 
Claude Killy a fost eliminat in sfer
turile de finală.■

Un purtător de cuvînt al federației 
irlandeze de rugby a anunțat oficial că 
selecționata Spaniei va susține două 
meciuri Ia Dublin, în cursul primă
verii. Rugbyștll spanioli, care sînt m-e- 
gătiți de antrenorul Gerard Munllo, vor 
evolua pentru prima oară în Irlanda, 
primind replica unor selecționai® din 
Dublin.

Cunoscutul boxer scoțian de categorie 
„ușoară" Ken Buchanan, fost campion 
al lumii, l-a intîinit la ..Glasgow pe 
compatriotul său Jim Watt. DuDă 15 
reprize, juriul i-a acordat victoria la 
puncte lui Buchanan, care, în urma 
acestui succces. a devenit campion al 
Marii Britanii.
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