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ROADELE

• Grupul școlar „Grivița 

Roșie" 0 Clubul sportiv Rapid
• Asociația sportivă „Grivița

Roșie"

în urmă cu doi ani, Grupul șco
lar „Grivița Roșie" a sărbătorit o 
jumătate de secol de existență. Mo
desta școală de ucenici de acum 
52 de ani, care a debutat cu două 
clase de elevi și două săli de curs, 
improvizate în incinta Atelierelor 
București-Nord, pe lingă care func
ționa, a ajuns astăzi un puternic 
Grup școlar, cu aproape 1500 de 
elevi. Aici sînt pregătiți muncitori 
calificați în nu mai puțin de 11 
meserii : lăcătuși, sudori, cazangii, 
electricieni, frezori etc., care la ab
solvirea cursurilor — datorită re- 
numelui de care se bucură acest 
for de învățămînt — sînt solicitați 
să completeze rîndurile muncitori
lor a opt mari uzine bucureștene.

La grupul școlar „Grivița Rosic“ 
se învață, deci, temeinic și cum 
studiul și sportul sint activități care 
totdeauna au făcut și vor continua 
să facă casă bună, iată-ne în fața 
directorului adjunct al „grupului". 
Petre Cimponeriu care, socotim 
noi, nu întâmplător este și profesor 
de educație fizică...

„Despre ce-ați dori să vă 
besc ? De cînd mă știu, 
au fost mai 
fapte am să 
sportivi mari 
țării ? Lista 
prea bogată ca să v-o înșiruim. A- 
supra cîtorva nume, totuși, am să 
mă opresc. Ion și Mihai Baciu. în 
Ion, recunoașteți, desigur, pe cam
pionul mondial la lupte din anul 
1967. Marin Ferecata, multiplu 
campion la tir. Nicolae Baciu, inter
național La rugby, jucător la Di
namo, Mihai Mihai, rugbyst la Gri
vița Roșie, Ion Dumitru și Marian 
Ciutan, luptători de „libere” la 
Steaua, fotbaliștii Dincuță și Cos- 
tea și mulți, mulți alții.

Marea majoritate a acestora au 
făcut cunoștință cu sportul la noi 
și tot aici s-au perfecționat. Marian 
Ciutan și Ion Dumitru au fost 
campioni ai școlilor profesionale la 
lupte, în 1970. De la noi au plecat, 
deci, cu un nume. La Steaua, doar 
s-au cizelat. De la noi... Pentru 
acest „noi" cred că este momentul 
să fac o precizare. Prin noi mâ 
refer nu numai la școala pe care 
o vizitați, dar totodată și la clu-

vor- 
f aptele 

tari ca vorbele și la 
mă refer și eu. Ce 
a dat școala noastră 
acestora este mult

Gheorghe ȘTEFANE5CU
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Tricolorii se 
plexului. La _____
nescu. In fața tablei :
Expunere generală despre p 
de joc. Se insistă asupra mu 
tatului joc la mijlocul terenu 
baliștii ascultă cu atenție. 
Stănescu emite părerea că etapa
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află în biblioteca 
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FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNA CONTINUA !.

Tricolorii ascultă cu aientie e 
trenării Valentin Stănescu f

• La Dihaa -» „Soisă Eirxj

tin dla Juierul Marucures. ei <E> _____
iudejele din zoo» de nor4-ve« p 
țârii (Saui Mare. Baier. C tul.
Aibă r-C-j. A
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La Borsa ■■ „Schiul zburător*'

cît de perfectă, nu poate sta In pl- 
: in fața unui singur minut de

:ă.
capătul unei ore de discuții an
ul nrincipal al tricolorilor face 

suc«tâe inedită : sîmbătă dimineață, 
se vor înscrie la cuvînt,.în 

cadrul unei scurte reuniuni, pentru a 
aduce eventuale amendamente și pro- 

la principiile de joc expuse. 
Valenti ............
dualist 
sportul

Orele 
ren. 30
ritecse.

an Stănescu. antrenorul indlvi- 
t prin excelență, face apel la 
' colectivului său.

llA*. Tricolorii apar pe te- 
de minute de exerciții fizice 
sub conducerea lui Costnec.

i alte 30 de minute joc la 
porțt Terenul e greu. O crustă 

e ghfiiți stânjenește mișcările. Din
tre iac suflă un viat tăios.
Cele dcsiâ echipe se angajează cu 

eisn î= joc. Albaștrii primesc replica

în după-amiaza zilei de 2 februa
rie. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înscris în programul său de lucru 
o vizită la Uzina mecanică din 
Timișoara. Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și de tovarășii Mihai Țe- 
lescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., de alți membri ai Biroului 
Comitetului județean și municipal 
de partid.

Primit cu entuziaste manifestări 
de bucurie de către muncitorii uzi
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat la intrarea în întreprin
dere cu deosebită căldură de ing. 
Ioniță Bagiu, directorul uzinei, de 
membri ai comitetului de partid și 
ai comitetului oamenilor muncii.

împărtășind bucuria și satisfacția 
miilor de muncitori,^ehnicieni și 
ingineri din această mite uzină con
structoare de mașini din Banat de 
a-1 avea în mijlocul lor din nou pe 
iubitul conducător al partidului și 
statului nostru, directorul întreprin
derii l-a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze mai multe 
secții ale uzinei, aflată în prez-ent 
în plin proces de amplă dezvoltare 
șt continuă modernizare.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că, în 
urma avansului realizat la darea în 
folosință a noilor capacități, precum 
și a măsurilor luate pentru perfec- 
ponarea organizării producției și a 
muncii, colectivul uzinei și-a putut 
asuma angajamentul de a realiza 
sarcinile actualului cincinal în nu
mai patru ani și patru luni.

Apreciind rezultatele obținute în 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan de colectivul uzinei în cursul 
primilor doi ani ai cincinalului ca 
și în extinderea capacităților de pro
ducție, prin îndeplinirea sarcinilor 
de investiții înainte de termenele 
stabilite, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de mersul producției, 
de modalitățile în care acționează 
conducerea uzinei și Comitetul de 
partid pentru perfecționarea fluxu 
rilor tehnologice, pentru ridicarea 
nivelului tehnic al producției și al 
produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea accentuării 
preocupărilor conducerii uzinei, ser
viciilor de concepție, colectivelor de 
muncă din secții și sectoare — în 
strînsă colaborare cu cadrele din 
institutele de învățămînt superior 
și de cercetare — privind ridicarea 
nivelului tehnic al producției, în
deosebi pe linia extinderii acțiunii 
de autodotare, inclusiv cu mașini- 
agregat și utilaje complexe, sporirea 
calității și performanțelor tehnico- 
funcționale ale produselor, în ve
derea creșterii substanțiale a efi
cienței întregii activități în această 
importantă uzină constructoare de 
mașini.

Secretarul general al partidului 
a indicat în acest scop ca, în, decurs 
de 6 luni, conducerea uzinei, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
să elaboreze un cuprinzător plan de 
măsuri care să asigure îmbunătă
țirea organizării producției, folosi
rea cu eficientă mărită a tuturor 
spațiilor și capacităților, pentru in
tensificarea ritmului de creștere a 
producției uzinei, în pas cu cerin
țele mari ale economiei naționale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat, de asemenea, întocmirea în 
scurt timp a unui studiu privind 
construirea unei turnătorii de oțel

și fontă pentru acoperirea nevoilor 
uzinei, exprimînd totodată promi
siunea că va reveni după 6 luni în 
uzină spre a constata cum s-au în
făptuit indicațiile date.

Mulțumind pentru prețiosul spri
jin acordat cu prilejul acestei vizite.’ 
precum și al altor vizite anterioare, 
ing. Ioniță Bagiu s-a angajat. în 
numele tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor uzinei, să în
deplinească în mod exemplar sarci
nile trasate de secretarul general al 
partidului. „Vă așteptăm întotdeau
na cu cele mai alese sentimente da 
prețuire și recunoștință — a spus 
directorul uzinei — și în momentul 
cînd veți fi din nou în mijlocul nos
tru veți putea constata că indicații!» 
dumneavoastră prind viață".

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întâmpi
nat cu deosebită căldură de munci
torii aflați în schimbul de lucru cara 
și-au exprimat prin calde manifes
tări de dragoste, prin puternica 
urale și ovații, profundul lor ata- . 
șament față de conducătorul iubii 
al partidului și statului nostru, că
ruia i-au urat multă sănătate, feri- ■ 
cire și viață îndelungată, spre bine!» 
poporului și al patriei noastre socia
liste. Pretutindeni pe parcursul vi
zitei. secretarul general al partidu
lui a fost salutat de grupurile de 
muncitori care scandau cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — La mulți ani !“

Prin analiza aprofundată între
prinsă, prin măsurile preconizate 
pentru perfecționarea activității în 
concordanță cu cerințele înfăptuirii 
marelui obiectiv național — cinci
nalul înainte de termen — vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la.Uzina mecanică din 
Timișoara a marcat un moment de
osebit de important în viața acestei.. . 
mari uzine, a întregului județ Timiș.

COMENTARII LA CAMPIONATUL NATIONAL
DE HANDBAL FEMININ

PLEDOARIE PENTRU
CONCEPȚIA DE JOC

£mzjes

După reușita acțiune sportivă de masă ce a avut loc la Cimpulung Moldovenes: 
— „Festivalul sporturilor de iarr.â", e- diția a n-a — care a cuprins sute de participanțl, pionieri, școlari și = 
iată sîntem în măsură să anunțăm organizarea altor două întreceri oarecum similare.

Prima va avea loc In zCeie de IT P 18 februarie in stațiunea de arame Borșa din județul Maramureș.
vorba de „Schiul zburător*, acțiune devenită tradițională la nivelul cravate’ - r 
roșii. Este de așteptat ca ediția Cm 
acest an a in trece t să cunoască :amploare fără precedent, dat fiind iahtul că la startul diferitelor probe »e schi vor fi prezenți nu numai mini <p«r-

In obținerea victoriei, o 
mare însemnătate o are 
eficacitatea jucătoarelor 
de la 9 rn. In cadrul ul- 
trenei ediții a „Trofeului 
CarpațV, Irene Oancea 
a acu: o comportare i- 
deală, înscriind goluri 
spectaculoase. In foto
grafie : Irene Oancea 
futind peste apărarea 

adversă.
Foto: Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

BOX

e-

RUGBY

ocupa de 
bazei de

Prof; Cristea 
TROȘENEANU, 
cretar general 
F R.B. :

„Analiza partici
pării boxerilor ro
mâni la Jocurile O- 
limpice, efectuată în 
noiembrie anul tre
cut, în cadrul Birou
lui federal lărgit, 
ne-a sugerat primele 
jaloane ale activită
ții noastre viitoare. 
Planul’de măsuri de 
perspectivă — și în 
primul rînd cel pe 
1973 — s-au crista
lizat după culegerea 
tuturor propunerilor 
venite din partea co
misiilor și colegiilor 
centrale. N’e socotim 
de pe acum mobili
zați pentru un nou 
ciclu olimpic, cu o- 
biectivul Montreal 
1976. Ansamblul de 
măsuri preconizate 
vizează toate eșaloa
nele. Cu precădere 
ne vom 
lărgirea 
masă a boxului, con- 
solidind secțiile

„Rugbyul se

nnpp liiibil
xistente și facil: 
pătrunderea pugilis 
mnlui ia mediul atit 

-de favorabil al șco
lilor profesionale. 
Vom promova crea
rea de noi centre de 
box in marile cita
dele industriale (Pi
tești, Galați, Brăila 
etc), sprijinindu-le 
și înzestrîndu-le cu 
materiale. în cursul 
lunii ianuarie acti
vul federației a vizi
tat 12 centre pro
vinciale ; vom con
tinua să participăm 
la ședințele de ana
liză ale comisiilor 
județene, nu din da
torie protocolară, ci 
pentru a cunoaște 
mai bine situația și 
a putea ajuta mai 
eficace unitățile te
ritoriale. Pentru ri
dicarea nivelului 
profesional al antre
norilor noștri, i-am 
invitat pe 65 dintre 
ei, între 11 și 18 fe
bruarie, la un curs 
de instruire și per
fecționare, la Sna- 
gov. Concomitent, 50 
de foști boxeri frun-

re C 
vor u 
calificare in profe
sia de antrenor 
țiat imprep 
IJLFSJ. Di 
dintre măsu 
mai im 
pe lini 
boxului 
le vom a 
vește atestarea 
serilor începători 
(după 3 luni de pre

gătire) și regle
mentarea numărului 
admis de lud -uri în 
privința performan
ței, sintem in 
campionatelor < 
pene (Belgrad, i 
și a Balcaniadei (A- 
tena. mai). Ani trans
ferat cluburilor 
responsabilitatea pe
rioadei pregătitoare 
a boxerilor fruntași, 
iar selecția o vom 
efectua eșalonat, 
după turneele pe ca
tegorii de greutate 
și competiția inter
națională „Centura 
de aur” (16—22 a- 
prilie)".

Prof, Ovidiu MARCU — 
secretar general al FJl R. : 

află în fața unui sezon plin_ . de răspundere. Este
vorba de întîlnirile din cadrul campionatului F.I.R.A. (cu Spania și 
Marocul, ambele la București), de turneul international F.I.R.A. pen
tru juniori, ediția a V-a, de asemenea găzduit de tara noastră și, 
bineînțeles, de apropiata reîncepere a campionatului național. Iată, 
succint, principale direcții spre care se vor îndrepta eforturile noas
tre. Am și început să pregătim aceste acțiuni. Astfel, biroul federal 
a aprobat planurile de pregătire pe anul 1973 ale loturilor națio
nale ele seniori și juniori, fiind stabilite și colectivele de antrenori 
care vor dirija aceste acțiuni.

Campionatul se va relua la 11 martie, urmînd a se încheia la 
24 iunie. Jocurile sînt programate într-o suită întreruptă doar de trei 
pauze, obligatorii : la 15 și 22 aprilie pentru a se permite dispu
tarea partidelor cu Spania și Maroc și la 20 mai în vederea unei 
eventuale întâlniri cu o selecționată engleză.

In ceea ce privește viitoarele jocuri inter-țări vrem să eliminăm 
orice improvizații. De aceea, pe baza propunerilor colegiului central 
al antrenorilor, am alcătuit un lot lărgit de 48 de sportivi care vor 
fi verificați prin teste riguroase în zilele de 22—25 ale lunii în curs, 
în urma acestor rezultate, vom reduce lotul la două formații, pri
ma — care îi va grupa pe cei din echipa A va fi fără opreliști în 
privința vîrstei, dar cea de a doua — ecnipa B (sau de tineret cum 
ne place să-i spunem) va fi alcătuită numai din rugbyști pînă la 
22 de ani. La aceste țrialuri-test vor asista toți antrenorii care dau 
jucători lotului, ei primind sarcini pentru pregătirea ulterioară a 
elevilor lor la echipele de club. Se va realiza astfel o mai strînsă 
colaborare, sperăm, între antrenorii de lot și cei de la cluburi, pen
tru menținerea în formă a internaționalilor". "

re?minată de angajarea handbalului 
Metru feminin în cele mai impor
tante competiții internaționale. 
După c*m se știe, campioana tării, 
Vni.ersiutea Timișoara, participă 
!■ Cupa campionilor europeni, iar 
reprezentativ» națională de senioare

curentă și de 
Campionatul 

Iugosla- 
Jocurile 
Nivelul 

intern 
sporită.

CONCURS DE VERIFICARE PENTRU
GIMNASTELE NOASTRE FRUNTAȘE

tivele vor prezenta noile e- 
xerciții liber alese, cu care 
vor concura în apropiatul se
zon competiționaL Nu vor 
lipsi din rîndul participante
lor campioana absolută de 
senioare pe 1972, Anca Gri- 
goraș, campioană absolută de 
junioare, Paula Ioan, Elena 
Ceampelea. Alina Goreac, Eli- 
sabeta Turcu, componente ale 
selecționatei noastre olimpi
ce la J.O. de la Munchen, I- 
leana Coman, Iuliana Simon- 
fi, Rodica Sabâu, Vanda Is- 
pravnicu, ștefania Bacoș, Ca
rolina Marin, Gabriela Tmșeă. 

întrecerea prevede numai 
exerciții liber alese.

Astăzi. gjmcAsteie noastre 
fruntașe se reîntâlnesc cu e- 
xigecța brișăriicr de artitre. 
intr-un concurs de verificare 
programat a se desfășura în 
sala de La Complexul ^23 Au
gust". Este vorba de o între
cere menită să desemneze e- 
chipa care în zilele 
toare va efectua un 
în Statele Unite ale 
ridL

Biroul federației a 
12 gimnaste la testul 
lăzi, astfel că este de 
tat să urmărtm un spectacol 
interesant, mai ales dacă a- 
vem în vedere faptul câ

urmă- 
tumeu
Ame-

invitat 
de as- 
aștep-

spor-

intră în pregătire 
perspectivă pentru 
Mondial (decembrie 1973, 
via) și respectiv pentru 
Olimpice (1976, Canada), 
jocurilor din campionatul 
trebuie privit cu exigență
El reflectă calitatea procesului de 
antrenament la cluburi, iar acesta 
din urmă se aliniază ferm și anga- 
jant alături de alte elemente ale 
sistemului de pregătire a echipei 
naționale. De aceea, este necesar 
ca fiecare etapă de campionat să 
fie analizată cu exigență, iar ob
servațiile — evident, obiective — 
să se integreze în sfera preocu
părilor antrenorilor și jucătoarelor, 
mai ales in a acelora cu respon
sabilități direct sau indirect legate 
de reprezentativa națională. In a- 
cest sens, și nu de pe poziția cri- 

teoretizante, aș dori să discut 
cele

ticii 
unele aspecte relevate de 
15 jocuri disputate la Iași.

Școala românească de handbal a 
elaborat, cu mult timp înainte, o 
concepție de joc. „modelul ideal" 
de organizare și desfășurare a jocu
lui, spre realizarea căreia trebuie 
să tindă fiecare echipă. Preocupa
rea generală pentru aplicarea con
cepției de joc și realizările în a- 
ceastă direcție, explică în bună 
măsură rezultatele de prestigiu ob
ținute de handbalul românesc.

Nu este suficient daca realizarea 
modelului amintit este urmărită 
numai de echipele naționale. E- 
chipele de club, în care se pre
gătesc și joacă selecționabilele o 
mare perioadă de timp și un mare 
număr de jocuri (27), aduc o con
tribuție substanțială în acest sens, 
dacă reușesc să aplice concepția de 
joc, bineînțeles cu particularizările 
inerente. Or, la Iași, jocurile au 
scos în evidență o slabă preocu
pare pentru organizarea jocului in 
baza concepției. Să discutăm în 
detaliu problema.

l.^Cu foarte puține excepții 
contraatacul (faza I a atacului) 
a fost slab reprezentat în desfășu
rarea jocurilor, deși situații favora
bile au existat în număr mare. 
Este cunoscut faptul că orice situa
ție poate fi rezolvată numai prîn- 

anumită variantă . de contra- 
(direct sau cu intăjmediar, cu 
sau cu două vîrfuri, cu sau 
încrucișări). Jucătoarele tre
să analizeze just 'situația' Și 

contraatacul,

tr-o 
atac 
unul 
fără 
buie 
să organizeze rapid
prin varianta corespunzătoare, ceea 
ce nu s-a realizat în jocurile la 
care ne referim, cel puțin în pro-

VALERIU GOGĂLTAN
lector univ. la I.E.F.S.

(Continuare în pag. a 2-a)

Anul 19'3 poate fi un 
nou prilej pentru Elena 
Ccampelea de a-ți de- 
săvirșt măiestria, de a 
obține rezultate care 
să-s bnbogdj eased car
tea de vizită. Prima o- 
cazie ce se oferă ma- 
estrei noastre de a con
firma clasa ei interna
țională este apropiatul 
meci cu selecționata 
Statelor Unite, in vede
rea căruia ea s-a pre
gătit cu multă rivnd, 
dorind sd o înfrunte o- 
norabil pe Katy Rigby 
ji — de ce nu ? — s-o 

fi întreacă..

VICTOR FONTANA (A.S.A. Brașov)
campion național la biatlon

pe anul 1973
LADISLAU ZIZKA ÎNVINGĂTOR in „CUPA DINAMO*4

(prin tele-
Brașov, s-a

POIANA BRAȘOV, 2 
fon). — Ieri, la Poiana 
aflat în joc titlul de campion na
țional la biatlon pe anul 1973, pre
cum și titlul de cîștigător al con
cursului internațional „Cupa Dina
mo", pentru câ la startul întrece
rii au fost prezenți și biatloniști 
de prestigiu, aparținînd cluburilor 
Dinamo Moscova, Dynamo Zinwald 
(R. D. Germană; și Ruda Hvezda 
Praga. Astfel se explică angajarea 
maximă a particioanților în aceas
tă dificilă probă de 20 km de aler-

gave, intercalată cu patru trageri 
cu arma (cîte două trageri din 
ziția culcat și în picioare).

Campionatul, desfășurat ieri pe 
valea „Lunca lui Bălan",.a fost 
zibil maroat de disputa dintre două 
generații de schiori, de lupta en
tuziasmului cu experiența de în
fruntarea directă dintre specialiș
tii în tragere la țintă și cei de la

po-

vi-

Mihoi BIRA

(Continuare In pag a 2-a)

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚARII

2 ■>
____________________ ___ __ _____________________________

VIATA sportiva a orașelor tarii

și la rImnicu sărat
EXISTA AMBITU Șl TALENTE

Al doilea oraș al județului Bu
zău, Rîmnicu-Sărat, este o urbe cu 
26 000 de locuitori. Printre ei, de
sigur, și mulți amatori de sport, 
practicanți sau simpli spectatori. 
,ln orașul nostru, ne spunea tov. 
Stefan Mocanu, președintele Con- > 
siliului orășenesc pentru educație 
fizică și sport, există numeroase 
asociații sportive eu secții și e- 
chipe în diverse discipline. Cea 
mai mare dintre ele, Voința, cu 
opt secții (atletism, tenis de 
masă, volei, popice, box, handbal, 
șah și orientare turistică) polari
zează majoritatea activității spor
tive de 
ea mai 
Olimpia 

divizia C), 
trei echipe în divizia școlară 

volei, fete și băieți, și hand- 
fete), Partizanul și Energia 

Confecția (oină,

Echipa de premi- 
anți a profesoru
lui Ștefan Vasile 
la unul dintre 
cele patru antre
namente ale săp- 

tăminii

la noi. 
ființează 

(cu echipă 
Școala

Alături de 
și altele: 
de fotbal 

sportivă

Cl|
să permită des-in

(cu 
de 
bal
IGO (fotbal), 
handbal-fete, atletism). Progresul 
Sănătatea (șah), Ferodonl (fot
bal, volei), Petrolistul (popice, 
fotbal). Bineînțeles în această pe
rioadă activitatea este simțitor re
dusă, orașul nostru nedispunînd de

baze acoperite care ttâ «.___112. tâ.._
fășurarea mai multor antrenamen
te și competiții, așa cum am dori. 
Nu stăm totuși cu mîinile în sîn 
și vă putem oferi prilejul să ur
măriți esteva secvențe ale unei 
după amieze obișnuite. De pildă, 
am putea merge să asistăm la o 
lecție de colectiv sportiv 
ehet, în sala de sport a 
Alexandru Vlahuță".

Am dat curs invitației, dar am

avut, se pare, ghinion, pentru că 
am găsit sala goală. Profesorul lu- 
lius Modreanu, care ne-a întâm
pinat; ne-a informat că a fost o- 
bligaț să decaleze programul cu o

Ia bas- 
liceului

Constantin COMARNISCHi
Vladimir MORARU 

Fotografii : Paul ROMOȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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luptâ- 
puncte 
timpul 

tuturor

Rapidului acti- 
(cat. 70 kg), I.

va 
cei

realizînd cei mai 
km (în clasament 
incluși și concu- 
poligon au înre-

Brașov
Demo- 

susținut 
formația

respectiv 9 mi- 
Astfel, fiecare 

șansa cîștigării 
național 
angajată între

_ aceluiași 
și M. Dumitru,

campion internațio- 
ediția de anul tre- 
sportului, George 
93 kg) — campion 

Și 
pe

de con- 
la Aso- 
Ea se 

secții :

Copilului, pe care de 
folosim, am amenajat 
patriotică un teren 
Elevii noștri țin mult 
altfel, la întreaga bază

VICTOR FONTANA (A. S. A. BRAȘOV)

celelalte ediții ale 
sate", ca acțiunile 
editura „Stadion", 
sprijinul organelor

Boxerii de la Dinamo 
s-au întors din Republica 
erată Germană, unde au 
două întîlniri amicale cu
Wismut, în orașele Gera și Lobcn- 
stein. Echipa brașoveană, condusă

ROADELE COLABORĂRII

tu
iul ort

O NOUA SECȚIE LA A.S.A.
TG. MUREȘ

A LĂSAT O FRUMOASĂ IMPRESIE

LOBENSTEIN DIN R. D. G

Pag. a 2-a

DAR ȘI ANTRENORII ȘI CONDUCĂTORII ECHIPELOR
Pe marginea actelor de indisciplină comise la

dci

ALEXANDRU TUREI

f.

fl
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dau dovada dragostei

Octavian GUȚU, coresp.

A< >
(

Nici faza a dona a atacului n-a 
prezentă în măsura in care

profe
siunea

meo 
bai 
(MIn

lăsat pe voleibaliști să e- 
loviftira de atac și bloea- 
însoțiți de tov președinte

ansamblu, 
dificultate

Si-
Ula

ooFnia 
sau a- 
câ, în 
condu-

notorii în peisajul sportului 
Există însă, fără îndoială, 
ambiții, talente. Poate că 
viitor nu prea îndepărtat

ultimele turnee

Isri-I w rr.

CUPA ZIARULUI 
„COMERȚUL SOCIALIST

VINOVAȚI SINT JUCĂTORII

spre 
presu- 
portit 
către 

dintre

i tam
Me reg:
ance de te l ku

— Trotusal, rfnd Lîeti (Di- 
fost și el sancționat cu o 

și ir» vervn- 
preteste la deciziile arbitrilor 
drept armare a cărora 
(Ștef — Universitatea B 
Schmidt — Indeoepder.ța 
f*st eliminați definitiv __

ta șfirtît. cela petrecute la 
■nă» m pare că tensiunea 
momentele taie ăe maximă 

itreeori aa

feminine de volei
I.E.F.S. București. 

Neamț, Universita- 
divizionara B Spar-

• is

Ajunsă în pragul unei lungi pauze 
(aproximativ două luni pină la re
luarea întrecerilor, prin disputare* 
celui de al treilea tur, în aer liber) 
disputa celor mal bune 10 echipe mas
culine de handbal din țara noastră 
a stîrnit, eu ocazia celor trei turnee 
de sală, un interes neobișnuit tn rtn- 
durile amatorilor de sport din Pi
tești, Galați șt Ploiești. în aceste o- 
rase, ale căror săi! de snort au gâ»- 
duit eele 45 de Jocuri ale turului de 
iarnă al campionatului diviziei A. 
spectatorii au putut să se delecteze 
din plin, aslstînd la numeroase par
tide excelente sub ranortul dinamis
mului ți al frumuseții. Cu atlt mat 
demnă de subliniat este partlcina- 
r»a publicului la aceste întreceri (să
lile au fost arhipline ia fiecare din 
cele 9 etape) cu cit nici unul din cele 
trei orașe nu are echipă în divizia A 
la handbal masculin !

în aceste condiții, apar însă într-o 
lumină cu totul aparte, destul de nu
meroasele abateri de la disciplină, 
care au punctat, aproape cu regulari
tate. desfășurarea celor 9 zile de 
handbal. Atît ca număr, dar mai alea 
ca gravitate asemenea comportări, li
nele dintre ele aflate Chiar la Urni
tele nu numai ale normelor sportive, 
au lăsat o impresie penibilă celor 
veni ți în număr așa de mare să ur
mărească întreceri dtrze dar discu
tate în spiritul regulamentului si In
tr-o atmosferă de deplin respect re
ciproc. în loc de asa ceva am tost 
cu toții martorii unor lucruri nu tin 
obișnuite : o busculadă în meciul 
Steaua — Independența Sibiu (la P>- 
Vstî) soldată cu numeroase suspen
dări (Birtalan, Por-escu. Rrih. Pe-.-?, 
lovirea intenționată și dură a adver
sarului (Pitești) în meciul Dinamo 

porția dorită și cerută de concep
ție Se impune, deci, pe de o par
te creșterea priceperii de aplicare 
a tuturor variantelor amintita, iar 
pe de altă parte optimizarea capa
cității de analiză și a vitezei ce 
decizie în declanșarea contraatacu
lui

2. 
fost 
este cerută dg jocul modern. Si 
în cadrul acestei faze sînt cunos
cute felurite variante care se apli
că în mod diversificat. în funcție 
de situațiile de joc. Prin urmare, 
cerințele în instruire menționate 
mai înainte (referitoare la contra
atac), sînt valabile și în cazul 
fazei a II-a. bineînțeles avînd în 
vedere nuanțele de specificitate ale 
fiecărei faze.

3 Atacul pozițional trebuie re
evaluat și valorificat. Sigur că nu 
tonte atacurile s-au desfășurat In 
circulație ; în multe siituații. Ju
cătoarele au acționat în limitele 
posturilor lor. dar fără să se ob- 
se-ve note de ofensivi late colecti
vă. ei doar atacuri răzlețe 
poartă. Forma pozițională 
pune atacarea succesivă a 
ofensiv și convingător, de 
toate Jucătoarele iar timpul 
un atac spre poartă și următorul 
trebuie să fie extrem de scurt pen
tru a nu permite apărătorilor de
plasări și rezolvări optime (ieșiri 
Ia adversar, dublări, aglomerări). 
Dacă este bine construită, această 
formă de atac este deosebit de 
eficientă. Folosită alternativ cu 
forma în circulație, în cadrul ace
leiași faze a IV-a a atacului (de 
altfel aceasta este recomandarea 
concepției de joc), forma pozițio
nală contribuie la creșterea efica
cității atacului și-i asigură acesteia 
variație în acțiuni de 
fapt care constituie o 
mai mare pentru apărători.

4. Foarte curios mi s-a părut 
«nodul cum se încearcă rezolvarea 
cerinței de universalizare a jucă
toarelor. Este foarte adevărat că 
specializarea îngustă nu mai cores- 

oră deoarece mulți dintre elevii săi 
urmau să participe la o ședință 
U.T.C. în acest timp, el pregătea 
o tînără în vederea examenului de 
admitere la I.E.F.S. Profesorul Mo- 
dreanu ne-a comunicat însă că, 
dacă mai putem zăbovi pînă la 
ora 18, vom avea ocazia să vizio
năm antrenamentul echipei mas
culine de volei a Școlii sportive, 
participantă la divizia școlară. Si, 
într-adevăr, voleibaliștii profesoru
lui Stefan Vasile. frumos echipați 
și intr-o ordine perfectă, și-au fă
cut. exact la ora anunțată, apari
ția în sală. Nu ne-a mirat acest 
lucru, întrucît cel care dădea to
nul era chiar antrenorul Ștefan 
Vasile. Acesta ne-a făcut cunoscut 
c5 toți component!! echipei sînt 
din aceeași clasă și au aceeași 
virstă (născuți în 1955), el fiindu-le 
și diriginte.

..Sintem deocamdată pe locul 5 
în seria noastră; ne antrenăm însă 
cu asiduitate — lucrăm de patru 
ori pe săntămînă, cel puțin cite 
două ore Ia fiecare antrenament — 
si sperăm ca la sfîrșît să ne si
tuăm măcar pe aceeași poziție (3) 
pe care am ocunat-0 anul trecut. 
Am în echipă cîțiva băieți talen- 
tatl, care sînt în același timn șl 
printre fruntașii clasei la învățătu
ră r Alexandru Albulescu — media 
9 59 și secretar al organizației 
UT.C. pe școală — Octavian Du
mitru — media 9.54, care a fost 
convocat în decembrie la lotul de 
juniori. Nicu Baciu, un remarcabil 
polisnortiv, dotat și la tenis tenis 
do masă, handbal, fotbal si atle
tism".

I-am
Xerseze
jui $1. . .
M vanu, ne-am deplasat la sediul 
âseoiației Voința, pentru a urmări 
o ședință de pregătire a boxerilor 
ș! un turneu blitz la șah.

într-o încăpere destul de Impro- 
pfe. 12 tineri lucrau cu o seriozi
tate demnă de condiții mai bune. 
După o încălzire foarte tare, sîr- 
guincioși! pugiliști au trecut. în 
rriod individualizat, la partea fun
damentală a lecției. în timp ce 
unii asudau la sacul cu nisip, iz- 

București 
namo) a 
«uipendare. frecventele 
țioasele 
(Galați) 
jucători 
rețti ți 
bta) *« 
Joc fi. 
Fteie.ti.
a atins________ ____
tateositate și cină 4ai___________
fost expulzați âe pe Mac-.Ie ev ti o», 
lor lor (St Blfeemj - î-.deper >rțj 
fctbfu fi C. Jude — PoUt-ȘmiM Timi
șoara), ea să nu mai mrW» de cete 
petrecute te vest are dup* ter*» ap- 
rea meciului Vaiverritatea BvcuveMi 
— Dinatas Brașsv. ciad ttwde*|Sk 
pradă unei criae cutectin Se nerv 
au spart un gena», au iassahat te se
ric arbitri și aficiali. p» reurt lat c« 
iutilneau ia cale.

După «aa se vede on Ntat «t*- 
rător. Am zlre alarmant, ebtar ±s.rt 
s-au eotnis șt gr-sel? de artrira- 
Federatm de stseeialitate a •••reve
nit oeoer.ot dtetl—1 sanetruzite <te 
rigoare. Totuși eficienți 
fost cea așteptată, deeai 
dintre cei viaovați s-au bacurar de 
protecția* mc-rală a ■breeoriâcv si 
conducătovficr feMuzafiCor reupecUv» 
Că lucra rile s*a J asa re—* ăt* edeste 
eh iar atMtxfieea ra.—•
In loc să fi* •uri» erțEg?• îs ••es 
ce privește epmorxriarea. itet r-..1— 
el orîraU eare-sl âaz *- - oe*ș- Ca
zul celor doi 
la banei este
se mal adacrl tz«ă ri a£9 aem—crt. 
care t~. focul pertMrloe ■ eepsat

TroC» (Ub.tvervsatei De-

p jnde nevoilor )ocviai seders ; 
fiecare făcătoare csse r>te: t~i 
ce la ce nai rrxî să rezoîTe $t 
sarcini de atae pe aAe pnBrirri 
anal cjes c*nd » .teatâ ts cL-ml v 
tie). Der rezolvarea aeeRe probte- 
!T.e tretgce sî fc Tț-sert dod 
aspecte as «pese, epețtate: s 
cțrtarea jacdtoaretar pestru a 
UteraUtate w toeteate să dr./ 
preoczpdrile pentm apref-m 
tperttPHri! pe post; altfel vom s- 
v»a jjeătoare bene peste tod. 
pe t:a na pcK foarte fcae; 
tendința d» am ~T.rnT«i~it tret 
să țiaâ seama de pcaMStitle 
cătosrei. Ersilate dstrrtîă pars 
laritătitee IWrtJeh

Respectare: aeessar eersa.te 
cond’rre. cred, te orâetama >ast> a 
instruirii în ceea ce prrtesae pra- 
blrms direutată.

aoosttbue șeMec* de Mea*, da
torită erWstșM ei tpre SaeTia 
excesive. Cu toate adatarJe adn^ 
tate (regulament fi teccansadtet »n 
metodica pcegătiriA IwerarQe sa 
mers pe aceias d-w-n * terts 
astăzi în bandtahil fer^atem ia ca 
joc de apărare •vareataaag. pua 
de neregularitdp. îmi face rittfre- 
kia că neregslaritâute. vsa «* eam- 
penseze lipsuri ta pretlt.ee Mtojrl 
de apărător. Oare aa ere poara* 
o ertțtere a tetn.-e tă~. de
apărare ? Cred et da. es efartesQe 
și stradarrfne Eoast> cOet v»

Deși jocurile care aa catatăteM 
obiectul observațiilor de nai sa* sr 
fost de un nivel modest (cu tzne> 
excepții) situația na este tagrijert- 
toare. Aceasta nu reprezintă derit 
o etapă care, in amd accWeetal, 
se situează sub valoarea reală a 
handbalului nostro feminia. Am 
discutat aspectele respective ia do
rința de a el’tnina, ia virtor. ase
menea accidente. De altfel, sinî 
convins că toți colegii met au se
sizat neajunsurile evidențiate în a- 
cest articol (poate chiar mai multe' 
și prin hărnicia 5» competența pro
fesională — atestate cu atîtea pri
lejuri — vor ndica veloarea hand
balului la nivelul exigențelor jocu
lui modern.

Care va fi următoarea mutare ?

blndu-l cu sete, alții perfecționau 
pe perechi mijloacele de apărare, 
iar alții mimau boxul cu umbra. 
Am profitat de un mic răgaz pen- 
tr i a face cunoștință cu cel care 
dirija antrenamentul. Se numește 
Radu Enache, este un pasionat al 
nobilei arte; ocupîndu-se voluntar 
de pregătirea celor 30 de boxeri 
care fac parte din secția Voinței. 
A venit la Rm. Sărat în 1970 și a 
obținut cîteva rezultate promiță
toare, cele mai de seamă fiind cîș- 
tigarea de către elevii săi a două 
titluri la faza de zonă a campio
natelor de seniori. Marea sa spe
ranță este Gabriel Radulescu, un 
„ușor", copie exactă a lui Cuțov.

„Sintem satisfăcuți de strădania 
instructorului Enache, el însuși un 
bun boxer, $1 a elevilor săi. ne 
spune tov. Petre Mogoș. secretarul 
asociației Voința. Cred că dacă ei 
ar beneficia do condiții mai bune 
de pregătire, pe care sperăm că le 
vom putea totuși oferi cîndva, 
muiț! dintre tinerii de aici ar pu
tea realiza progrese evidente Ma
joritatea provin de la școli 
sionale, sînt oblșnuiți cu

Sctiriu (Universitatea Clui), Mi- 
Pîntea (Trotușul). Pană Lascăr 

taur), C. Oțetea (Steaua). Poate 
mai gravă este insă comportarea u- 
-.ora dintre conducători, cum este ca- 

âr C Sandu 
Universitatea București), care atunci 
’- f r-7*-r->a sa pierde nu găsește altă 

:«.-Ș deeft în arbitraje oărtfnitoare 
și ta*r-o .cooaptrațle* a tuturor fie- 

dta handbal împotriva forme- 
«ludențeștl din Caoitală. Să ne 

mal — -im atunci etnd jucătorii se 
tccsportă at^ ?

N ffrefte că mi. Si pentru ca lu- 
sl fie definitiv curmate, cre- 
e»te timpul ca alături de mă- 

federatiei să aoară și 
a ccrri'jcerii cluburilor 
Jor respective. Pentru 
acătorii. antrenorii sau 
pe eie le reprezintă în teren.

dură, sint dîrji și zdraveni, au ca
lități reale și, mai ales, le plate 
boxul".

în aceeași incintă, dar pe un po
dium, în fața meselor, șahiștii erau 
absorbiți în dezlegarea complica
telor probleme ale sportului minții. 
Nu cunoaștem rezultatul mutărilor 
finale, dar, probabil, că învingăto
rul turneului fulger s-a decis în
tre asistentul medical Constantin 
Apostol, tehnicianul mecanic Con
stantin Slujitorii sau maistrul croi
tor Aurel Pleșa, toți jucători de 
categoria I.

Vizita noastră la Rîmnicu Sărat 
a fost scurtă. N-am văzut lucruri 
ieșite din comun. Nici nu ne aștep
tam la așa ceva. Am înfățișat ima
gini surprinse din cotidianul spor
tiv al unui oraș mai mic, fără re
zultate 
nostru, 
și aici 
într-un
se va putea vorbi și despre vreun 
performer autentic, născut și cres
cut la Rîmnicu Sărat.

De curînd, s-a semnat „actul 
Mituire- al unei secții de judo 
c.ația sportivă din Tg. Mureș, 
adaugă, astfel, celorlalte patru
fotbal. handbal, box și haltere. Antre
norul Franeisv Naghi are deja cîțiva 
sportivi bine cunoscuți : Cristian Nico- 
lau (cat. 93 kg) — 
nai al României la 
cut. maestru al 
Beldsdorfer (cat. +
de Juniori. maestru al sportului 
Marian Stan (cat. «3 kg) — clasat 
locul trei la ultimele campionate națio
nale. După cum ne spunea și col. Alex. 
Florescu. președintele clubului și al 
noii secții. prin aceasta se urmărește nu 
numai obținerea performanțelor ci șl 
crearea unui puternic nucleu pentru 
dezertarea pe baze de masă a acestui 
frumos sport.

George RAEȚCHI — corcsp.

*■*■1 aici unuia dintre 
deș» aceștia n-au realizat 

aebnjre. re paste rezolva in 
paarei. prmtr-o coosaitare a 
ar* iau astfel decizia. O
afara a*aa(>e este apreciată ca o slă- 
bâciaae a caadacătorului luptei.

FTr.aâeie peatra desemnarea primi- 
âre trei ctasați trebu-e să fie dispu
tate. ia and ot-!>catoriu, între trei 
caararewgi. Deei. in cazai in rare in 
Mrik prefiniaare aajaritatea spor- 

aa ar ■tulii aasărul de șase 
•aarre de per a» zare, răminîad in 

aaana aanl saa do» luptă- 
kari. —■ h de trei (ia fi.aa'ăi va
K t—ajt »»t ca sportivi care au cta 
anaî b«ad dintre cei el-mi-
«tt la f-3.Să -dacă tiz s-aa tntiinit 
pe pare»»». tretaie *5 se tefibreareă 
priaaK tr*- eâptafi si nstnai astfel va
■ MMM trdbH Iar.

Veaaa rapwirwir • manieră mai 
read de apreeiere a valorii spertivi- 
ter. Cei ce va eracz primul loc ■ 
fa să-» ictreaed efectiv pe
■tzâ baa» aărertari.

De a* ■■rai a. s-a beaăril ea. in 
PM d ai tafrprer*e. eaacar 
aram.xJrară sare pametr de peaaiizare. 
itt e dbc-aăt • »*etarie tz paact* 
te adtâmad aaeci. să aa arai fie eti- 
**■■ dto caanpettea ci lisat să-si 
»» rr nai » ia ca*.amare. Măssra
■ teaeraEjJ pe mărfi il tâ lupte 
psaera tresar Ie cteae dacă pnsă ia 
an* mame* ■ acsasalat S saa ăă

zare, st mulinda-re 
l tetrecerilsr.

puncte de I

PeaCra »-i ă rrr»i— pe ce ocăreați 
«t eiesf» ăt asat ais>.e procedee 
tebavec. deci peatra a ridica aivetal 
■paccacaâar al dr ipalsân. • victorie 
ca o difereați de niaăaasa 12 puncte 
■ «dace iar iar alai * paa ele de peaa- 
1 rare, iar fcsvmxirr-xțs> •>. Ia acest 
•el. a Tictorie li dlfereptă de puecte 
ectvîleerf ea aa ta<- Kanai că. ia 
caz de egabtate. deciziile prin tas au 
pci srirute tas a—ta iuta ' aiurii.

ta titeația in care dai eoacereați 
p-n realizat aici aa poact tehnic a 
ar*-m hotărăsc «itsasia pria denca- 
kfinre a nara diatre ei. cel ce a 
tntscat aseciai va pei»i și el pancte 
de penaRrare este arertissjeate i s-au 

fi—SL iar cei tavias va primi 
pancte d- peaaFza-v. Dacă, pini 

deoea-'ifieare. pe toile de arbitrai a 
fMt trecut esâear aa punct tehnic 
îndifereat de ciae a fost realizat*, 
faviagăteral o» va primi pancte rele, 
decizia fiind Punctul de vedere
al federației anastre in l~gătură cu 
această prevedere a regulamentului 
este că ar fi fost necesară precizarea 
tă. pentru anularea punctelor nega
tive ale tnrincîtnrcini in astfel de 
situații, este necesar ea invingătaral 
să fi realizat procedee tehnice punc-

Se pare e« părerea speetalistRor 
o«tri este întemeiată, deoarece altfel 
e poate ajunge la situația 

fiportivl să speculeze astfel 
mente, iâslndu-si adversar 
facă un punct pentru ca anoi el să 
elstige prin descalificare și să tru fie 
penalizat.

Mihai TRANCA

Asociația sportivă Spertac Bucu
rești organizează, azi și inline» o in
teresantă competiție de volei dotată 
cu cupa ziarului „COMERȚUL. SO
CIALIST" — un bun prilej de veri- 
fiecare a stagiului de pregătiri In ve
derea returului. Și-au anunțat parti
ciparea echipele 
din Divizia A, 
Ceahlăul Piatra 
tea București și 
tac București.

Jocurile vor avea loc în sala Insti
tutului pedagogie București. Iată pro
gramul întîlniriiqr i sîmbătă 3 fe
bruarie, ora 17, Universitatea Bucu
rești — Spartac București, I.E.F.S. — 
Ceahlăul P. Neamț; duminică, de la 
ora 10 : meciurile pentru locurile 
i-it și in-iv.

DINAMO BRAȘOV

de antrenorul Mihai Cerchez, a fost 
formată din Al. Turei, Gh. Ileana,
I. Sulă, Fr. Molnar, D. Gorea. P. 
Schuller, I. Tîrîlă, Gh. Agapșa, M. 
Imre, I. Peter și Gh. Cuciureanu. 
Băieții de la poalele Tîmpei au 
pierdut prima întîlnire cu 6—16, 
dar s-au revanșat în cea de a doua, 
cîștigînd cu 10—8. O bună com
portare au avut Ion Sulă, care a 
obținut două victorii înainte de li
mită, Ion Peter, de asemenea cu 
două victorii, Alexandru Turei cu 
o victorie șl un meci nul și Dănel 
Gorca cu două meciuri egale.

După cum ne-a declarat antre
norul Mihai Cerchez, întîlnirile a- 
micale dintre boxerii cluburilor 
Dinamo Brașov și Wismut Gera 
vor continua, la vară, în luna iu
nie, urmînd ca pugiliștii din Gera 
să fie oaspeții brașovenilor.

alergare. Mai vîrstnieii — și prin
tre ei numim pe Gyorgy Vilmoș, 
Constantin Carabala, Nicolae Bârbă- 
șescu etc. — deși au alergat mal 
slab, s-au comportat foarte bine la 
tir, ocupînd în final poziții frun
tașe în clasament.

„Noul val" al biatloniștilor, re
prezentat de Gheorghe Voicu și 
Gheorghe Gîmiță, deși a evoluat 
excelent la fond 
buni timpi pe 20 
au fost, desigur, 
renții străini), în 
gistrat rezultate sub așteptări, cel 
doi acumulînd 12 și 
nute de penalizare, 
dintre ei a pierdut 
titlului de campion

Din această luptă 
elan și rutină, a ieșit învingător 
echilibrul, strălucit afirmat în eom- 
porteraa egală, bună in ambele 
componente ale probei (alergare 
plus tir) a schiorului Victor Fon
tana de la AJS.A. Brașov. El a fost 
urmat de Gyorgy Vilmoș și Gheor
ghe Gimiță. ambii de la Dinamo 
Brașov.

In clasamentul internațional 
concursului de ieri primele 
locuri au fo6t ocupate, de fapt, de 
oaspeți. în următoarea ordine : La
ri Îs: eu Zizka. Pavel Ploc (ambii de 
la Ruda Hvezda) și Rein Pedaia 
(Dmamo Moscova). Campionul ro
mân Victor Fontana s-a situat pe 
poziția a IV-a.

în cadcal aceluiași trofeu inter-
Cupa Dinamo, s-a dispu

tat șl o probă de fond pentru fe
mei pe distanța de 5 km, la care — 

tul Rapid, și la asociația sportivă 
Grivița Roșie, cu care cadrele 
noastre didactice (de la catedra de 
educație fizică, bineînțeles) con
lucrează de ani și ani. Este o în
trajutorare, aș putea numi-o, per
fectă. La fiecare început de an. 
profesorii noștri merg cu elevii 
anilor I la Rapid și la Grivița Ro- 
sie. unde antrenori cu înaltă cali
ficare verifică aptitudinile tinerilor 
care le trec prin față și, de comun 
acord cu profesorii, hotărăsc : bun 
pentru rugby, bun pentru lupte, 
pentru atletism, pentru handbal, 
pentru haltere, pentru fotbal etc. 
Se instituie colective de lucru, se 
alcătuiesc programe de activitate 
și, încet-incet, tinerii sint introduși 
in sporturile pe care ar dori să le 
practice, dar pentru care au și 
aptitudini. Elevii noștri devin astfel 

și sportivi (juniori) ai clubului Ra
pid sau ai asociației Grivița Roșie. 
Vasile Caras și Marin Delușica, la 
lupte, Dumitru Hitru și Virgil Lef
ter, la haltere, Luca Romano la 
box, Mihai Mihăilescu și Ion Costea 
la fotbal, de la clubui Rapid, și 
Constantin Cionoiu, la box, de la 
Grivița Roșie, sînt doar o parte 
dintre antrenorii care ne ajută, dar 
care, la rîndul lor, își recrutează 
cadre din rîndurile elevilor noștri.

în prezent, marea majoritate a 
componenților echipelor de juniori

LUNA CĂRȚII LA SATE

NUMEROASE ACȚIUNI ORGANIZATE

IN JUDEȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU
e- 

fe- 
de

A intrat în tradiția activității 
ditoriale de la noi ca, în luna 
bruarie să se desfășoare o serie 
manifestări dedicate răspîndirii 
cărții în mediul rural, reunite sub 
genericul „Luna cărții la sate".

Cele peste 800 de librării comu
nale, la care se adaugă aproxima
tiv 7000 de raioane și centre de di
fuzarea cărții în magazinele sătești, 
asigură — cu contribuția și a celor 
peste 7000 de, difuzori voluntari — 
o largă prezență a cărții din toate 
demeniile de activitate în satele și 
comunele de pe întreg cuprinsul 
patriei.

Este semnificativ faptul că nu
mai în 1972. cooperația de consum 
a solicitat spre difuzare 2537 de 
titluri, dintre care 595 în limbile 
naționalităților conlocuitoare, în
tr-un tiraj de 10.993.935 de exem
plare, ceea ce demonstrează cere
rea mereu crescîndă de carte la 
sate.

Structurate pe patru etape, ma
nifestările ce vor fi organizate cu 
prilejul „Lunii cărții la sate" cu
prind cele mai diverse acțiuni, de 
la „Cartea zilei" (lansarea unor 
noutăți editoriale), „Tribuna citito
rului" (schimburi de opinii între 
cititori și autorii unor cărți), pînă 
Ia diverse simpozioane și realiza
rea unor microexpoziții, vitrine te
matice, etc.

alături de reprezentantele asociați
ilor și cluburilor din țară — au 
luat startul și schioarele sovietice 
de la Dinamo Moscova. Cursa a 
fost frumoasă, disputată, oferind 
prilejul unei meritate victorii re
prezentantei noastre, multipla cam
pioană Marcela Leampă, care a 
reușit să întreacă pe reputatele 
sportive moscovite. Clasamente: 
campionatul național individual do 
biatlon, 20 km : 1. VICTOR FON
TANA (A.S.A. Brașov) 84,34 (6 mi
nute penalizare), 2. Gyorgy Vilmoș 
(Dinamo Brașov) 85,34 (3), 3. Gheor

ghe Gîrniță (Dinamo Brașov) 85,47 
(9), 4. Constantin Carabola (A.S.A.

Victor Fontana fASA Brașov) la una din tragerile din poligon în timpul 
campionatului național disputat ieri. Foto i Paul ROMOȘAN

și seniori la handbal ale Rapidului 
au fost sau sînt elevii școlii noas
tre. La fotbal, în echipa de ju
niori a Rapidului activează N. Ma
nea și C. Mitrache, elevi în anul III 
(componenți și ai lotului național 
de juniori), ca și elevii noștri din 
anul I V. Ciohodaru, N. Nicolae, 
M. Mihalache, C. Gheorghe și alții. 
La haltere, reprezentantul catego
riei supergrea, Cornel Mărgărit, 
este elev în anul II la școala teh
nică ; campionii naționali de ju
niori la caiac dublu ai 
club, M. Enache
sînt. de asemenea, elevii noștri. în 
secția de lupte a ~ 
vează Al. Zamfir
Dulgheru (81 kg), I. Tudorel (70 kg), 
C Stoian (75 kg) și alți elevi. De 
asemenea, elevii școlii noastre pot 
fi intilniți și în secțiile de atletism 
și de box ale clubului din Giulești. 
La Grivița Roșie, activează la box

Gh. Tănase, M. Blidaru, N. Apostol, 
M. Ioniță, I. Georgilian. A. Maco- 
vei, elevi din anii I și II ai șco
lii. Dar tabelul cu elevii școlii și 
totodată sportivi aj Rapidului și 
ai Griviței Roșii este departe de a 
fi încheiat

După cum probabil ați văzut, 
aici, la școală sintem lipsiți de o 
bază materială proprie. Șj totuși, 
niciodată nu ne-am plîns și nici 
nu ne vom plînge de acest lucru. 
Permanent ne stau la dispoziție te
renurile și sălile de sport de la

Alături de celelalte edituri, care 
oferă cititorilor lor posibilitatea de 
a lua cunoștință de ultimele pro
ducții, precum și Cu cei mai apro- 
piați colaboratori, editura „Stadion" 
își aduce contribuția la reușita ma
nifestărilor prilejuite de acest eve
niment.

în perioada 23—28 februarie, în 
cîteva comune din Județele Brașov 
și Sibiu, editura „Stadion" organi
zează o scrie de acțiuni menite să 
popularizeze cartea sportivă, atît 
ca inștrument modern de lucru 
destinat cadrelor didactice de spe
cialitate, cît și ca mijloc de cu
noaștere a vieții linor mari spor
tivi ai țării, a celor mai importan
te manifestări din lumea sportului. 
Principalul eveniment îl constituie, 
însă, lansarea cărții „Schiul pe în
țelesul tuturor", aparținînd apre
ciatului publicist, maestul sportu
lui Mihai Bîră, prilej cu care citi
torii vor avea posibilitatea să facă 
și un interesant schimb de opinii 
cu autorul.

Sperăm, așa cum, de altfel, s-ă 
întîmplat și la 
„Lunii cărții la 
organizate de 
bucurîndu-se de
locale, să se bucure de o bună pri
mire din partea cititorilor intere
sați de cartea sportivă.

Brașov) 86,49 (2), 5. Nicolae Voștea 
(A.S.A. Brașov) 86,54 (6), 6. Nico
lae Bărbășescu (A.S.A. Brașov) 87,27 
(6). „Cupa Dinamo" : 1. Ladislau
Zizka 82,23 (5), 2. Pavel Ploc 83,08 
(5), 3. Rein Pedaia 84,07, 4. Vic
tor Fontana 84,34 (6), 5. Gyorgy 
Vilmoș 85,34 (3), 6. Gheorghe Gîr- 
niță 85,47 (9). Fond 5 km, femei : 
1. Marcela Leampă (Dinamo Bra
șov) 21,47, 2. Tatiana Sofronova 
(Dinamo Moscova) 22,10, 3. Elena 
Bășa (Dinamo Brașov) 22,49, 4. Ve
ra Arkadova (Dinamo Moscova) 
23,17, 5. Maria Kieemu (Dinamo 
Moscova) 23,21, 6. iulian® Demeter 
(C.S.U.

: vi

, Giulești și din Parcul Copilului. 
' La Giulești, profesorii noștri 
sport — Alexandru Popescu, 
limpiu Chiru șl Toma Rădulescu 
își fac pînă și orele de educație fi
zică. De aici, de la școală și pînă 
la stadion, este o aruncătură de 
bâț. Elevii care au în programul 
zilei oră de sport se încolonează și 
cu profesorul în frunte fac cros 
pînă la stadion. Este, dacă Vreți, 
un exercițiu de încălzire binevenit, 
înaintea orei de sport. O dată so
siți la stadion — și aceasta se în- 
tîmplă în maximum 5 minute — pe 
terenurile de handbal sau de bas
chet, bituminizate, elevii încep ora 
de sport propriu-zisă.

în Parcul 
asemenea îl 
prin muncă 
de handbal, 
la el ca, de

„Grivița 
Loc de

Oră de sport pen
tru elevii clasei 
211 de la Grupul 
școlar 
Roșie*, 
desfășurare a pro
gramului ? Com
plexul sportiv din 
Giulești al clubu

lui Rapid

FOTO :
Ion MIHAICA

sportivă și
lor îngrijind cu multă atenție tere
nurile pe care le folosesc...”.

Astfel, am luat cunoștință de la 
directorul adjunct al școlii, profe
sorul de educație fizică Petre Cim- 
poneriu, despre una dintre cele 
mai frumoase acțiuni de colabo
rare între un club, o asociației 
sportivă și o școală. Am ținut să 
o facem publică, întrucît această 
acțiune poate fi preluată și de că
tre alte școli, cluburi și asociații 
sportive din țară.

pretlt.ee
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DISTINCTE Șl... CONCLUZIILE LOR
STEAUA -

TURNEU ÎN IRAN

DIN

CE TREBUIE SĂ CÎȘTIGE
LOTUL REPREZENTATIV
TURNEUL FRANCO-SPANIOL ?

pregătire ale selec- 
efectuate de tot mai

Turneele de 
țlonatelor sînt 
numeroase federații din Europa și 
din alte continente. De unde, în 
urmă cu ani, singurele prezențe 
ale echipelor naționale se rezumau 
la meciurile amicale sau oficiale, 
precedate de scurtele reuniri di
naintea partidelor, astăzi, marile 
campanii, stagiunile importante, 
Sînt pregătite prin suite de jocuri 
— cu adversari mai puternici sau 
mai slabi — tocmai fiindcă volu- 
nlul întîlhirilor oficiale, de compe
tiție, s-a mărit concomitent cu ri
gorile jocului. Așa, vom înțelege 
de ce Zagalo — spre exemplu — 
pune drept condiție a rămînerii 
lui în fruntea selecționatei cam
pioane a lumii, turneul africano- 
eurepean din anul acesta, cu peste 
10 întîlniri ; de ce selecționata 
Bulgariei efectuează în momentul 
de față un turneu care a cuprins 
jocuri în Cipru și Grecia; de ce una 
dintre redutabilele adversare ale 
selecționatei noastre, unsprezecele 
reprezentativ al R.D. Germane, 
străbate actualmente mai multe 
țări ale continentelor americane, 
urmînd un bogat program de 
jocuri. înțelegîndu-se roiul și ne
cesitatea acestor suite de jocuri, 
combinate eu antrenamente, și 
reprezentativa României începe 
de mîine un turneu care o va 
duce în Franța și Spania, progra- 
mîndu-i trei jocuri și o suită de 
antrenamente pe stadioanele din 
Nîmes, Barcelona și Sevilla.

Ni se pare foarte normal, în aju-

nul acestui turneu, să ne întrebăm: 
ce se așteaptă, ce se următește 
tie la acest turneu care se va în
cheia la 23 februarie și va repre
zenta prima și, poate, cea mai im
portantă etapă de pregătire a ten
tativei de calificare la C.M. 1974 
care arc, în 
său decisiv ?

In primul 
februarie va 
pregătirea în 
de stare a terenurilor favorabile, 
în raport cu situația de la noi. 
Beneficiind de condiții propice, 
deci, ritmul și intensitatea antre
namentelor vor crește și — impli
cit — viteza cursei spre atingerea 
unor forme corespunzătoare chiar 
din pragul sezonului, date fiind 
solicitările foarte timpurii (vezi 
meciul cu selecționata cluburilor 
din Israel — la sfîrșit de martie; 
jocul cu selecționata Uniunii So
vietice din aprilie; importantele 
jocuri cu reprezentativele Albaniei 
și R.D. Germane din mai).

Mai departe. In împrejurările 
speciale ale lotului nostru repre
zentativ, trecut sub o nouă con
ducere tehnică, valoarea de test a 
celor trei partide crește; Valentin 
Slăneseu și Robert Cosmoc. care 
au ajuns la o primă cristalizare a 
lotului de 17 jucători, se îndreaptă 
acum spre a doua și cea mai gin
gașă etapă din munca de selecțio
nare — stabilirea unei baze a se
lecționatei, aceea care să repre
zinte punctul de plecare în alcă
tuirea formațiilor pentru partidele

anul 1973, momentul

rind, perioada 4—23 
asigura selecționaților 
condiții de climă și

decisive. înțelegem că cei doi an
trenori au în vedere o suită de re
manieri ale ideii de joc și că ele 
țin seamă tocmai de caracteristi
cile fotbaliștilor asupra cărora s-au 
oprit.

Aici ne-am întîlriit cu al treilea 
rol al turneului care începe mîine: 
definitivarea și experimentare» 
ideii tactice de bază a naționalei 
pentru sezonul 1973. Cum puteți 
să aflați din reportajul de la Sna
gov, ieri, componenții lotului au 
ascultat ample expuneri ale antre
norilor asupra intențiilor lor la a- 
cest capitol. Astâff ei vor prezenta 
eventualele amendamente la pro
iectele tactice ale tehnicienilor care 
conduc lotul. Urmează ca acum, 
beneficiindu-se de acumulările de 
cantitate și calitate (sub raport fi
zic și tehnic), turneul Să înceapă 
punerea in practică a planurilor 
tactice ale antrenorilor Valentin 
Stănescu și Robert Cosmoc și care, 
se pare, vizează, o mai rapidă stră
batere. în acțiunile cu și fără min
ge, a zonei de centru a 
în meciuri care nu au 
întrecerilor oficiale, fie 
întîlniri inter-țări. 
vorbim de parali 
fici’le. deci in partidele de dega- 

‘ verîficare-antre- 
și Spania, tac- 
trebuie să se 

fortifice pentru 
și ocazii prea

ficiate. deci m pa 
jatâ atmosferă, de 
nament din Franța 
tica reprezer.* 
cristalizeze și 
că. mai apoi, 
multe pentru 
mai există.

terenului, 
apăsarea 

ți simple 
că să nu mai 

antele jocuri o-

lanvei 
să se
timp 
alte experimente nu

Deși la mijloc de săptămînă 
pe un timp friguros, terenul II 
Giuleștiului a adunat, joi, la ora 
amiezii, numeroși spectatori ai alb- 
vișiniilor dornici să-și revadă „ido
lii" după cele 
cîte au trecut 
pariție publică

Cu excepția 
Boc și Pop (primii doi reținuți la 
lotul reprezentativ ; ultimul încă ne
restabilit complet de pe urma unei 
entorse măi vechi), publicul i-a pu
tut reîntîlni pe toți ceilalți com
ponent! ai echipei, întrucît Grigo- 
raș, Marin Steliari și Petreanu (fo
losiți în verificarea de la Snagov) 
s-au declarat disponibili țjentru a- 
micalul cu Flacăra roșie. Dar iată 
„ll“-le utilizat, joi, în prima re
priză : Nieulescu (fostul portar al 
lui F. C. Argeș, transferat recenl 
Ia Rapid) — Ștefan, ăîușat, Grigo- 
raș, Codrea — Marin Slelîan, An- 
geiescu — Năsture«ied, Dumilriu II, 
Neagu, Petreanu.

Ce ne-a arătat această primă par
te a jocului in care (ca și in cea 
de a doua, firește) mai toate pri
virile au fost ațintite spre divizio
nara A, unica reprezentantă a fot
balului nostru în sferturile de fi
nală ale cupelor europene, viitoa
rea adversară a prestigioasei Leeds 
United ? în primul 1'înd faptul că 
— sub aspectul organizării de an
samblu și al dinamicii (capitole 
care, în condițiile terenului acope
rit de zăpadă, permit unele obser
vații) — Rapidul a rămas fidel ideii 
de joc adoptate în toamnă și baza
tă — in acțiunea de apărare — pe 
principiul responsabilității indivi
duale, precise. în locul lui Boc, 
sarcina de a opera ca un „libero" 
i-a revenit, de astă dată, lui Gri- 
goraș. ceilalți trei fundași, Ștefan, 
Mttșat si Codrea, rămînînd să se 
îngrijească de supravegherea vîr- 
furilor din atacul advers. Ca și în 
turul campionatului, mijlocașul de 
apărate este tot Angciestu, dăr, 
trebuie spus, câ atît el cit și cei
lalți coechipieri din liniile de mij
loc si de înaintare nu și-au luat oa
menii în primire, în med metodic, 
constant, ceea Ce a dus, deseori la

Ș> 
al

aproape două luni 
de la ultima lor a- 
în trecutul sezon.
trio-ului Răducatiu,

o dereglare în funcționarea între
gului „bloc”, în respectiva situație 
de apărare. Această manieră a per
mis divizionarei C (o echipă cu un 
stagiu mai mic de pregătire și deci 
cu un potențial fizic inferior) să 
păstreze un echilibru in joc și 
chiar pe tabela de marcaj.

Să fi fost vorba de o subestimare 
a partenerei de întrecere ? De o 
menajare a forțelor, în condițiile 
unui „simplu" joc amical ?

Cert este că, Ia pauză. în cabi
nă, antrenorul Bazil Marian a ți
nut să pună, din timp, lucrurile 
la punct, reamintind tuturor jucă
torilor că — în condițiile terenului 
dificil — este dispus să închidă o- 
chii la inerentele greșeli în con
trolul balonului, dar nu admite, in 
schimb, nici cea mai mică abatere 
de la disciplina de joc. „Pentru 
că, și-a întărit pledoaria antreno
rul, jocul serios, sobrii, se deprin
de de pe-acu>n, indiferent de va
loarea adversarului și de miza jo
cului".

Cuvintele antrenorului (de ce sînt 
mereu necesare la niște fotbaliști

diviziopari A ?) au avut efectul 
dorit. La reluare, noua formulă de 
echipă (eu Naom șl Dinu, la mij
loc, cu Savu și Dumitriu III, în 
linia întîi) s-a angajat la efort fără 
menajamente, nu și-ă lăsat adver
sarul (și el primenit cu forțe proas- 
peste în această repriză) Să mane
vreze balonul în voie, l-a dominat 
categoric la toate capitolele. Con
secința ? O evoluție mal conclu
dentă (și deci, mai folositoare Sco
pului urmărit), materializată și 
prin cele 5 goluri înscrise în a- 
ceastă parte a jocului. Savu, auto
rul a 4 goluri, devenise favoritul 
spectatorilor, dar Bazil Marian pu
nea, pe bună dreptate, reușita ele
vului său și pe seama JOCULUI DE 
ANSAMBLU " — ---
HOTARÎT ȘI

„Comparați 
în cele două 
la sfîrșit, în 
levilor lui — 
(îuziile care 
itor..."

După turneul în Liban și Siria, 
turneu care ia sfîrșit mîine, echipa 
Steaua are în proiect un turneu 
de 2—3 jocuri în Iran. Așa cum 
anunță organizatorii turneului, a- 
cesta urmează să se desfășoare în
tre 12—19 februarie. Bucureștenit 
revin luni în Capitală, unde vor 
rămîne o săptămînă.

JURNALUL
TRICOLORILOR

(Urmare din pag. !}

galbenilor. Se remarcă verva extraor
dinara a lui Dinu. Atrași parcă de 
furia celui mai bun fotbalist al anu- 
liii 1972, tinerii răspund cu aceeași 
monedă. Cei mai viguroși par a fi 
BeldeanU, Bolonl și Hajnal. Antreno
rul Valentin Stănescu arbitrează fă-4 
fluier. Vocea lui de stentor se auds 
pină în sat. La un moment dat. Va
lentin Stănescu avertizează echipa al
baștrilor pentru pase gratuite în fața 
porții.

După 30 de minute de joc, albaștrii 
cu Sătmăreanu, Boc, Beldeanu ș 
Boloni In formație cîștigă „meciul 
cu galbenii, în care abundă numele 
sonore : Dobrin, Dumitrache, Duthi- 
tru. Galbenii invocă două scuze : 1. 
poarta lor a fost apărată de ma- 
seurul Gheorghe Marinescu. 2. în vîr- 
ful liniei lor de atac a jucat Robert 
Cosmoc, ușor / deficitar la capitolul 
pregătirii fizide.

Orele 14,30. îmbarcare Sn autobuz, 
spre Capitală.

Orele 16. Tricolorii intră la Scala, 
pentru filmul ,Poliția mulțumește".

iM. v-- Â. ---rx-

Selecționații lotului de fotbal in postura de~
★

15. O ultimă repetiție 
„„ 1____ _ terenul bazei sportive
SnagoV. Tricolorii vor primi replica 
divizionarei Petrolul.

Meciul cu echipa lui Ilie Oană este 
așteptat cu mare Interes In rîndul 
tricolorilor. Motivul este lesne de în
țeles. Jocul eu Petrolul, pe lîngă 
faptul că reprezintă un ultim prilej 
de pregătire In vederea primului 
meci al turneului franco-spaniol, care 
va avea loc la Nimes, In compania 
echipei lui Pîrcălab, este o verita
bilă cursă de eliminare pe durata a

cei 19 jucător!
Astăzi, orele 

eu public, pe

90 de minute. Dintre 
cere figurează în acest moment in lat, 
vor fi aleși cei 17 care vor face de
plasarea.

Valentin Stan eseu contează pe .sal
tul" valoric care se va realiza la 
capătul celor 90 de minute. Problema 
terenului acoperit de gheată rămîne 
în picioare, dar se contează pe pofta 
de joc a fotbaliștilor din lot.

Iată acum o scurtă declarație a lui 
Valentin Stănescu, despre avanpre
miera de astăzi; „Nu pot încă să 
anunț 11-Ie primului minut. Toți cei 
19 jucători au aceleași șanse. Vom

insista, in 
versarea a ___
a nimănui* care este mijlocul tere
nului ia fotbalul modern. Vreau sâ 
sper că extremele iși vor aduce a- 
tninte că sînt extreme, fără a uita 
sarcinile jucătorului complet. Din a- 
cest punct de vedere. Lucesc* și Troi 
tint, deocamdată, mai harnici decit 
Marca și lordănescu*.

★
în tabăra tricolorilor te sknte o 

asmosferă de Întrecere Principalul 
ciș'-ig al acestor dteva ails de trai te

Petrolul pe tr»- 
a acestei .târî

P.S.: 
aerului,

iergem
„Dragă redacție,

a

valorică'

15® 22 -i
I" —

ta>> 
spre 

ilJ •or 
fi *d- 

irmtasă

tdeia a „prins". Coodjccrep 
“rativei ^Autozneeansca* — 

unde există și o asociase s.jxN’- 
— a fost de acord cu «;R.,".ța- 
secțiel, la fel si cern," 

unii de melei-chimie-1.
B'JcureștL

DECI. SECȚIA 
ÎNFIINȚA

dis

SE POATE

AL ECHIPEI, MAI 
MAI BTNE GÎNDIT. 
randamentul echipei 
reprize — le-a spus, 
cabină, antrenorul, e- 
și ttagețî singuri con- 
se impun. Pentru vi-

G. NICOLAESCU

CUPA „SILVIU PLOtSTEANU'’
„Cupa Silviu Ploeșteanu”, aflată 

la a treia ediție, va reuni la start 
echipele divizionare din județul 
Brașov.

în acest an, jocurile preliminare 
se vor desfășura în zilele de 14, 21 
și 28 februarie, urmînd ca finala 
să se dispute la 4 martie pe sta
dionul Tractorul» Participă echipele 
Steagul roșu, Metrom Brașov, Trac
torul Brașov, Chimia Făgăraș, Chi
mia Orașul Victoria, Carpați Brașov, 
Torpedo Zărnești și I.C.I.M. Brașov. 
Cele opt formații vor fi împărțite 
în două serii, disputîndu-și jocurile 
după sistemul turneu (numai tur), 
Echipele clasate pe locul I își vor 
disputa finala.

Carol GRUIA — coresp.

EMANOIL HAȘOȚI, ÎNAPOIAT DIN R.F. a GERMANIEI
I » IH.I .«l.l.l—

CELEBRITĂȚILE BECKENBAUER, MULLER, NETZER SAU OVERATH
LUCREAZĂ CU CONȘTIINCIOZITATEA ÎNCEPĂTORULUI

După cum se știe, în decursul 
lunii ianuarie mai mulți antrenori 
rotnâni au fost trimiși la stagii de 
documentare în R. F. a Germaniei 
și Olanda. De curînd, aceștia s-au 
întors în țară, urmînd să prezinte 
federației ample referate cupririzînd 
observațiile lor. Dar pînă atunci, 
am considerat că este interesant să 
aflăm unele amănunte de la Ema- 
noil Hașoti, care în perioada 11—29 
ianuarie a fost prezent, împreună 
cu Ștefan Coidum și Enierich Jenei 
la mai multe antrenamente și 
jocuri ale celor mai bune formații 
de club care activează în Bundes
liga.

— Pe ce itinerar ați fost ?
— Imediat după sosirea în R.F. 

a Germaniei am luat legătura cu 
federația de specialitate — cu se
diul la Frankfurt — care ne-a în
lesnit posibilitatea să asistăm la 
antrenamentele unor cunoscute e- 
chipe. în primele trei zile, am fost 
prezenți la pregătirile lui Kickers 
Offenbach, formația antrenată de 
I. Lorant. Apoi, am plecat la Miin- 
chen, uhde timp de o săptămînă 
am participat la antrenamentele 
campioanei R. F. a Germaniei, Ba
yern, conduse de U. Latek, și ale 
formației Miinchen 1860, Ia a că
rei conducere tehnică se află E. 
Schwartz. Ultima escală am făcut:o 
la echipa în care joacă Overath. 
1 F. C. Koln ți care este pregătită 
de R. Schloth.

— Ce jocuri ați urmărit t
— Două partide de campionat; 

Barem MOnchen-Roth Weiss (5—31 
ți Roth Weiss — 1 F. C. Koln (2—2) 
ca ți un meci amical international 
disputat între Kickers Offenbach 
si echipa Chaccarida 
Buenos Aires, încheiat 
2—1 pentru gazde. în 
partide angajamentul 
Mo*

Juniors din 
cu scorul de 
toate aceste 
fizic a fost

t de toți jucătorii Iară mena-

PREGĂTIRI,
CARPAȚ1 SINAIA

PROMOVAREA
VI2EAZA

IN _B*

cu

jamente, dar în limitele sportivi
tății.

— Ce ne puteți spune despre in
struire ?

— I-am
dintre cei
R . F.

văzut la lucru pe unii 
mai valoroși jucători din 

... .. a Gsripaniei, Mă refer la 
Beckenbauer, IWiiller. Netzer, Mayer, 
Șchwarttenbfeck, Breitner de la 
Bayerri. Owerath, Weber, LShr. Kă- 
pelman (un fundaș de 22 de ani, 
speranța lui Helmuth Schon) de la 

•1 F. C. Koln și pe Held de la Kic
kers Offenbach. Toate aceste ce
lebrități lucrează cu o conștiincio
zitate de începători. Antrenamen
tele Se desfășoară, în general de 5 
ori pe săptămînă, fiecare cu o du
rată de maximum 90 de minute, 
însă cu o intensitate maximă. N-am 
văzut jucători care să-și permită 
să se odihnească măcar o clipă. 
Ceea ce mi-a plăcut foarte mult 
este faptul că antrenorul, după ce 
anunță tetna ședinței respective, își 
lasă jucătorii liberi fiecare știind 
precis ce are de făcut și executînd 
corect totul. în cadrul fiecărui an
trenament, un loc important îl o- 
cupă aparatele ajutătoare : jaloa
ne, garduri, porti mici, mingi de 
diverse dimensiuni. De exemplu 
banda elastică capătă multiple în
trebuințări în scopul dezvoltării for
ței musculare. Și ca o curiozitate, 
în meciul-școală de la mijlocul săp- 
tămînii, nici o echipă nu are pre
ferință pentru uh alt adversar. Joa
că numai între ei sub diverse for
me. Pe tot terenul sau 
poartă, la două sau la 
mici, cu restricții etc.

— Ce ne mai puteți
— Că fiecare echipă 

eel puțin două-trei terenuri de an
trenament — unul cu sgură — și de 
o sală de gimnastică cu toate a- 
parateie necesare și in care au ac
ces numai fotbaliștii. în cadrul fie

numai la o 
patru porți

adănga7 
dispune de

cărui club își mai desfășoară acti
vitatea minimum trei echipe de a- 
rriatori și circa 15 de juniori și co
pii. Și că să riu-i omitem nici pe 
cavalerii fluierului, trebuie să spun 
că aceștia sînt obligați să participe 
săptămînal la cîte un antrenament 
organizat, de două ore, pentru a-și 
menține pregătirea fizică. Arbitrii 
care absentează, indiferent din ce 
motive de la aceste ședințe, nu 
au dreptul sâ conducă jocurile eta
pei următoare. Cele 18 zile petre
cute în R.F. a Germaniei mi-au fost 
de un deosebit folos, multe din cele 
observate urmînd a le aplica și la 
echipa pe car,e o antrenez, Farul 
Constanța.

Gheorghe NERTEA

MECIURI AMICALE

F. C. ARGEȘ — C.S.M. SIBIU

PREGĂTIRI...
Dobfe. Tf. Popescu — înaintași, pre
cum și ncit rentți Ene (de lă Olim
pia Rm. Sărat, fundaș) ți Murcșan 
(Chimia Buzău, mijlocaș). In lot fi
gurează și Badea, care se află în 
convalescență, după operația suferi
tă tuna trecută.

In programul de pregătire mai fi
gurează susținerea mai multor me
ciuri amicale i 4 cu echipe din ju
deț, partide-duble cu Politehnica Ga
lați, Știința Bacău, Politehnica Iași 
și UAA. Tecuci, precum și cite un 
joc cu Progresul Brăila și Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană).

Antrenorul Petre Dragomir ne-â 
declarat câ va lucra intens, pină Ia 
reluarea întrecerii, pentru creșterea 
ritmului si va fixa sarcini fiecărui 
jucător pentru cele două situații ale 
jocului — atac ți apărare. îmbună
tățind jocul echipei, antrenorul P. 
Dragomir speră că la terminarea 
competiției Gioria se va menține pe 
un loc fur.taș.

Duminică, Ia Pitești, echipa F. C. 
Argeș susține un joc amical cu di
vizionara B C.S.M. Sibiu. Intîlțlirea 
este programată pe stadionul „1 Mai", 
eu începere de Ia oră 11,30.

RAPID — METALUL

Mflne, fotbaliștii de la Rapid sus
țin o nouă partidă de verificare. De 
la ora 10,30, pe terenul central de la 
stadionul Giuleștî, Rapid va întllni 
pe divizionara B Metalul București.

C.F.R. PAȘCANI — DANUBIANA 
ROMAN 5—2 (3—2)

ț
Feroviarii au susținut primul meci 

de verificare din acest sezon. C.F.R. 
a înving pe Danubiana Roman (din 
Div. C) cu scorul de 5—2 (3—2). Au 
marcat 
volan 
gean.

Nazerie, I. Gheorghe (2) și Bi- 
(2), respectiv Crețu și Mala-

C. ENEA — coresp.
Azi, în Cupa „Mereu tineri"
DINAMO — RAPID

CAVALERII FLUIERULUI" GALĂȚENI 
1N FATA NOULUI SEZON de la ora 19, sala Dinarno

SIMBĂTA
MINIFOTBAL. Sala Dinamo, 

de la ora 17 i Carmen — Uni
rea Tricolor („Cupa Dinamo", 
feminin), Steaua — Progresul 
șl Dinamo — Rapid (meciuri 
de old-boys In cadrul cupei 
„Mereu tineri").

POPICE. Arena Voința, ora 
16, intîlnirea internațională 
dintre echipele Voința Bucu
rești și Szpartakusz Budapesta 
(turneul individual feminin și 
jocul masculin pe echipe).

VOLEI. Sala Institutului Pe
dagogic, de la ora 17 : partide 
deschise echipelor feminine, în 
cadrul „Cupei comerțul socia
list", organizată de asociația 
sportivă Spartac ! Universitatea 
București — Spartac și I.E.F.S. 
— Ceahlăul P. Neamț.

DUMINICA
FOTBAL (Meciuri amicale). 

Stadionul Giuleștî, ora 10,30 i 
Rapid — Metalul București, 
stadionul Progresul, ora 10,301 
Progresul — Sportul studen
țesc ; stadionul Dinamo, 
11,00 : Dinamo — Dinamo 
neret).

POPICE. Arenă Voința, ora 
9, întîlnirea internațională din
tre echipele Voința București 
și Szoartakusz Budapesta (tur
neul individual masculin).

RUGBY. Stadionul Tineretu
lui, ora 10 : lotul reprezentativ 
de juniori — Olimpia (div. B), 
partidă de verificare.

VOLEI. Sala Institutului pe
dagogic, de la oră 10, întîlniri 
pentru desemnarea locurilor 
I—II și III-IV. în cadrul con
cursului feminin „Cupa comer
țul socialist" (participă forma
țiile Universitatea. Spartac. 

, I.E F.S. Bucutești Șl Ceahlăul 
P. Neamț).

ora 
(ti-

★
Sintem mai multi iubitori ai sportului eu motor — ucenici p 

mecanici — din cadrul cooperativei meșteșugărești ^Automecanica’ 
— București. Ne adresăm ziarului «Sportul» in speranța că ne vefi 
ajuta să ne realizăm visul. Dar, iată despre ce este vorba: In ic—.4 
cu un an — era în primăvara lui 1972 — la noi in cooperativă (ne 
referim la unitatea Băneasa de Ungă Aeroport) s-a auzit că se vc 
crea o secfie de motociclism. Ne-am bucurat mult, ne gindeam ei 
vom face și sport și... mecanică pe motocicletele de concurs. N-a fost 
insă așa. Ne-am entuziasmat degeaba. Lucrurile au mers btne pină la 
un moment dat, însă pină la urmă totul a... rămas in pană. Iar 
secfia de motociclism a cooperației noastre, un vis.

N-ați putea să ne spuneți dv. ce s-a intimplat ? Și. bineînțeles 
să ne ajutați.

UN GRUP DE TINERI
DE LA COOPERATIVA „AUTOMECANICA"

CUM... NU SE REALIZEAZĂ UN VIS FRUMOS
Ne-am deplasat pe urmele a- 

cestei scrisori dorind să vedem, 
pe de o parte, despre ce este vor
ba, iar pe de alta, dacă secția 
amintită poate sau nu fi Înfiin
țată. Și iată etapele prin care a 
trecut ideea de tnai sus :

I. Așa a fost să fie. în ultimii 
ani, la unitatea Băneasa a coope
rativei Automecanica din Capitală 
au ajuns să lucreze cîțiva motoci- 
cliști fruntași ai țării, campioni. 
Maestrul emerit al sportului Gh. 
Voiculescu (viteză și dirt-track), 
maeștrii sportului Mihai Pop și 
Eugen Clieresteș (motocrosiști și 
viteziști), alergători mai vechi ca 
Șimi Matei și Pantelimon Bodna- 
renco. Firesc, în unitate a început 
să se vorbească mult despre mo
tociclism și, ia un moment dat, 
cei amintiți au ajuns la concluzia 
că mai pot face ceva pentru spor- «

tul căruia i-au dedicat cei .mai 
frumoși ani din viață- Au gîndit. 
au plănuit și pînă Ia urmă au 
hotărit : „Facem la Automecanica 
o secție de moto*. Argumentele 
veneau unul după altul :

— Gh. Voiculescu a fost antre
nor, cu bune rezultate, la Steaua. 
Știi ce secție de 
acolo...

— Avem 60 de 
dul cărora putem 
buni...

— Pregătirea mecanică a moto
cicletelor va fi făcută 
de către noi.»

— Va fi o reclamă 
operativa noastră...

Totul părea hărăzit 
Spre bucuria celor c 
seră sâ inițieze

dirt-track făcuse

ucenici dirt rin- 
crește alergători

lesne chiar

pentru co-

it succesului, 
ce se gîndi- 

aceastâ secție

deInteresant i 
care a fost p 
de motociclism _____
noua secție. Ei bine, aia cum era 
de așteptat, federația a primit cu 
satisfacție vestea și nu ncmal 
atit. A hotă rit chiar să sprijine 
consistent acești iubitori de sport 
mecanic dotînd secția eu_ 6 mo
tociclete noi pentru

DECI, SECȚIA
ÎNFIINȚA.

af:at, apoi,
Federației 

go’.ară C*J

dirt-track. 
SE POATE

cu 
Delta Tulcea (scor 2—2) și urmează 
să inriînească pe T.U.G. și. proba- 
biL MetaiuL ambele din București, 
precum și alte formații.

D. DUMITRESCU — coresp.

zneci'j

OBIECTIVUL GLORIEI BUZĂU : 
MENȚINEREA PE UN LOC FRUNTAȘ

★
oină la unToate erau 

moment dat. 
gârească   ,_____ , _
perține de Asociația sportivă ,.Vn- 
ința“-București iar pe plan eco
nomic de U.C.E.C.O.M. in cadrul
căruia există un Oficiu pentru
educație fizică și sport Pentru a 
afla părerea oficiului despre noua 
secție, ne-am adresat șefului aces
tuia, tov. Octavian Tubai care, cu 
amabilitate, ne-a explicat câ... 
noua secție nu poate fi înființată 
întrucît nimeni — asociație, club 
Voința, UCECOM, — n-o va finan
ța pentru a-si trăi viața.

DECI, SECȚIA NU SE POATE 
ÎNFIINȚA.

bune...
Cooperativa meșteșj- 

,Automecanica"1, însă, a-

★
Visul celor de Ia 
se va spulbera? Nu 

dar parcă nu ne vine
Și atunci ?

Automecanica
știm de ce, c.... ,—........ .. .....
a crede. Există specialiști și tineri 
entuziaști dispuși să-si materiali
zeze intențiile cu forțe proprii. 
Există, după cum am mai spus și 
motociclete.’ Este necesar însă ca 
inițiativei de care am vorbit mai 
sus, să i 
nu cu un 
cuvenită.

se iasă în întîmpinare 
refuz ci cu înțelegerea

Modesto FERRARINI

De la 22 ianuarie. Gloria Buzău 
și-a stabilit „cartierul general" la 
Monteoru. In această stațiune balneo
climaterică. antrenorul Petre Drago
mir și elevii săi sînt văruți de local
nici. de cîte două ori pe zi, cum a- 
leargă mii și mii de metri pe pangli
ca de asfalt sau cum urcă și coboa
ră pantele dealurilor. Toți jucătorii 
folosesc din plin condițiile optime de 
pregătire și de refacere, acumulînd 
cit mai multe forțe pentru returul 
campionatului. La aceste pregătiri 
iau parte Steliăn, Tudor — portari, 
Caloianu. Huțuleag, Bâdescu, Pal, 
Lotrea, Mitu — fundași, Rusen, Bă- 
din, Toader, Iuhaz — mijlocași, Cra- 
nier, S. Brelan, Stan, Toma I ți 11.

Cei 65 de ârbitrl gălâțeni, din
tre care 16 fac parte din lotul re
publican. și-au reluat pregătirile 
cu multă vreme tnaintea începerii 
sezonului competițional. Săptăml- 
nal. au loc antrenamente, în aer 
liber și în sală, pentru îmbunătăți
rea pregătirii fizice, iar lecțiile teo
retice sînt prezentate de cei mai 
buni cavaleri ai fluierului, ca : Gr. 
Birsan, V. Liga, și T. Troftn.

Cu ocazia ședinței de analiză a 
activității desfășurate de colegiul 
județean în anul care a trecut, a 
fost relevat faptul că arbitrii gâ- 
lâteni au avut o comportare bună 
remarcîndu-se în mod deosebit a- 
portul arbitrului Gr. Bîrsan. Tot 
cu acest prilej, au fost „evidenția
te" și o serie de neajunsuri i din 
cei 105 arbitri, numai 65 sînt ac-, 
tivi, iar mai multe meciuri din 
campionatele locale nu s-au putut 
desfășura din cauza neprezentării 
arbitrilor delegați.

Azi, 
din Capitală va găzdui finala com
petiției dotate cu Cupa „Mereu ti
neri", rezervată foștilor jucători, în
tre formațiile Dinamo și Rapid. în 
deschidere, de la ota 17, este pro
gramată o partidă între echipele 
feminine Carmeii și Unirea Trico
lor, în cadrul „Cupei Dinamo", iar 
de la ora 18, va avea loc meciul 
Steaua — Progresul, pentru locu
rile 3—4 în Cupa „Mereu tineri".

PROGRESUL — SPORTUL 
STUDENȚESC

T. SIRIOPOL, coresp. județean

Divizionara B Progresul București, 
după pregătirile efectuate la Băile 
Herculăne și escala de la Reșița, 
unde a susținut un .meci amical cu 
C.S.M., va sosi azi în Capitală. Ju
cătorii de Ia Progresul își vor con
tinua pregătirile pe propriul sta
dion.

Duminică dimineață ei vor dis
puta b partidă amicală în compa
nia Sportului studențesc. Jocul va 
avea loc pe stadionul din str. dr. 
Staicovici, de la ora 10,30.

UN NOU PRILEJ DE
va 
O-

Duminică 11 februarie 1973, 
avea loc tragerea LOTERIA ÎN 
BIECTE atractivă formă de cîștig, 
organizată de către Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Biletele pot fi procurate prin u- 
nitățile proprii Loto-Pronosport, ale 
Comerțului de Stat și prin unități
le Cooperației de Consum.

Se acordă în număr NELIMITAT 
premii constînd din : autoturisme 
„DACIA 1300“, cîștiguri in obiecte 
în valoare de 20.000 lei, 10.0)0 Iei, 
5.000 lei etc. participanțil putînd 
să-și aleagă singuri obiectele, în 
limita stimei cîștigate si conform 
listelor de obiecte afișate.

MARI CÎȘTIGURI: LOTERIA ÎN OBIECTE!
Participarea se face pe bilete de 
lei bucata. Pentru atribuirea tu

turor acestor premii vor fi efec
tuate 17 extrageri separate.

Rețineți !
Biletele pot fi procurate pînă la: 

5 februarie 1973, în unitățile Co-

5
operăției" de Consum ; la 6 februa
rie a.c. în unitățile Comerțului de 
Stat • pînă la 7 februarie a.c. în 
unitățile Loto-Pronosport.

Fiecare bilet poate obține cîști
guri cumulate. Mai multe bilete, 
trial multe șanse de cîștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 2 FEBRUARIE 1973

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1.084.343 Iei din
EXTRAGEREA I : 35 1
EXTRAGEREA A HA :

48 55 59 47 66 20 65
5 8 41 88 38 33 10

Ia această tragere se va face 
la 19 martie 1973 inclusiv ; în

care 22.430 report

Plata cîștigurilor de 
de la 10 februarie pînă 
bruarie pînă la 19 martie 1973 inclusiv,

astfel 
țară

: în Capitală 
de la 14 fe

»*
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O „linie I" cu talie și reputație (de la 
a II-a“ se văd. Bisson, Cernea, Chivulescu 
putat miercuri la București, în cadrul C.C.E.

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET I

STEAUA CANDIDEAZĂ LA CALIFICAREA
In semifinalele cupei CUPELOR

DE IARNA 1976

C.1.0. VA DECIDE LA 5 FEBRUARIE
F. 1. F. - UNIVERSITATEA TIMIȘOARASAU MAI TIRZIU...

Declarațiile primarului din Innsbruck

se dispută 
dintre cam- 

Universita- 
Danemarcei,

’ Apele s-au limpezit In întrecerile 
celei de a 16-a ediții a Cupei cam
pionilor europeni la baschet mascu
lin. După partidele duble ale celui 
de al doilea tur programat în ca
drul sferturilor de finală, patru e- 
chipe — Ț.S.K.A. Moscova, Ignis Va
rese, Steaua roșie Belgrad și Simmen- 
thal Milano — au totalizat cite patru 
puncte, din tot atitea posibile, obți- 
nînd calificarea In semifinalele com
petiției. Și în întrecerile Cupei cu
pelor, rezervate formațiilor mascu
line, se cunosc deja trei dintre se- 
mifinaliste I Jugoplastika Split, Spar
tak Leningrad și Mobilquatro Milano. 
Pentru ultimul loc au rămas în cursă 
echipele Steaua București și Juven- 
tud Badalona, care se Intilnesc in 
ultimul tur (primul joc la Badalona, 

i4ar returul la București). Și acum 
cîteva amănunte asupra ultimelor 
partide i

C.C.E. — GRUPA A : Steaua roșie 
t Belgrad — Real Madrid 80—70 (34— 
1.33), Gazdele au jucat fără Simono- 
‘ viei, iar madrilenii au fost din nou 
, lipsiți de aportul lui Luyk. învingă- 
Ltori în primul meci cu 77—74, bas- 
' chetbaliștii de la Steaua roșie au 
! cîștigat și de această dată la capătul 
unei partide echilibrate, în care am
bele echipe au condus timp de 30 de 
minute. Steaua roșie a dominat fi
nalul, clștigînd pe merit. Au înscris i 
Rakocevici 8, Lazarevici 3, Sarjano- 
vici 8, Kapicici 24, Vucinici 19, Slav- 
nici 18 (St. roșie), respectiv, Braben- 
der 35, Cristobal 6, Rodriguez 4, Rul- 
ian 3, Thimm 10, Paniagua 10 șl Ca
brera 2 (Real).

Maccabi Tel Aviv — Simmenthal 
Milano 113—88 (61—41) Campioana
Israelului a jucat excelent, mal ales 
în prima repriză, cînd nord-america- 
nii Chubin și Dunlop au punctat a- 
proape din orice poziție. Cu toate a- 
cestea, ea nu a putut reface Între
gul handicap de 34 de puncte la care 
a pierdut primul meci (74—108). Rea
lizatori : Menkin 22, Brody 21. Dun
lop 18, Starkman 3, Leja 8, Schwartz 
15, Chubin 26 (Maccabi), respectiv, 
Jellini 14, Brumatti 23, Bariviera 
Cerioni 16, Kenney 15, Giotno 1 (Sîzii- 
mentahal). Au arbitrat corect Topu- 
zoglu (Turcia) și Negulescu (R: mâ
nia).

, GRUPA B : Ț.S.K.A. Moscova — 
Slavia Praga 77—76 (38—41) Zarmo.
-v -------------------------------------------------------

bamedov «I Koval 
te slab, dină pos 
să fină înalt limț 
echipă moscosntă. 
schimb, a fost e 
aduclnd echipei 
limită. îa tur, T-J

șah
3
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(57—72). Au marcat: GirnAA t, Jan 
15, Barluechi 6, Grey tț. De Basu 
6. Nizza 2. Pape tu 4 de la g-er-s» •: 
Bolsakor 3, Dvornik 3& Batșăw 
Makeev 2. FeoBorw L Stakm 4. V. 
Belov 12 de ia oaspeți

în C.C.E. la fete, retușai Joex>=i 
a fost efșr^a r de fzrzucia 
cu sccmi oe 7t—-e; ~— 

învins, astfel, fa ms-»U 
127—126 (In tzr-, ©—:7 

ta). Curioase rrml'-ateă»

ta Praga 
franceză 
31), care a 
general cu 
pentru Spa . _______ ____ _
întilnirflor S. C. Per—-ir _  Vnrfrrcc
Belgrad : săptămfna treetrti. s. C. 
Pernik a cîștigat pa-r-da de La Be-’- 
grad (86—76) ; In retur. Vcsfc-ra: a 
cîștigat și ea In deplasare: S—n 
(43—39). Meciul general a 
sportivelor bulgare cu srcenl de LE— 
151.

în Cupa rupeicr, SLrrta P-*n _
M-TJC Budzresca 54—• S—JS «- 
tur 51—49, sece geceral :K—BL

CLASAMENTHI
După primele flpnâ fi • * ca
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LAUSANNE, 2 (Agerpres). — La 
Lausanne se desfășoară în aceste 
ale lucrările Comisiei executive a 
Comitetului internațional olimpic 
(CJ.O.), punctul principal înscris 
pe ordinea de zi fiind desemnarea 
orașului ce va găzdui Olimpiada 
albă din anul 1976. Membrii comi
siei CJ.O. vor studia dosarele pre
zentate de orașele Innsbruck (Aus
tria). Tampere
Placid (S.U.A.) și regiunea Mont 
Blanc
(Franța). In principiu, a fost stabi
lit ca alegerea viitoarei gazde a 
Jocurilor Olimpice de iarnă să fie 
făcută luni, 5 februarie. Nu este 
exclusă nici posibilitatea ca o ho- 
tărîre definitivă să fie luată abia 
la viitoarea Adunare generală a 
Comitetului internațional olimpic.

în cursa pentru obținerea aces
tei noi „investituri olimpice", po
trivit părerii comentatorilor pre- 
renți la Lausanne, pornește ca 
mare favorit orașul austriac Inns
bruck. unde s-au mai desfășurat 
Jocurile de iarnă (1964). Existența 
La Innsbruck a unui echipament 
sportiv complet, precum și poziția 
sa în Inima Tirolului, care-i asi-

(Finlanda), Lake

cu centrul la Chamonix

ROSI MITTERMEIER 
A CIȘTIGAT 

SLALOMUL SPECIAL
DE LA SCHRUNS

Jert. Ia schxuns (Austria), proba fe-
â.:~ special a revenit schi- 

n.tl Bod Mttermeier (R.F.G.) — 91,33 
ce Patricia Emonet (Fran- 

țU — Si Conchita Puig (Spania) — 
»* m Ia urma acestor rezultate, in 
trextea clasamentului Cupei mondiale 
se aCA : Aanemarie Proil (Austria) —

7-- -e Kăserer (Austria) —
US p B Bosl Mittermeler (R.F.G.) — 
sa» p-

CLARK GRAEBNER
A CIȘTIGAT TURNEUL
DE LA DES MOINES

KEW YORK, 2 (Agerpres). — 
T^rheul internațional masculin de 
tenis desfășurat la Des Moines 
(Icwa) s-a încheiat cu victoria 
jucătorului american Clark Graeb- 
ner. în finală, Graebner l-a între
cut ta trei seturi cu 7—5, 5—7,
6—4 pe tenismanul grec Nikola 
Kalogberopoulos.

gură tot timpul iernii zăpadă sufi
cientă, sînt atuurile principale ce 
le va susține primarul dr. Alois 
Lugger. Imediat după sosirea sa la 
Lausanne, A. Lugger a declarat : 
„Sîntem gata să primim din ndu 
pe sportivii olimpici. Nu avem nici 
probleme de ordin financiar, iar, 
după cum știți, pîrtiile, trambuli
nele și celelalte instalații sportive 
au fost verificate de atitea ori. De
sigur, regiunea Mont Blanc poate 
rivaliza cu Tirolul în ceea ce pri
vește pîrtiile de schi, a adăugat dr. 
Liigger, dar îi lipsesc pirtiile de 
săniuțe și bob. Noi am proiectat 
să construim un nou sat olimpic, 
lucru care văd că lipsește din dosa
rul delegației franceze. în afară de 
aceasta, după cite știu potrivit re
gulilor olimpice, organizarea Olim
piadei trebuie să fie încredințată 
unui oraș și nu unei regiuni”. în
trebat ce părere are despre cele
lalte două candidaturi, delegatul 
austriac a spus : „Lake Placid este 
o stațiune interesantă, dar candi
datura sa a parvenit poate prea 
tîrziu, iar Tampere pune problema 
pîrtiilor de schi alpin astfel că, 
după cîte am auzit, concursul de 
schi alpin ar urma să se dispute... 
în Suedia".

La Copenhaga 
astă-seară partida 
pioanele României, 
tea Timișoara, și 
F.I.F. Copenhaga. Întîlnirea con
tează pentru sferturile de finală 
ale Cupei campionilor europeni 
la handbal feminin. După cum 
se știe, în meciul tur, dispu
tat la 20 Ianuarie la Timișoara, 
Universitatea a cîștigat cu 
13—10. Avansul de trei goluri 
este, desigur, fragil. De aceea, 
handbalistele antrenorului Con-

stantin Lache vor trebui 
lupte cu toată hotârîrea pentru 
a cuceri dreptul de a 
la semifinalele acestei 
ții. Să sperăm că vor

★

participa 
competi- 
reuși.

loc tragerea 
semifinale

La Bratislava a avut 
la sorți a meciurilor 
ale C.C.E. Se vor tntilnl Spartak Kiev 
cu Nlloc Amsterdam și S.C. Leipzig 
cu tnving&toarea dublei partide 
F.I.F. Copenhaga _ Universitatea Ti* 
tnișoara.

BOXERII SOVIETICI Corespondentă specială

DIN NOU pentru SPORTUL

ÎNVINGĂTORI IN S.U.A
(Agerpres).NEW YORK, 2

Cea de-a treia întîlnire dintre pu- 
giliștii sovietici și americani s-a 
disputat pe ringul din Omaha (Sta
tul Nebraska) și a programat me
ciuri la 5 categorii. Victoria a re
venit din nou boxerilor sovietici, 
de data aceasta cu scorul de 6—4. 
Victoriile oaspeților au fost obținu
te de Zasîpko, Zoriktuev și Lvov. 
Din echipa S.U.A. au terminat în
vingători Drake și Jones.

LASSE VIREN Șl
LUDMILA BRAGHINA

CISTIGATORI
Al „PANTOFULUI

FESTIVALUL SAHIST DIN OLANDA
■»

• Elisabeta Polihroniade, din nou pe primul loc în turneul zonal • înaintea 
ultimei runde, Th. Ghițescu menține V; p avans • Doi lideri in grupa marilor 

maeștri : Tal și Balașov

HAGA, 2 (Agerpres). — „Festivalul 
șahist“ din Olanda se apropie de sfîr- 
țit, iar lupta se menține strînsă în 
clasamentele celor trei întreceri.

Ambele reprezentante ale Româ
niei în turneul zonal feminin au ob
ținut victorii în runda a 14-a : Po- 
lihroniade a cîștigat la O’Sherry și 
Teodorescu la Ferrer. O curiozitate 
a acestei runde a constituit-o faptul 
că toate victoriile au fost realizate 
cu piesele negre.

în clasament a trecut din nou pe 
prmul loc Elisabeta Polihroniade, 
care împarte acum poziția de lideră 
cu Maria Ivanka (Ungaria) — ambe
le avînd cite 10 puncte. Situația este 
însă destul complicată pentru a 
putea prevedea pe viitoarea cîștigă- 
toare a turneului, întrucît la o ju
mătate de punct și cu cîte o partidă 
întreruptă urmează în clasament Ra
ția Jovanovici (Iugoslavia) și Jana 
Malypetrova-Hardston (Anglia), iar 
fosta lideră, Liubița Jivkovici (Tu

goslavia), totalizează 9 puncte. șl are, 
de asemenea, o partidă întreruptă. 
Turneul feminin reunește 18 șahiste. 

în grupa maeștrilor, înaintea ulti
mei runde, Theodor Ghițescu se află 
pe primul loc al clasamentului cu 10 
puncte, urmat la o jumătate de punct 
de argentinianul Quinteros,, și apoi 
la un punct de un grup format din 
din patru concurenți : Gerusel și 
Hecht (ambii R. F. a Germaniei), 
Sax și F. Portisch (ambii Ungaria). 
Cîte 8' 2 puncte au totalizat iugosla
vii Antunaci și Kurajița. în penul
tima rundă, Ghițescu a remizat cu 
Hecht, rezultat consemnat'și în par
tida Reicher — F. Portisch.

Fostul campion mondial Mihai> 
Tal (U.R.S.S.) și compatriotul său V. 
Balașov se află în fruntea clasamen
tului grupei marilor maeștri cu cîte 
9*/2 puncte. In runda a 14-a, Tal l-a 
învins în 26 de mutări pe olandezul 
Hartoch, iar. Balașov a cîștigat în 
fața lui Szabo.

CAUPÎO\ATU£ El ROPE \E DE PATI\AJ ARTISTIC, KOLN 1973

ASII PATINELOR IAU STARTUL
1 M*cc*be Te Ar 
«- Real

nonHTHKji

Nepsparl
*J
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U Praga

ti-
s-a

participai
? enrone

de la Koln. pe cunoț- 
mai apreciată Jacques 
a putut S văzut evo- 
curești. In cadrul unei 

■ șansele sale sir.* 
1 curîr.d am acorda 
atori îa plină afir- 

englezul (de
Ha g Oundjian 

oatinator din R.
Jaa Hoffmann, care — 

:iască toate 
triplă rotație, 
programului 

u oricine vrea să urce ce

IN NOUL SEZON INTERNATIONAL
.. :are urmează La scurt in- 

feixmarie — 4 martie),
Onda va spâne adio pati- 

e perfermar.ță. dedicindu-se 
exhibiție. Este evoluția des 

era unor patinatori 
satisfacțiile sportive

DE AUR“

NOUA GENERAȚIE LA START

Cotidianul de mare tiraj .Politika* 
din Belgrad publică un interesant ar
ticol dedicat polo-uluf iugoslav, unde 
are loc o susținută acțiune de re
dresare a echipei naționale. Publi
căm, mai jos, un extras din cuprinsul 
articolului.

„K.O.-ul pe care l-a suferit polo-u> 
nostru la Miinchen (n.r. locul șase In 
turneul olimpic) nu a adormit, ci 
doar a trezit la realitate pe toți cei 
ce iubesc și se ocupă de acest sport 
în care Iugoslavia a jucat ani in șir 
un rol de primă mină. Este clar că 
generația cu Sandici. Sankovici, Bo- 
nacici, Perișici și-a spus întreg cuvîn- 
tul — și l-a spus la nivel de cam
pioană olimpică la Mexic — și că ea 
va ceda locul noii generații.

Prezentîndu-se ia Miinchen cu 
nere speranțe, echipa iugoslavă

întrecu!

întrecere la C'Jiîmii 4e asar
takrnre. are joeitari uaen cw 
trebaie de pe să iareaf
peri de r—strai re a teaaa-atai 
tra Montreal I97C Dar ta w

mondial xăzdait de iKViivj 
campionatul Farupei. du>ă excei 
prilejuri ea rtalra ecidpă tixm 
îâ-«i rerifke forțele ia liza x«'-n 
experiența «ecesari pe drwul te»» 
tativei de a devesi o echipă de «tar* 
valoare. Aatreapral Vlaho Oriei a cw» 
muni cat recewt Esta seiecțâaadbvKter. 
care au și avut, la Sibmik. • pri
mă perioadă ce p-ecătire 
„mondialele'* de la Belgrad, 
cest an.

In lotul iugoslav intilnîm Bwaae 
ca Marko viei. MaBOjlovki. VeziBn. 
Mustur, Stanisici. care alătarî de ex
perimentalii Belamarici. Aatownn 
Rudici, vor încerca să formeze echipa 
care va trebui să continue tradiția 
glorioasă a înaintașilor, readuciad po 
lo-ul iugoslav pe vechile poziții*.

ilasa In urma lui Ne- 
jtul ultknei ediții, cea 

Gcceborg. ne dă o pre- 
dăeatie : Sergbei Cetveruhin 

Deținătorul medaliei de 
are toate șansele să și-o păs- 

radecînd după co
se care au însoțit 
ie In cadrul cam- 

entru locul trei, 
ieschisă. A dis- 
resemnat după 

e-tattve infruc- 
4e titluL Patinajul
va avea ca orim reprezentant.

SAFTAMINA VHTOARE
PE MICUL ECRAN

icncm (ora H.W, — -rouă 
•e pereeki. tlruri Ubere.

MM «era a,<5) — iBdhddoal
VT\nu tm 23,») — (Unsun.
«TMSAT t (or* rt-W» — lndi.1-

LUPTE LIBERE ÎN STIL... LOS ANGELES
Sportul luptelor, cu precădere sti

lul libere, este practicat pe scară 
largă si cu rezultate dintre cele mai 
bune în S.U.A. De altfel, luptătorii 
americani sînt considerați printre cei 
mai buni din lume. Ei au cîștigat 
la ultimele ediții ale campionatelor 
mondiale și Jocurilor Olimpice — la 
libere — nu mai puțin de patru me
dalii de aur, trei de argint și două 
de bronz. Ca atare, credem că nu 
este lipsită de interes reproducerea 
unor pasagii din articolul apărut în 
ziarul 
urma 
președintele 
lupte ‘ 
care, 
zile în S.U.A.

„Forul 
tel ar în 
atletică < 
filiale în 
principal se află la Los Angeles, unde 
luptele, dar numai stilul libere, are 
o popularitate enormă. De pildă la 
universitatea U.C.L.A., din cei peste 
douăzeci de mii de studenți foarte 
mulți practică, sub formă competi
tivă sau de agrement, această disci
plină. La Los Angeles se practică lup
tele libere după un regulament care 
diferă destul de mult de cel inter
național. Condițiile unui meci sini

Nepsport din Budapenta. în 
relatărilor lui Mihaly Matura, 

federației maghiare de 
și vicepreședinte al F.I.L.A., 

recent, a petrecut o lună de 
Cităm : •

care conduce sportul lup- 
America, A.A.U. (Uniunea 

de amatori) are numeroase 
i multe state, dar nucleul

mult mai dificile, ceea ce face 
sportivii să abordeze, în Europa, mult 
inai ușor întrecerile. Astfel, un meci 
durează trei reprize a două minute, 
se luptă în viteză, sportivul care timp 
de un minut nu inițiază acțiuni este 
penalizat, nu se acordă decizie de 
meci nul etc. Toate acestea solicita j 
eficacitate tehnică mai mare din par
tea concurențelor și mărește, totodată, 
latura spectaculară. Deși regulamen
tul prevede 6 minute de luptă, dacă 
punctajul arbitrilor indică egalitate 
la ultimul sunet de gong, meciul se 
prelungește pînă la executarea cu 
succes a unui procedeu tehnic sau cel 
mult trei minute după care se sta
bilește un cîștigător.
pamentul 
european, 
protecție 
suri care

încă un 
sportivii americani care practică lup
tele libere la nivel de performanță 
se antrenează zilnic (de șapte ori pe 
sâptămînă), cel puțin o oră...

Chiar și echi- 
de concurs diferă de cel 
Sportivii poartă cască de 

din material plastic și dre- 
le acoperă tot bustul".

amănunt, dar edificator.

IREZISTIBILUL „ONDA.

Astfel, nt 
secret că și 
individual m 
eminentului patinator cehoslovac On
drej Nepela. care-și va majera astfe1 
ia cinci, număruț victoriilor saie Ir. 
întrecerea continentală. Aceasta ar 
egala un record al erei moderne Ir. 
patinaj, stabilit de francezul Alai- 
Giletti. cu punct fina! In 1961 (re
cord absolut U. Salchow — 9 ori. 
1913). Nepela mai deține In imore- 
sionanta sa colecție de trofee două 
titluri mondiale și unul olimpie, cer- 
tificînd grăitor înalta sa clasă. S. 
oare că după „mondialele" de la

origine ar- 
sau foarte 

D. Germană, 
la 17 ani — 
secretele să- 

piatra de 
de figuri

ne aoreciati 
Irina Mincv 

o prim 
‘amcior. 
locului 

Fredv Fierar 
1934.

LADOUA PRETENDENTE 
PODIUM VACANT

UN

□acâ lucrurile par destul 
le Ib formularea unul pronos 
u oreba- băieților, ele se < 
msibil atunci etnd vorbim 

feminină. Aici. în 
campioane Beatrix 

făcut recent apariția
în binecunoscutul a-sam'-b:

trecerea 
multiplei 
care și-a 
fesionktâ

de sim
ți? nen- 
omplică 
de în- 
ahser.ța 
Schuba. 
ca o-o-

revistă „Wiener Eisrevue", promo-

Tradiționala anchetă organizată 
de redacția ziarul „Ceskoslovenski 
Sport" din Praga, privind desem
narea cîștigătorilor „Pantofului de 
aur", trofee ce se atribuie în fie
care an celui mai bun alergător și 
celei mai bune alergătoare din Eu
ropa, s-a încheiat.

La această anchetă au participat 
203 specialiști și ziariști din 24 de 
țări, printre care Nina Otkalenko, 
Martin Lauer, Siegfrid Hermann, 
Stanislav Jungwirth, Eddy Ottoz, 
Marcel Hansenne, Leonid Homen
kov ș.a.

Dintre alergători a fost preferat 
în acest an finlandezul Lasse Vi
ren, dublu campion olimpic, indi
cat pe locul I de către 112 partici- 
panți. Pe locul II — cîștigătorul de 
anul trecut al trofeului, sprinterul 
sovietic Valeri Borzov, desemnat 
pe primul loc de către 89 de par- 
ticipanți. O dispută extrem de 
strînsă a prilejuit-o și alegerea ce
lei mai bune alergătoare de pe 
continent. Ludmila Braghina, re
cordmană mondială 
olimpică la 1500 m 
de 101 participant!, 
cher, învingătoarea i 
de numai 91. în < 
minin figurează pe 1

i și campioană 
a fost preferată 
iar Renate Ste- 
din anul trecut, 
clasamentul fe- 
locul 10 și atle-

învingătorii de anul trecut, VALERi 

BORZOV și RENATE STECHER, pe 

locurile secunde» Valeria Bulanu — 

locul 10 in clasamentul celor mai

Ca totdeauna, elegant și 
sigur pe sine, Ondrej 
Nepela (Cehoslovacia, 
își va apăra la Koln 
titlul european, deținut 
de patru ori pină acum

bune alergătoare din Europa in 1972

AVX\\\\\\\\\\\\\\\'i AWWWWWWW.WXX

Bufanu. me- 
proba 100

ta româncă Valeria 
daliată cu argint în 
m garduri la J.O. de la Miinchen. 
Iată și clasamentele 
chetei :

BARBAȚI : 1. L. 
ianda) 1934 p, 2.

finale ale an-

de
vările automate (sau de rutină...) ar 
trebui s-o treacă pe locul întii pe 
italianca Rita Trapanese, medaliata 
cu argint de Ia Goteborg. Am în
cerca un sincer sentiment de regret 
văzînd aureolată o campioană euro
peană, care — cu ani în urmă — 
era învinsă. In proba liberelor, de 
româncele Bibi Moiș și Beatrice Huș- 
tiu. Fără comentarii.

Pentru Rita, nu va fi Insă ușor. 
O concurează cu șanse apreciabile 
sprințara campioană a R. D. Ger
mane. excelenta Sonja Morgenstern, 
demnă urmașă a neuitatei Gaby Sey- 
fert Iar pentru al treilea loc pe 
podium — un mare semn de între
bare. Dispărînd și Zsuzsa Almassi. un 
îr.treg lot de out-sidere se prezintă 
cu șanse apropiate. Ni se pare totuși 
că încă o patinatoare din R. D. Ger
mană este cea mai indicată : Christine 
Errath. Si pe ea am văzut-o în* în
trecere cu patinatoarele noastre în 
iarna lui 1967. în concursul interna
tional de copii de la București.

și ei reapariția. Sovieticii prezintă și 
alte perechi valoroase, iar englezii — 
prin tradiție — vor avea și ei 
cuvîrit de spus.

„PROGRAMUL SCURF 
IȘI FACE DEBUTUL

un

„Europenele* de la Koin nu vor 
fi numai o îneîntare pentru privirile 
spectatorilor (sau telespectatorilor), 
ci și un punct de atracție deosebit 
pentru specialiștii patinajului artistic. 
Intr-adevăr, pentru prima oară, în
tr-o competiție de mare anvergură, 
intră in aplicare noul regulament, 
care prevede introducerea — pe lingă 
cele două probe obișnuite de figuri 
obligatorii și libere — acelui atît de 
c imentat „program scurt" de libere- 
impuse (sărituri, piruete), menit să 
facă munca arbitrilor mai precisă și 
mai puțin subiectivă. Dacă așa 
va fi.„

VIREN (F n- 
V. Borzov 

(U.R.S.S.) 1906 3. P. Vasala (Fin
landa) 1444 p, 4. E. Putfenians 
(Belgia) 1301 p, 5. E. Arzandv 
(U.R.S.S.) 999 p, 6. G. Drut (Fran
ța) 959 p, 7. D. Hemery (M. Brita- 
nie) 509 p, 8. P. Mennea (Italia) 
409 p, 9. K. Lismont (Belsia) 408 
p, 10. P. Kantanen (Finlanda) 302 p;

FEMEI: 1. LUDMILA. BRA
GHINA (U.R.S.S.) 1891 p, 2 Renate 
Stecher (R.D. Germană) 1869 p. 3. 
Monika Zehrt (R.D. Germană) 1487 
p. 4. Hildegard Faîck (R.F. a Ger
maniei) 1390 p, 5. Anelic Erliardt 
(R.D. Germană) 1288 p, 6. Gunhild 
Hoffmeister (R.D. Germană) 818 o, 
7. Neli Sabaite (U.R.S.S.) 589 p. 8. 
Rita Wilden (R.F. a Germaniei) 
440 d. 9. Paola Cacchi (Italia) 2,,0 
p. 10. VALERIA BUFANU (ROMA
NIA) 197 p.

Trofeele vor fi .înmînațe cîștigă
torilor cu prilejul marelui concurs 
internațional ce 
ziua de 7 iunie 
din Ostrava.

va fi organizat in 
pe pista de tartan

JAN SOKOL

Radu VOIA „Ceskoslovenski Sport" Pr«iga

SCHIMB DE LOCURI IN 
PROBA PERECHILOR

si cele ale dansatorilor, vor fi și 
de data aceasta apanajul școlii de pa
tinaj din Uniunea Sovietică. Numai 
că r.umele laureații-r nu vor fi. de
sigur exact aceleași. Irina Rodnina 
pare să rămină imbatabilă, dar cu 
un alt partener. Aleksandr Zaițev. 
Coboară cu o treaptă mai jos — așa 
cum au indicat ultimele campion.-»’? 
unionale — Aleksei Ulanov, de data 
a-pasta in cuplu eu soția sa Ludmila 
Smirnova. Pentru bronz, d-jă cuoluri 
din R. D. Germană, Manuela Gross — 
U«-e Kagehnann și Rommy Kermer — 
Rolf Oesterreich (noii campioni ai 
tării), intră In concurență cu o oe- 
rt-the a gazdelor. Almut Lehmann — 
Herber Wiesinger, una din puținele 
sense per.tru reprezentanții R F. a 
Germaniei de a urca pe podium.

La dansuri, ’odată cu revenirea 
In competiții a excelentului cuplu 
sovietic Ludmila Pahomova — A- 
lexandr Gorșkov. problema orfanului 
loc pare rezolvată de la sine. Afară 
de cazul că și fații Buc (R.F G.) — 
care anul trecut au obținut o șnr 
nrinză’oare victorie nti-si vor fn-c

ar

CU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tradiționala competiție de floretă „Tro
feul Martini*, prima întrecere „clasică44 
a nouii sezon internațional, va ivea 
loc in zilele de 3 și 4 februarie la Pa
ris. întrecerile se vor desfășura în sala 
_P:erre de Coubertin4*. La întreceri 
(masculin și feminin) și-au anunțat par
ticiparea peste 403 de sportivi și spor
tive.

Pe stadionul „Bislet4* din Oslo se fac 
intense pregătiri în vederea campiona
telor mondiale de patinaj viteză (rezer
vate sprinterilor), care vor avea loc la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. La întreceri 
și-au anunțat participarea patinatori și 
patinatoare din 14 țări (30 femei și 33 
bărbați). în competiția feminină pornesc 
favorite Monika Pflug (R.F. a Germa
niei). Sheila Young (S.U.A.), care re
cent a stabilit un nou record al lumii 
în proba de 500 m, Sylvia Burke (Ca
nada) și sovietica Vera Krasnova. Prin
tre favoriții competiției masculine se 
numără norvegienii Lasse Efskind. Per 
Bjoerang, suedezul Johan Grannth. o- 
landezu’ Jos Valentin și sovieticul Va
leri Muratov
■
Continuindu-si turneu! in Turcia, echipa 
de fotbal Sparta Praga a întîlnit la 
Istanbul formația Galatasaray. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).

Gazdele au deschis scorul în minutul 
27 prin A’nmet, iar oaspeții au egalat 
prin golul marcat de Vesely, în minu
tul 34.
W
Gr. prilejul unui concurs atletic de salâ 
desfășurat :a Oklahoma City, sprinterul 
american Thomas ........
cursa de 60 yarzi
5.9 sec Rezultatul, 
un tinăr atlet în 
pină în prezent necunoscut, este inferior 
cu numai o zecime de secundă -eleii 
mai bune performanțe mondiale pe te
ren acoperit. Rod Milburn s-a clasat pe 
primul loc în proba de 60 varzi garduri 
cu 7 sec., iar Jerome Howe și-a adju
decat victoria în cursa de o milă cu 
timpul de 4:05,7.

Watiey a cîștigat 
plat cu timpul de 
obținut de Watlev,' 
vîrsță de 20 de ani,

La Praga. în cadrul „Cupei Ligii mro- 
pene“ Ia tenis de masă, selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 
5—2 echipa Angliei. Pentru formația 
gazdă, două victorii a obținut JarOsinv 
Kunz. care i-a întrecut cu 2—1 (21—18» 
16—21. 22—20) pe Nicholas Jarvis si cu 
2—0 - (22—20. 21—16) pe Trevor Taylor. 
Milan Orlowski a disnus 
21 —19> de Jarvis. Tntr-o 
tată, jucătoarea engleză 
ley a învins-o cu 2—1 
21—Î5) pe Bona Vostova.

pe Nicholas Jarvis
21—16) pe Trevor

CU 2—0 (21—14, 
partidă dispu- 
Jill Hammers- 
(21—18. 9—21,
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