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A.S.A. I BRAȘOV-CAMPIOANA A ȚARII Azi, la sala „23 August4'

LA BIATLON - ȘTAFETĂ
9

POIANA BRAȘOV. 4 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). Neîndo
ielnic, ștafeta rămîne cea mai spec
taculoasă probă a biatlonului. Ceea 
ce ni se pare a fi cel mai demn 
de urmărit este splendidul efort al 
coechipierilor unei formații de a 
se sprijini unul pe altul, de a se 
stimula reciproc, prin performan
te cît mai bune, atît la fond cît 
si Ia tragere. Acesta a fost, poate, 
motivul pentru care, duminică di
mineață, în iurul poligonului de la 
Poiană — gazdă a probei de șta
fetă seniori din cadrul campiona
tului national de biatlon, se aflau 
numeroși spectatori. Și poate, tot 
din această cauză .organizatorii au 
făcut tot posibilul pentru a crea 
întrecerilor condiții tehnice exem
plare de desfășurare. La atmosfera 
de concurs de anvergură a contri
buit «Șj faptul că la startul cursei 
s-au aliniat — alături de echipele 
românești A.S.A. I, A.S.A. II. Di
namo Brașov și S.B.C. Sinaia, for
mațiile Dinamo Zinwald (R.D.G.) 
și Ruda Hvezda Praga. (R.S. Ceho
slovacă). Putem afirma că toate 
participantele și-au disputat cu 
multă ardoare și trofeul interna
țional pus îrv'jo’e. „Cupa Dinamo".

Primul schimb s-a desfășurat con-

IERI, LA

form previziunilor. Veștea (A.S.A. I), 
un bun fondist, iar în cursa de 
astăzi (n.r. ieri) și un bun trăgător, 
a predat primul ștafeta coechipie
rului său, Carabela. L-au urmat re
prezentanții cluburilor Dinamo Zin
wald, Ruda Hvezda. A.S.A. II Di
namo, și S.B.C. Sinaia. Pe parcursul 
celui de-al 
se petreacă, 
de situație, 
Rosch avea
rabela cu aproape 30 de secunde. 
In continuare, sportivii din Praga 
s-au impus din ce în ce mai mult, 
drept câștigători ai cursei. Intere
sul nostru s-a îndreptat, așadar, 
spre echipele românești. care își 
disputau titlul național. Mai tatii, 
pretendentele cele mai îndreptățite 
au fost cele două ștafete ale clu
bului A.S.A. în schimbul trei 
(Cimpoia a alergat pentru A.S.A. I. 
iar Soiu pentru ’ A.S.A. II), s-a mai 
petrecut o schimbare: Soiu, cu o 
singură tură de penalizare, si-a a- 
dus echipa pe locul II (după Di
namo Zinwald). fiind favorizat și 
de faptul că Ia poziția în picioare, 
Cimpoia „acumulase" trei ture de 
penalizare. Pînă ta acest moment, 
toți cei de fată se uitau, oarecum 
cu stupoare, la evoluția foarte sla-

doilea schimb avea să 
însă, prima răsturnare 
cînd biatlonistul ceh 
sări devanseze pe Ca-

bă a reprezentanților clubului bra
șovean, Dinamo. Nici măcar fauna 
comportare dir. poligon a „vetera
nului" G. V’ilmoș (zero ture de 
penalizare) nu reușise să-i aducă 
pe dinamoviști pe primul plan al 
luptei. Acest rol și l-a asumat tasă, 
Gheorghe Gîrniță care, spre deose
bire de cursa de b.atlon individual, 
de astă dată, la poziția culcat, a 
spart cu cinci focuri toate cele cinci 
baloane Principalii săi adversari., 
Fontana, (A.S.A. I) și Voicu (A S.A. 
II) au avut de executat o tură și 
respectiv patru ture (!) de penali
zare. Cu acest ascendent moral a- 
supra adversarilor săi, Gîrniță a 
plecat foarte tare pe ultima parte 
a cursei și, la tragerea în picioare, 
marcat de eforturile făcute în a- 
lergare, a spart doar patru dintre 
cele cinci baloane. In schimb, Fon
tana a intrat calm în poligon, și, 
ca urmare directă, n-a mai fost pe
nalizat. Astfel, campionul cursei in
dividuale de biatlon. a adus încă o

Concursul de verificare a lotului 
feminin de gimnastică, programat 
inițial pentru sîmbătă dimineață, a 
fost amînat (spre a da posibilitate 
unei scurte acomodări cu aparatele 
de la sala „23 August" și gimnaste
lor din provincie) pentru astăzi di
mineață. Așadar, cele mai bune 
sportive ale țării vor evolua azi în 
cadrul unui test menit a stabili pe 
cele mai bune șapte gimnaste ce ur
mează a fi incluse în echipa pen
tru turneul din Statele Unite.

După amiază, un concurs asemă
nător au programat și gimnaștii, tot 
în sala de la complexul „23 August". 
Ca și fetele, numai cu exerciții l'ber 
alese.

A 10JURILOR DE GIMNASTICĂ
CONCURS DE VERIFICARE

aceasta însă, o ultimă „formalitate'1 
Foto: S. BAKCSY

Lotul reprezentativ de fotbal este gata să se îmbarce in avion. înainte de 
în fața obiectivului fotografic.

Ieri dimineață lotul reprezenta
tiv de fotbal, în formula restrînsă 
de 17 jucători, a părăsit Snagovul

SĂRBĂTOAREA ZĂPEZII-O REUȘITĂ ACȚIUNE

Radu T1MOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

SPORTIVĂ A ȘCOLARILOR DIN ALEXANDRIA
Zi de duminică în orașul Alexan

dria .. Ora 8,30. Pe străzi trec co
loane de copii cu săniuțe. Ei sînt 
copiii orașului, ce se adună în a-

zi, cu toții, la poalele dealu-

—

scrisori ; că Dinu 
pînă colo neobosit, 
împărțind zîmbete 

,în doi peri", celor

fața cutiei de 
alerga de colo 
ca și în teren, 
și răspunsuri „I 
care-1 întrebau ce post i-ar place 
mai mult să joace în echipă ; că 
Boc, Deleanu și Lucescu urmăreau 
cu atenție ultimele recomandări 
călătorie din partea soțiilor ; 
Dumitru părea să se gîndească 
viitorul său coleg de linie ;
Dumitrache șl Dobrin nu ședeau 
unul lingă altul ca înainte, poate 
și pentru faptul că acum piteștea- 
nul joacă mijlocaș ; că Troi, anul 
trecut pe vremea asta jucător la 
Metalul în B, nu-și mai găsea as- 
tîmpăr la gîndul eventualului de- 
but în națională ; că Sameș, Bel- 
deanu, Hajnal și Boloni formau un 
„careu al viitorului", dornic de afir
mare și consacrare ; că Iordănescu 
asculta cu mare interes sfaturile 
colegului său de club, Voinea, des
pre cum trebuie jucat împotriva 
lui Nîmes ca să-ți iasă jocul...

și, cu puțin înainte de ora 9, a fă
cut o mică escală la... Otopeni. în 
aeroport, lume multă, agitație spe
cifică zilelor cu trafic internațional 
bogat și 
de ceața 
frumoasa 
portului 
pe mici 
rude, prieteni, cunoscuți sau sim
pli suporteri, curioși să prindă „pe 
viu", ultimele noutăți, secvențele 
cele mai proaspete, pe care mai 
apoi șă le poată duce și să le co
menteze — cu nelipsitele înflori
turi — în pauza meciurilor amica
le din Giulești, de pe Progresul sau 
Dinamo.

Aici, „martorii" de la Otopeni 
vor povesti, cu siguranță, cum Ră- 
ducanu a monopolizat aproape fo
toreporterii, pozînd zîmbitor ală
turi de soție și copil ; că Adama- 
che, retras undeva pe un fotoliu 
moale de piele, gîndea poate la 
șansa de a fi încă om de lot înain
tea multor altor portari mai tineri 
decîț el; că Sătmăreanu, asistat de 
prietenul său Dembrovschi, com
pleta visător adresa pe un plic, în

cu multe griji, provocate 
deasă și persistentă. In 
sală de așteptare a aero- 
„tricolorii" s-au resfirat 
grupuri, înconjurați de

de 
că 
la 
că

ceastă
lui de lingă gară. Aici are loc acțiu
nea sportivă de masă „Hai copii pe 
derdeluș !“, dotată cu trofeul „Cupa 
primei zăpezi", la care au luat par
te 1700 de copii.

Concurenții — elevi de la clasa a 
IlI-a pînă la a VIII-a aparținînd 
celor șase școli generale din oraș 
— au fost împărțiți în trei grupe, 
în cadrul lor s-au format serii de 
cite șase concurenți — cîștigătorii 
fiecărei serii fiind reuniți apoi în- 
tr-o etapă finală.

Iată, în continuare, 
concursului i individual : 
III—IV fete : Cezari.na 
(Șc. gen. 2), băieți! Adrian 
trescu (Șc. gen. 1); clasele 
fete — Florența Folică (Șc. 
băieți : Toma Cheluș (Șc. gen. 1) ; 
clasele VII—VIII fete — Silvia
Penciu (Șc. gen. 1), băieți i losiv
Țințăreanu (Șc gen. 6). Echipe i 1. 
Sc. gen. 1, 2. Sc. gen. 2, 3. Sc. gen. 
6, 4. Sc. gen. 3, 5. Sc. gen. 4. 6. Sc. 
gen. 5.

JUNIORI PROMIT

(Citiți amănunte in pag. a IV-o)

Sute de țcolari din Alexandria, cu săniuțe 
duminică dimineața, dealul

LAUSANNE, COMISIA EXECUTIVĂ

A C. I. O. A DECIS

OLIMPICE OE IARNĂ DIN 1976
AVEA LOC LA INNSBRUCK

RUGBYȘT11
Am Înghețat îeri — și 

am fost destul de mulți 
— pe marginile terenului 
II de Ia Stadionul Tine
retului din Capitală. Dar 
n-am regretat. Lotul na
țional dejuniorl — care 
se pregătește pentru Tur
neul F.I.R.A. 1973 (Bucu
rești 18—22 aprilie) — pe 
care venisem să-1 vedem 
la lucru, s-a comportat 
lăudabil. Intîlnind într-un 
meci de verificare divi
zionara B Olimpia din 
Capitală, juniorii au e- 
voluat de o manieră care 
ne-a produs reală satis
facție.

Lotul — cuprinzînd de 
fapt numai pe selecționa- 
bilii bucureșteni — mai 
evoluase in urmă cu cinci 
zile în compania forma
ției Constructorul Bucu
rești — fruntașă în pri
ma serie a Diviziei B — 
învingînd cu 29—12 (13—4).

Jocul cu Olimpia, arbi
trat de D. Manoileanu, 
s-a desfășurat pe un te
ren plin de zăpadă care, 
firesc, a solicitat mult pe 
combatanți, a îngreunat 
controlul balonului. Și to
tuși, evoluția juniorilor a 
fost remarcabilă. Am fost 
impresionați în primul 
rind de pofta de joc, de 
buna lor pregătire fizică. 
Toți cei 25 de jucători în
cercați au alergat mult, în 
viteză, s-au străduit să 
convingă printr-o victorie 
și au reușit : în final sco
rul Ie-a fost favorabil cu 
32—16 (10—8). Așa după 
cum spuneam, pe 
te greu, ei au
priză la balon,

— juniorul Dumitrațcu,Un membru al lotului
cu un gabarit impresionant de senior — contra
atacă. Fote i Vasile BAGEAC

teren 
arătat o 

predilecție

cîștigătorii 
clasele 

Bănuia 
Dumi- 

V—VI i 
gen 1),

Mihai IONESCU

(Continuare în pag a 3-a)

dispoziție, au asaltat 
lingă gară". '

Fotoj I. MIHAtCA
i---- L-------------

CONFERINȚA DE PRESĂ A C.N. E.F.S,

Claudiu SECARA

PREGĂTIRILOR PENTRU MECIUL CU M.A.I. 
MOSCOVA DIN C.C.E.

Campioana U.R.S.S. este așteptată să sosească marți

PROBLEME ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ

foar- 
bună 
pen

tru jocul permanent de atac (cu 
ieșiri rapide la contraatac), evo
luție promițătoare a liniei de trelsfer- 
turi. cu schimbări de pe o parte pe alta 
a terenului, placaje curajoase și efi
ciente. Autorii punctelor : Milca, Dra- 
gu, Boacă, Atanasiu, Ghiță, Fuicu 
(încercări), Milca, Șisu 3 (transfor
mări) — pentru juniori ; Voicu 2, Ma
rin, Peteanu (încercări) — pentru 
Olimpia.

Iată și ce ne-a spus antrenorul

un Eduard Deniscbi referitor la ultimele 
două rezultate ; „Fără îndoială sîntem 
mulțumiți din cîteva puncte de ve
dere. De pildă de jocul avintau in 
viteză, de pregătirea lor fizică. .Mai 
este însă foarte mult de lucru. Avem 
încă de insistat în ceea ce privește 
jocul în teren, în general, la înlătu
rarea unor slăbiciuni din apărare. 
Dar cite nu mai sînt. De duminica 
viitoare — dată pînă la care ne so
sesc și juniorii din provincie — vom 
participa la Cupa de iarnă alături de 
echipe din divizia B si A'*.

Modesto FERRARIN1

Recent a avut loc obișnuita confe
rință de presă a CJi.E.F.S„ in cadrul 
căreia ziariștii sportivi bucureșteni 
au fost informați pe larg asupra u- 
nora dintre problemele care preocu
pă, in ultima vreme, organele și or
ganizațiile sportive. Cu acest prilej 
tor. Emil Gbibu. vicepreședinte al 
CSKF5, a înfățișat activi ut ea post- 
olimpică a federațiilor ți a celorlalte 
organe sportive.

Evoluția la Jocurile Olimpice de 
Ia Mtincben și. in deosebi, cauzele 
unor rezolute nesatisfăcătoare, au 
fost analizate. în lunile octombrie- 
noiembrie 1972. in cadrul unor șe
dințe cu sportivii fiecărui lot olim
pic. precum și la birourile federați
ilor respective. Astfel de dezbateri 
au avut loc și la unele cluburi spor
tive (Steaua. Diaamo. I.E.F.S. etc.) ți 
vor continoa in luna februarie a 
acestui an. inclusiv la nivelul coosili- 
ilor județene pentru educație Fizică 
și sport.

In baza coedrtiilor la care s-a a- 
juns, birourile federațiilor au putut 
etalua mai corect situația sporturilor 
respective, in special in ceea ce pri
vește cauzele unor deficiențe, pre
cum și perspectiva, și să stabilească 
direcțiile de acțiune pentru pregăti
rea Jocurilor Olimpice din 1976 și 
chiar din 19M, deoarece s-a consta
tat că pregătirea eaor sportivi de

valoare olimpică nu poate fi realiza
tă numai intr-un ciclu de patru ani. 
Ca un sprijin, în această privință, 
Biroul C.N.E.F.S. a stabilit indicatori 
viztnd acțiunile majore de pregătire 
olimpică pentru cele două cicluri ur
mătoare 1973—1976 și 1977—1980 (ra
murile sportive cu șanse de a parti
cipa la J. O-, lista sportivilor consa- 
crați și a celor tineri cu perspectivă 
de progres, secțiile principale din 
cluburi ți asociații, bazele sportive 
necesare, dinamica bugetelor, educa
ția sportivilor și perfecționarea ca
drelor de specialiști). Acești indica
tori au fost completați de federații 
ți CJ.E.F-S.-ari in luna ianuarie și 
in prezent datele sint centralizate de 
o comisie a C.XXJ.S. Aceste date 
stau la baza proiectalm planului de 
acțiuni olimpice (1973—1976) care vor 
6 dezbătute de Comitetul execu
tiv al C.N E.F.S. In această lună, 
comitetele federațiilor interesate 
vor aprofunda și defalca acțiu
nile și responsabilitățile imediate și 
de perspectivă. Deoarece anul coni- 
pctițKMu! a și început, aceste acțiuni 
— in care au fost înregistrate unele 
intirzieri — vor trebui abordate cu 
toată seriozitatea și operativitatea.

Biroul C-N.E.F-S. a făcut preciză
rile necesare și fată de realitățile 
existente a trecut la o grupare a ra
murilor sportive, avind in vedere po-

sibilitățile fiecăreia și locul pe care-1 
ocupă în sistemul de educație fizică 
din țara noastră.

Ziariștii au fost informații despre 
organizarea la nivelul federațiilor 
(din păcate încă nu Ia toate !) a unor 
cursuri de antrenori, veritabilă tri
bună a schimbului de experiență, în 
care ponderea discuțiilor a căzut nu 
numai pe dezvoltarea momentană, la 
noi și in lume, a ramurii de sport 
respective, ci și pe posibilitățile de 
evoluție plină la viitoarea ediție a 
J. O. Au fost organizate, de aseme
nea, consfătuiri cu sportivii unor lo
turi reprezentative (unele completate

(Continuare în pag. a 2-a)

Băieții antrenorului Cornel Oțelea 
și-au permis doar două zile de odih
nă după încheierea ultimei partide 
de campionat, ei avînd în față o di
ficilă întîlnire cu campioana U.R.S.S., 
echipa M.A.I. Moscova, în cadrul 
sferturilor de finală ale C.C.E. la 
handbal masculin.

Partida fiind programată să se des
fășoare miercuri seară, de la ora 
19,30 (arbitrii vor fi Simanovici și 
Valcici din Iugoslavia), în sala Vic
toria din Ploiești, handbaliștii de la 
Steaua au luat, deci, numai un „res- 
piro" de 48 de ore, iar sîmbătă dimi
neață s-au reunit la clubul lor din 
calea Plevnei. Primul punct al pro
gramului a fost urmărirea înregistrării 
meciului M.A.I. Moscova—Partizan
Bjelovar, din cadrul turneului de la 
Offenburg (în care, nu... strică să 
amintim, Steaua a ocupat locul în- 
tîi). După vizionarea partidei, cam
pionii țării noastre s-au deplasat cu 
autocarul la Ploiești, stabilindu-și a- 
colo „cartierul general" al pregătiri
lor. în aceeași seară ei au susținut 
un prim joc amical în compania di
vizionarei B Rafinăria Teleajen, pe 
care au surclasat-o ’ 
Dar nu rezultatul 
mai mult cu cît în 
Steaua a avut ca 
mișcarea in teren, 
cerea de la atac la , 
Urmărind această întîlnire ne-am no
tat verva de joc manifestată de în-

la un scor sever, 
a contat, cu atlt 
acest meci echipa 
sarcini principale 
cu adversar, tre- 
apărare și invers.

tregul lot bucureștean și mai ales 
de Gațu, Kicsid, Coasă și portarii Or
ban și Dincă. Gruia, care a stat pe 
banca rezervelor, acuză o ușoară du
rere la umărul sting, dar medicul e- 
chipei ne-a asigurat că miercuri va 
fi apt de joc și cunoscutul căpitan al ’ 
formației campioane. De altfel, la 
antrenamentul desfășurat ieri dimi
neață, Gheorghe Gruia s-a pregătit 
alături de coechipierii săi. Acest al 
doilea antrenament a prevăzut în 
prima parte exerciții pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice și tehnice, 
după care aruncările la poartă de pe 
posturi și deplasările în teren — atît 
în atac, cit și în apărare — au fost 
alte teme planificate și executate cu 
deosebită grijă.

Interesant de subliniat ni se pare 
faptul că handbaliștii de la Steaua 
au uitat pur și simplu tensiunea par
tidelor de campionat și privesc cu 
mare optimism cea dinții întîlnire cu 
redutabila echipă moscovită. Opti
mismul campionilor noștri are ca sur
să buna pregătire tehnico-tactică sî 
fizică a echipei.

Handbaliștii sovietici, așteptați să 
sosească în cursul zilei de marți, 
deplasează la Ploiești un lot care 
cuprinde 10 component! ai primei re
prezentative ” ’ — •
cient pentru 
potențialului 
pete.

a U.R.S.S., lucru sufi- 
a ne edifica în privința 
ridicat al echipei oas-

Horia ALEXANDRESCU

RAPID A CUCERIT „CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA ATLETISM

Valeria Buîaau de trei ori pe primul loc

INSPECTORII ȘCOLARI JUDEȚENI PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
SĂ AIBĂ CONDIȚII SPRE A-SI EXERCITA INTEGRAL ATRIBUȚIILE!

7 J »

In acțiunea permanentă de dez
voltare a activității de educa
ție fizică, pornind de la cele 

mai simple forme de angrenare a 
copiilor și tineretului, de a îndruma 
pe aceștia către practicarea sportu
lui de masă și de performantă( după 
aptitudini și preferințe, un rol de 
largă suprafață îl joacă inspectorul 
școlar cu problemele de educafie 
fizică și sport.

Aflat In rețeaua fiecărui Inspec
torat școlar judefean prin cedarea de 
către Consiliile ludetene de educație 
fizică și sport a posturilor de meto
dist C.J.E.F.S., aceste cadre de spe
cialitate reprezintă cadre cu o ca
pacitate profesională bine conturată, 
pedagogi iscusiți și, In fine, perso
nalități marcante tn lumea sportu
lui. Intr-un cuvînt, cadre didactice 
bine alese, tn măsură să corespundă 
obligațiilor ce le revin, multiple și 
deloc ușoare.

In rîndurile care urmează, ne pro
punem să analizăm felul cum se a- 
chită unii inspectori școlari de spe
cialitate de sarcinile ce le sînt re
partizate, felul cum ei înfeleg să co
laboreze cu ceilalți factori de răs

pundere din sfera educației fizice și a 
sportului. Vom releva totodată unele 
neajunsuri care mai există în asi
gurarea unei funcționalități reale o 
acestui post de mare răspundere, 
cu largi implicații sociale pentru 
creșterea și asigurarea unor gene
rații sănătoase și viguroase.„

SUCEAVA: Importanța
Intr-un județ fără nici o tradi

ție sportivă de suprafață, cum este 
Suceava, prezența baschetului in 
viața școlilor a constituit, intr-un 
fel, o notă inedită. Și aceasta, nu 
numai în unitățile de Invâțămînt

sprijinului și colaborării
din mediul urban (Suceava. Ră
dăuți, Ctanpulung, Vatra Dornei 
etc.), ci și în zona satului și a co
munei.

(Continuare tn pag a 2-a)

Apare evident faptul că numirea, In cadrul In
spectoratelor școlare județene, o unor inspectori 
de educație fizică și șport a fost primită peste 

tot cu un legitim interes. Aeeoste reprezenta și re
prezintă o necesitate. O legătură funcțională, orga
nică, intre Inspectorat, prin persoana inspectorului de 
specialitate, C.J.E.F S., Consiliul organizației pionie
rilor și Comitetul U.T.G in principal, iată soluția 
pentru a asigura o largă dezvoltare acțiunii de cu
prindere a copiilor, a întregului tineret studios in 
practicarea exercițiului fltie, a sportului. O asemenea 
legătură nu presupune, insă, doar prezenta in ședințe, 
alcătuirea unor planuri comune dc acțiune, a unor 
calendare competitionale sau dări de seamă. Im
portant este ca, din punctul de vedere al inspecto
rului de educație fizică și sport, acesta să fie con
secvent angajat in sfera problemelor de care răs
punde, aducindu-și astfel un aport permanent cali
ficat și necesar.

Spre regretul nostru, in unele cazuri — ca la 
Tg. Jiu și Petroșani, de pildă (dar sirrtem incunoștin- 
tați că aceste cazuri nu sint singurele), inspecto
rii școlari de specialitate sint obligați să răspundă, 
in afară de problematica muncii lor, șl de o serie 
de alte aspecte cu total străine de propna lor pre
gătire. Se pierde astfel un prețios buget de timp din 
munca acestor cadre, eu repercusiuni In buna des
fășurare a activității de educație fizico și sport. Se 
face simtită, de aceea, o reglementare clară : IN
SPECTORUL ȘCOLAR DE SPECIALITATE SA-ȘI RES 
PECTE Șl SA FIE LASAT SA-Șl RESPECTE INTEGRAL 
ATRIBUȚIILE SALE, OBLIGAȚIILE INIȚIALE PENTRU 
CARE A FOST NUMIT. Numai astfel, un asemenea 
cadru de specialitate va putea să constituie un fac
tor de bază in angrenarea marii mase a copiilor și 
elevilor in practicarea exercițiului fizic, acțiune de 
mare însemnătate stipulată in Legea sportului

Start ta proba juniorilor mari I 
- Foto: B, VASILEMETALUL ÎNVINGĂTOR LA CROS

Duminică dimineață s-a desfășurat pe un traseu din vecinătatea stadionului Tineretului din Capitală un concurs de cros organizat de clubul Rapid și dotat cu „Cupa 16 Februarie- tn pofida timpului rece ți a zăpezii, concursul a fost reușit, atrăgind la startul său un mare număr de sportivt. Iată crstlgă- torii : Junioare II (800 m) — Doina 
Bursuc (C.S.S.) ; juniori H (2 OT0 m) —

Vasile Pătran (Rapid) ; junioare I (1 500 m) — Florica Munteanu (Metalul) : juniori I (3 000 m) — Marin Mihalache 
(Metalul) : senioare (2 000 m) — Sofia Cimpulungeanu (Rapid) ; seniori (8 000 m) — Petre Lupan (Steaua). „Cupa 16 Februarie" a revenit echipei clubului Metalul, care ciștlgă pentru a 7-a oară acest trofeu.

C. MORȚUN

Tradiționala competiție atletică 
de sală „Cupa 16 Februarie" a fost, 
fără îndoială, o reușită.

Marea vedetă a concursului a 
fost, desigur, Valeria Bufanu, cîști- 
gătoare în trei probe, cu rezultate 
remarcabile, între care și un re
cord național, la 60 mg.

Rezultate tehnice : FEMININ 
60 m — V. Bufanu (Rapid) 7,5 El. 
Mirza (Dinamo) 7,8, Fl. Boca (C.Â.U.) 
7,9; 60 mg — V. Bufanu 8,1, (re
cord), EL Mîrza 8,6, V. Biduleac 
(Constr.) 8,6 ; lungime — V. Bufanu 
6,19 m, FI. Boca 5,84 m, M. Tatar 
(Rapid) 5,68 m ; înălțime — V. loan 
(Rapid) 1,75 m, D. Munteanu 
(C.A.U.) 1,55 m, M. Sintea (Ș.S.A.) 
L55 m ; greutate — M. Constantin 
(Dinamo) 13,90 m, V. Brad (Progre
sul) 13,08 m, G. Ionel (C.A U) 
12,80 m. MASCULIN 60 m - S. 
Mitrofan (Dinamo) 6,8, Al. Mun
teanu (Dinamo' 6,9, Ș. Ciochină 
(Metalul) 6,9 ; 60 mg — N Perța 
(Steaua) 7,9, V. Teașcă (CAU) 
8,3, N. Petcu (C.A.U.) 8,3 ; lungime 
— M. Zaharia (Rapid) 7,32 m. Șt. 
Lăzărescu (C.A.U.) 7,29 m, Ș. Cio
chină 7,13 m ; înălțime — Ș. loan 
(Dlnatno) 2,10 m, C. Cîrstea (Steaua) 
2,05 m, Cr. Dreptu (Dinamo) 2,00 ; 
prăjină — N. Ligor (C.A.U.) 4,G0 m, 
C. Anton (Steaua) 4,80 m. Cr. Ivan 
(Dinamo) 4,60 m ; greutate — M. 
Iordan (Dinamo) 16,14 m, Gh. Li- 
xandru (Constr.) 13,93 m, Gh Dum
bravă (C.A.U.) 13,75 m.

„Cupa 16 Februarie" a revenit 
organizatorilor, clubul Rapid.

C. M. MUREȘANW
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C. VĂIDEANU Șl DANIELA MUNTEANU

ANUNȚĂ BOGAT ÎN EVENIMENTE
AU DOMINAT INTRCCSR/Lt „CUPEI STEAGUL ROȘU" LA SLALOM

Ciclismul nu hibernează. Rutierii, 
fiistarzli, antrenorii lor, activiștii 
cluburilor și ai federației lucrează 
intens la pregătirea noului sezon. 
Două evenimente par să fi adus un 
real reviriment în sportul nostru

„Prima acțiune a federației — 
ne-a spus prof. Traian DinUț — 
se referă Ia perspectivă. Am elabo
rat un plan — care, ca și cele
lalte acțiuni despre caro vă voi 
vorbi, trebuie să primească asenti-

Ceste! Cîrje
Ilie (C.S. Brăila), Tiberiu
(CIBO), Iosif Nagy (Steaua) și Va
lentin Hoța (Mureșul Tg. Mureș)".

— Să trecem de la perspectivă 
la sezonul competițional 1973. Spre

(Dinamo), Valentlh 
Toro

Peși vremea este nefavorabilă, cicliștii de la Steaua — de altfel ca ?i cei 
nează de zor.

a

eu pedale: reluarea „Turului Româ
niei" și realizarea primului Iot de 
50 de biciclete de semienrse rnmâ- 
hești Sub aceste auspicii favorabile 
se vă da în curînd startul înts-un 
bou ân competițional, mai bogat, 
mai plin de speranțe ca orieînd.

Aflați la munte — recent am 
firirhit o veste de la pistarzi! lui 
tilian Gociman, care mă invită 

să-i văd la lucru în tabăra de la 
Clăbucet — sau la șes, cicliștii se 
pregătesc asiduu. Care sînt obiec
tivele lor actuale și cele de pers
pectivă ? Ce noutăți aduce sezonul 
1973 ? Spre ce performanțe țintesc 
reprezentanții sportului eu pedale 
jfbmânesc ? Iată numai citeva în
trebări la oare am încercat să aflăm 
răspuns !ntr-o discuție cu antre
norul federal, prof. Traian Dinuț.

mentul biroului federal și al cole
giului central al antrenorilor — 
privind pregătirea unui lot de ti
neri pentru proba de 100 km con
tratimp pe echipe. Obiectivul final 
îl constituie Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Pînă atunci, rutierii 
pregătiți de prof. Ion Stoica, maes
tru al sportului, vor trebui să rea
lizeze in 1973 — 2 h 14:00. in 1974 
— 2 h.!2:00, îh 1975 — 2 h,10:00 
șl în 1976 — 2h.0S:00. la primii 
doi ani, acești cicliști vor participa 
la toate competițiile de fond pe 
etape, urmînd ca din 1975 să trea
că la o strictă specializare. Printre 
cei 15 rutieri selecționați — ’deși 
toți sînt foarte tineri, între 18 și 
20 de ani — se află șl clțîva aler
gători consacrați. Este vorba de

„Cupa Păltiniș" la patinaj viteză
NOI RECORDURI PE PISTA LACULUI DUMBRAVA DIN SIBIU

PATINA J f
SIBIU. 4 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Beneficiind de o 
pistă de dimensiuni olimpice (400 m) 
și grație eforturilor lăudabile ale 
organizatorilor seniorii, juniorii șl 
copiii, angrenați în disputele celei 
de a treia ediții a „Cupei Păltiniș" 
au confirmat forma bună în care 
se află, obținînd rezultate remar
cabile. Astfel, seria recordurilor 
care, datorită lungimii regulamen
tare a inelului de gheață pot fi 
firnologâte. a continuat și dumini
că. Vedetele celei de a doua reu
niuni au fost talentatele viteziste 
Ev» Sziertl din M Ciuc și sibianca 
Carmen Dragoman. Ele au reușit să 
îmbunătățească recordurile țării la 
1500 m (Cat. 15—16 ani) și 1000 m 
(cât. 13—14 
(v.r. 2:56.4) 
(v.r. 1:53,9). 
dintre cei 
patiti au 
legilor lor 
ei noi recorduri republicane : Wer
ber Konnerth (Șc sp. Sibiu) 23,9, 
pe 200 m — copii III (v.r 
Helge Iascb (Șc. sp. Sibiu) 
50 m — copii IV (v.r. 8.1) 
ier Iasch (Șc. sp. Sibiu) 13,1 
th — copii ÎII (v.r 13,2).

C*um s-au comportat Juniorii 
mari și seniorii ? Vasile Coroș, con
stant ne orice pistă, s-a dovedit de 
neînvins și la Sibiu în prota de 
sprint (44.2 pe 500m),avînd de data 
aceasta cel mai puternic adversar 
în Andrei Okoș (44.7). Animate au 
fost și „duelurile" pentru primul 
loc în clasamentele generale ale 
juniorilor dintre Sanda Frum —

ani), înregistrînd 2:55,2 
și. 
De 
mai

Urmat
mai mari stabilind și

respectiv, 1:50,9 
asemenea, trei 

mici partici- 
exemnltil co-

24.5) ;
7.8 pe 

și Die- 
pe 100

Liana Cardaș, Gheorghe Dumitres
cu — Mircea Vrînceanu, Ladislau 
Focht — LasZlo Lazar (Focht a 
fost în cîteva rînduri foarte aproa
pe de limita recordurilor). întrece
rile coniilor au comnletat bine pro
gramul reuniunii finale în care 
concurenții, arbitrii și organizatorii 
s-au străduit deopotrivă să ofere 
localnicilor o zi plăcută de patinaj 
viteză pe lacul Dumbrava.

Iată învingătorii ultimelor probe: 
seniori — 500 și 1900 m — Maria 
Tașnadi (S.C.M. Ciuc) 51.•—1H9.7; 
500 și 1000 m — Vasile Coroș (Di
namo Brașov) 443—1:333; juniori 
I _■— iooo m — Sandă Frâfn <Șe. ^p. 
Sibiu) 1:48.0 ; 3000 m — Liana Car
daș (Mureșul Tg. Mureș) 6:04.7 ; 
1500 m — Ion Czimbalmoț (Șe sp. 
M. Ciuc) 2:35.5 ; 5009 m — Mir- 
vea Vrineeann (Șe. sp. Sibiu) 9:21,5: 
juniori ti — 1500 m — Era Sziseti 
2:55,2 (nou reeord) : 3000 m — La- 
szlo Lazar (S.C.M. Ciuc) 5:31.8 ; 
copii I — 1000 m — Carmen Dra
goman (Șc. sp. Sibiu) 130,9 (nou 
record) ; 1000 m — Ion Opincam 
(Șc. sp. Sibu) 1:473 : copii II — 
300 m — Gyorgyî Kiss (Mu-cș Tg. 
Mureș) 383. Sorin Ciortea (Șe. sp. 
Sibiu) 35.0 : copii HI — 20C ra — 
Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. Mu
reș) 25.7, Werner Konnerth (Șe. sp. 
Sibiu) 23.9 (nou record) ; copii IV 
— 50 m — Helge Iasch ~ 
biu) 7,8 (nou record).

Clasamentul general 
1. Șeoala sportivă Sibiu 
Mureș 64 p, 3. S.C.M 
4. Școala sportivă M. Ciuc 28 p. 5, 
Dinamo Brașov 13 p, 6. Constructo
rul București 12 p.

Troian IOAN1TESCU

final al „Cupei Stea- 
(două întreceri de sla-

POIANA BRAȘOV, (prin tele
fon). După ce, cu o zi înainte, soa
rele strălucise în marea majoritate 
a timpului peste VIrfui Postăvarul, 
ieri dimineață, în jurul cabanei 
Cristianul Mare s-au masat valuri 
de ceață. Traseul a fost amenajat 
pe porțiunea superioară a pîrtiei 
Lupului (o premieră a acestui an, 
așadar). Temperatura a fost mai 
ridicată în tirnoul dimineții, sore 
prînz înregistrîndu-se însă, o oare
care scădere a ei. în aceste condi
ții, concurenții — prezenți la star
tul celei de a doua curse de slalom 
din cadrul întrecerilor dotate cu 
„Cupa Steagul roșu Brașov" — au 
avut serioase probleme în privința 
ceruirii schiurilor. Pregătirea prea
labilă a materialelor specifice a ju
cat, așadar, un rol însemnat în de
semnarea cîștigătorilor.

O importantă constatare după 
cursa de ieri a fost că primii trei 
clasați sînt aceiași care au învins 
sîmbătă : 1. Constantin Văideanu 
(A.S.A.), 2 Virgil Brenci (A.S.A.), 
3. Doriți Munteanu (C.S.U. Brașov). 
Faptul că Virgil Brenci nu a reușit 
pentru a doua oară în două zile, 

‘ să-și adjudece victoria în fața co
legilor care s-au pregătit în tară 
nu este de natură să ne bucure. în 
schimb, Constantin Văideanu. prin 
dubla victorie de sîmbătă și de 
duminică, (la care se adaugă și 
alte comportări meritorii în acest se
zon), impune o mult mai mare a- 
tenție din partea forului nostru) de 
specialitate. Nici Marian Burchi nu 
s-a comportat satisfăcător. El a 
dorit cu tot dinadinsul să reușeas
că o clasare cît mai bună (faptul 
este, în sine, lăudabil), dar a gre
șit chiar din start fiind imediat 
descalificat de arbitri. Așteptăm, 
oricum, ca în viitor acest junior 
talentat să confirme încrederea ce 
1 S-a acordat.

Dorin Munteanu s-a clasat după 
cele două manșe de ieri pe locul 
III. Cu această performanță, el se 
menține în plutonul schiorilor noș
tri fruntași și rămîne, astfel, în 
vederile selecționerilor pentru lo
tul național.

în 
di th 
Să-și 
sale 
care

Clasamentul 
gul roșu' 
lom special, fiecare a cîte două 
manșe): BĂIEȚI : 1. C. Văideanu 
(A.S.A.), 2. V. Brenci (A.S.A;), 3. 
D. Munteanu (C.S.U. Brașov) FETE: 
1. Daniela Munteanu (A.Ș.A.), 2.
Elena Neagoe (Carai mânui Bușteni) 
3, Nela Simion (Lie. experimental 
de schi Predeal),

precedentă. Dinamovista a făcut o 
cursă Curajoasă, a atacat porțile 
scurt și a reușit să se detașeze în 
învingătoare. Întrucît sîmbătă ea a 
fost descalificată, victoria de dumi
nică nu a fost luată în considera
ție la alcătuirea clasamentului final 
ai ceior două curse de slalom care 
figurau 
roșu".

lejah. Alexandrin 
Gera. Constantin 
Burlacu, Nicolae 
hai Hrisoveni, Ion Cernea, Nicolae 
David și Mircea Virgil. Toți aler
gătorii se vor pregăti la cluburi, 
primind sprijinul federației.

— în acest an sîni programate 
primele campionate europene pen
tru juniori. Ciclismul românesc va 
fi reprezentat ?

— Da Un lot de 12 sportivi, con
dus de antrenorul Mihail Simion, 
se va pregăti pentru competiția 
programată la Miinchen între 3 și 
8 iulie. Este vorba de proba de 
fond, cu start în bloc, de 114 km, 
Ia care sînt admiși rutieri în vîrstă 
de 18 ani. 
probele de 
tentâți. Tot 
antrenorul 
prezenta și 
100 km contra timp pe eehipe 
120 km. pe circuit, programate 
ediția pe acest an a „Cupei Priete
nia". întrecerile vor avea 
Budapesta.

— Să ne oprim 
„Turului — 
aveți ?

— Cei 
de acord 
rind Va fi stabilită comisia de or
ganizare. Au fost lansate invitații 
federațiilor de ciclism de peste ho
tare și cluburilor noastre. încercăm 
să găsim soluții — și, mai ales, 
sprijinul necesar — pentru ca „Tu
rul României" să devină o sărbă
toare Vom cere sprijinul altor fe
derații care să programeze întreceri 
importante in zilele desfășurării 
„Turului României", în orașele ca
păt de etapă. De asemenea, vom 
încerca să obținem organizarea 
unor manifestații cultural-artistice 
de amploare dedicate acestui eve
niment sportiv. 
Ioturile la cate 
in primul rind, consiliile populare 
municipale) vor 
transformării 
Intr-o sărbătoare a tineretului

Așadar, și pentru ciclism sezonul 
competițional al anului 1973 se a- 
nunță bogat Și — sperăm — rod
nic.

Sofronle, Francisc 
Ciocan, Vasile 

Andronache, Mi-

Este posibil ca și la 
velodrom să fim repre- 
eehina pregătită 

Mihail Simion se 
la startul probelor

de 
va 
de 
și 

de

îh cadrul „Cupei Steagul

A.S. A. I CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

dată bucuria îfi tabăra schiorilor 
clubului său. A.S.A. I a cîștigat, 
după destule emoții în ultimul 
SChhhb. rîvnitul titlu de campioană 
a României la

LA ȘTAFETA
deși au ocupat ultimul loc, reprC’ 
zentanții clubului S.B.C. Sinaia,, ju« 
niori cu toții, au avut o compor
tare destul de bună.

REZULTATE TEHNICE — con
cursul internațional „Cupa Dinamo"! 
,1. Ruda Hvezda Fraga 1 h 58,5)biatlon ștafetă. Pe

de

Hristache NAUM

înțelege utilitatea 
.Turului României"

asupra 
noutăți

ale 
Al-

trei organizatori 
cu traseul propus. în cu-

loc la

Sperăm că toate 
vom face apel (șt

puțin
României". Ce

cursa rezervată fetelor, iu- 
Tomori, (Dinamo) a reușit 
ia revanșa asupra „eternei" 
adversare. Daniela Munteanu, 
cîștigase slalomul din ziua

Ș\-..

1
au fost

de la celelalte cluburi — se antre- 
Foto i Dragoș NEAGU

ce marii competiții vă îndreptați a-, 
tenția, ce alergători aveți în vedere 
și ce antrenori se vor ocupa 
pregătirea lor ?

— Cronologic, marile întreceri 
sezonului — excluzînd „Turul 
geriei", întrecere folosită pentru 
pregătire — vor fi : „Cursa Păcii" 
(antrenor: Marin Niculescu), „Tu
rul Angliei" (Nicolae Voicu), Bal
caniada (Ion Stoica), „Turul Româ
niei" șl „Turul Bulgariei" (Icn De
lete). Lotul alergătorilor este de 
aproximate 25 de rutieri, din rîn- 
durile cărora fac parte Vasile Teo
dor, Constantin Grigore, Vasile Sc-

Primul examen al lui Paul Dobrescu: la drept constituțional!
în aceste zile, studenții 

din întreaga țară trec prin 
emoțiile examenelor. 
Cursurile sînt răsfoite fe

brii, celelalte preocupări 
trecînd pe planul doi. 
Printre „bobocii* care în- 
frun’.â, pentru prima dată,

Pe echipe :
99 p 2 Tg
Ciuc 30 p.

(Șc. sp. Si-

de drept

Do-Paul
Să împaci

dificultățile examenelor la 
facultate se află și dina- 
movistul Paul Dobrescu, 
boxerul socotit o adevăra
tă „mașină de pumni", ma
rele rival al campionului 
Calistrat Cuțov. Deși „Tur
neele pe categorii" bat la 
ușă, Dobrescu, sportivul a- 
tît de conștiincios la an
trenamente, și-a rezervat 
timp suficient pentru pre
gătirea examenelor pe 
care le va da în aceste 2ile 
la Facultatea 
din București.

— Spune-ne, 
brescu, reușești
activitatea sportivă de per
formanță eu cea de stu
dent ?

— Deocamdată nu vă 
pot da un răspuns, deoa
rece abia acum sînt pus în 
situația de a învăța pen
tru examenele de lă fa
cultate. Pînă azi, însă, 
sportul nu m-a împiedicat 
să-mi văd de școală. Ba. 
dimpotrivă, aș putea spu
ne. Profesorii știau că fac 
sport, citiseră despre mine 
prin ziare, și-mi era je
nă să mă prezint nepre
gătit în fața lor. Mai era 
și o chestiune de ambiție. 
Doream să le demonstrez 
și celor cu prejudecăți că 
sportul hu-ți răpește chiar 
tot timpul liber și este su
ficient să vrei să mun
cești pentru a reuși.

— De ce te-ai înserls la 
drept ?

— Doresc să devin ofi
țer de miliție, și pentru

asta se cere o bună pre
gătire.

— Iți dorini succes la 
examene. Te rugăm să ne 
spui și ce proiecte sporti
ve ai pentru anul acesta ?

— în primul rînd, m-am 
hotărît Să mă stabilesc de
finitiv la categoria ușoară, 
în ciuda faptului că nu 
mi-am impus nici o res
tricție în regimul alimen
tar, tot nu pot deveni uri 
,jsemirnijlociu“ autentic. 
Deci, Voi rămîne în con
tinuare rivalul colegului 
meu de club, Calistrat Cu
țov. Dacă nu vor fi sur
prize, ne vom întîlni amîn- 
doi la apropiatul turneu pe 
categorii, poate și la „Cen
tura de aur", apoi la cam
pionatele naționale. Sper 
să reduc din 
Deocamdată e 
tru el. Acesta 
meu obiectiv, 
reuși să-1 realizez, proba
bil că voi fi selecționat 
pentrtt campionatele euro
pene de la Belgrad. Mă 
gîndesc, desigur, și lâ pri
ma ediție a campionatelor 
mondiale, care va avea loc 
după „europefte", în 
ponia. Dar asta ar fi 
frumos...

— Cind ai primul 
men Ia facultate ?

— Luni 5 februarie. La 
drept constituțional.

— încă o dată îți dorim 
succes. Atît în fața profe
sorilor, • eît și pe ring.

handicap. 
3—1 pen- 
este primul 
Dacă Voi

Ja- 
prea

exa-

Petre HENȚ

INSPECTORI! ȘCOLARI JUDEȚENI PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
(Urmare din pag. 1)

Este meritul prof. Mircea Popes- 
en, inspectorul școlar cu proble
mele de educație fizică și sport de 
a fi implantat baschetul în școlile 
sucevene. Cu alte cuvinte, pasiu
nea de ieri a studentului, specia
lizat în aceăstă disciplină atît de 
îndrăgită pretutindeni de masele 
de elevi din școlile de toate gra
dele, a transmis-o și în rîndul ti- 
herietului studios din Țara de Sus 
a Moldovei.

Acțiunea de popularizare a bas
chetului a debutat cu întreceri de 
„mini", la nivelul multor școli ge
nerale sucevene. A fost un expe
riment reușit, care a dat imbold 
inițiatorului de a persevera și de 
a se gîndi la organizarea baschetului 
„clasic". Sigur, este prea devreme 
Să vorbim de performanță în acest 
sport la nivelul județului, dar for
marea primelor echipe pentru di- 
VitdR școlară și de juniori. înțe
lesul elevilor din județul Suceava 
pentru această competiție, repre
zintă un indiciu că baschetul își va 
forma și aici o pepinieră de nă
dejde.

Firește, în sfera de această acti
vitate a inspectorului școlar cu 
problemele de educație fizică și 
sport se află multe altele legate 
de buna desfășurare a lecțiilor

de specialitate, de organizare a 
concursurilor și competițiilor re
zervate elevilor, îndeosebi a celor 
cuprinse în calendarul oficial (e- 
tape ale campionatelor școlare) 
în îndeplinirea obligațiilor ce-i re
vin, în această privință, prof. Mir
cea Popescu se bucură de sprijinul 
conducerii școlilor generale și pro
fesionale, a liceelor de cultură ge
nerală și de specialitate, in același 
timp, el înțelege să colaboreze 
strîns cu toți factorii cu atribuții 
sau cu obligații în domeniul dez
voltării educației fizice și sportu
lui de masă și 
rîndul copiilor 
speță C.J.E.F.S., 
al organizației 
mitetul județean U.T.C.

Este de subliniat aici și meritul 
prof. Eugen Pleșea, inspectorul gene
ral al Inspectoratului școlar jude
țean, care acordă procesului de edu
cație fizică, sportului în școală di
mensiuni tot mai largi, nu numai 
prin persoana inspectorului de spe
cialitate— așa cum am văzut—ci și 
prin intermediul unor directori de 
școli și licee (prof. Cornel Duceac de 
la Liceul economic este și președin
tele Clubului școlar de rugby din 
Suceava, fapt care spune foarte 
mult...) și chiar al său personal, 
sprijinind activ, moral și material, 
activitatea sportivă de masă și de 
performanță a elevilor.

de performanță în 
și tineretului, în 
Consiliul județean 
pionierilor și Co-

Inspectoratul școlar județean. Dar. 
din păcate, lucrurile se petrec cti 
totul altfel. De curînd, de pildă; 
prof. Nicolae Sandu s-a înapoiat 
de la o acțiune de mari proporții 
organizată pe județ, avînd ca o- 
biectiv... recenzarea animalelor.

Mă rog, ca un caz de excepție, 
participarea la o asemenea acțiu
ne poate fi trecută cu vederea 
Dar prof. Sandu are în sfera sa 
de activitate, un număr de 7 co
mune situate între 40—60 de kilo
metri distanță de reședința județu
lui și de care răspunde sub toate 
aspectele. Se înțelege că în acest 
fel, o bună parte din timpul pe 
care prof. Sandu ar putea să-1 a- 
fecteze problemelor de educație 
fizică și sport, îl acordă altora ca
re nu au nici o contingență cu 
pregătirea sa (este absolvent al In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport!), cu preocupările sale Nu 
trebuie omis nici faptul că prof. 
Sandu trebuie să participe la TOA
TE sesiunile Consiliului popular al 
județului, indiferent de tematica

Preluind ștafeta de la Cimpoia, Fontana — ultimul schimb dl echipei 
campioane — pornește in cursă

Foto î Paul ROMOȘAN

locui II, 
Brașov a 
pentru faptul că 
dica, în majoritatea timpului in 
carie s-a disputat ștafeta, la nivelul 
adversarelor sale. Dar asupra aces 
tui fapt vom mai reveni. Meritorie 
a fost si clasarea celei de a doua 
ștafete a clubului A.S.A. pe pozi 
țla a treia. Menționăm și faptul că,

Dinamo 
rămas

Brașov, Dinamo 
.oricum, datoare, 
nu s-a putut ri

2. A.S.A. I 2h 01,38; 3. Dinam»
Brașov 2h 02,35, 4. A.S.A. II 2 h 
03,23, 5. Dinamo Zinwald 2 h 03,55 ; 
campionatul național; 1. A.S.A. I
(Veștea, Carabelă, Cimpoia, Fontana) 
— campioană națională a României 
la ștafetă ; 2. Dinamo Brașov (OÎ- 
teanu, Vilmoș, Țeposu, Gîrniță);
3. A.S.A. II (Mîrzea, Bărbășescu, 
Soiu, Voicu).

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA C.N.E.F.S.
(Urmare din pag. I)

T. JIU : Educația fizică și sportul, doar... pe apucate!?
Gorijul are în persoana prof. Ni- 

tolăe Sandu, un inspector școlar 
de Specialitate dintre cei mai ini
moși. totodată temeinic orientat în 
larga problematică de care răs
punde De doi ani de zile, prof 
Sandu își aduce un artnrt substan
țial la popularizare- și în general 
la buna organizare a activității de

educație fizică și sport, nu numai 
în perimetrul școlii gorjene ci și în 
asociațiile sportive din întreprin
deri șl instituții.

Toate ar fi bune, dacă inspecto
rul cu problemele de educație fizi
că și sport ar răspunde efectiv nu
mai de munca sa, la fel de com
plexă ca și a celorlalți colegi din

județului, 
acestora...

Pe bună 
hai Blaj, 
Gorj a ținut să remarce:

„Cînd am acceptat ca prof. San
du să fie trecut în rețeaua învăță- 
hlîntuliii, fiindcă inițial a fost în 
schema organizației noastre, ne-am 
bucurat din toată inima. Am soco
tit că în acest fel, între C.J.E.F.S. 
și inspectorat se va realiza o mai 
bună colaborare în problemele 
muncii sportive la nivelul școlii, a 
angrenării tineretului studios mai 
operativ și mai convingător în sfe
ra activității de masă șl de per
formanță. E' drept, prof. Sandu a 
depus toate strădaniile pentru a a- 
signra această colaborare, muncește 
multe ore peste programul său. 
Totuși, obligațile multiple, din afa-

dreptate, tovarășul Mî- 
președintele C.J.E.F.S.

ra sferei inspectorului cu proble
mele de educație fizică și sport, îl 
fac ea deseori să nu poată parti
cipa la rezolvarea unor aspecte ce 
li interesează direct, intrind, de 
fapt, în atribuțiile sale. De aceea, 

BOTOȘANI : Prea 
problemele

Numirea prof. Nicolae Brădețeanu 
ca inspector școlar județean de spe
cialitate a fost apreciată de orga
nele sportive locale ca foarte inspi
rată. Cadru didactic cu frumoasă 
activitate, în calitatea anterioară de 
profesor la Liceul pedagogic din 
Botoșani, era de așteptat ca el să 
reprezinte șl în noua funcție, un 
factor util în dezvoltarea educației 
fizice și sportului nu numai în cu
prinsul muneipiului ci și în între
gul județ.

într-o bună măsură așteptările au 
fost confirmate. Prof. Brădețeanu 
semnează o prezență activă în 
cercurile pedagogice ale cadrelor 
de Specialitate, lâ cursurile perio
dice ds pregătire a cadrelor care 
predau educația fizică în școlile din 
mediul sătesc îndeosebi, dar care 
nu au deocamdată o calificare co
respunzătoare (învățători, absol
venți de liceu etc.), la elaborarea 
calendarului sportiv al școlilor de 
toate gradele și, de bună seamă, 
la desfășurarea concursurilor și 
competițiilor școlare și de juniori.

După părerea noastră, prof. Bră- 
dețeanu este capabil să realizeze 
mult mai mult. De pildă, să spri
jine mai activ secțiile școlii spor
tive botoșenene, aflată la primul 
an de activitate, ca unitate de per
formanță independentă. Se simte 
imperios nevoia că o asemenea uni
tate să se bucure de sprijinul in
spectoratului școlar în materie de

feîntem nevoiți să-1 dublăm prin 
metodiștii organizației noastre, o- 
perație caro tinde să se perma
nentizeze. Cred că trebuie să 
tervină o reglementare..."

puțin timp pentru 

de bază

in-

cu elemente tinere, talentate) care se 
află, de acum, în plină perioadă de 
pregătire a competițiilor importante 
ale sezonului 1973, primul an — care 
poate fi decisiv — al noului ciclu o- 
limpic. în aceeași direcție a avut Ioc 
o reuniune de lucru cu medicii și an
trenorii loturilor republicane, cu care 
prilej a fost dezbătută eficiența mo
dului în care medicina sportivă poa
te impulsiona înalta performanță. 
Chiar cil cîteva zile în urmă dezba
terea acestei probleme a avut Loc și 
în cadrul analizei anuale a Cehtru- 
lui de medicină sportivă.

In cadrul conferinței de presă s-a 
iiiai vorbit despre obiectivele princi
pale de studiu ale Centrului de cer
cetări științifice al C.N.E.F.S. (1. Pre
cizarea modelului de testare și de 
pregătire a sportivilor în concordan
ță cu modelul competițional al Jocu
rilor Olimpice din 1976 ; 2. Stabilirea 
concretă a unei baterii de teste pen
tru mai eficienta selecție a copiilor 
și juniorilor) ; despre unele propu
neri Vizînd îmbunătățirea sistemului 
competițional interii la anumite ra
muri sportive ; despre perfecționarea 
și modernizarea clasificării sportive. 
Cu acest prilej s-a adus la cunoștință 
că se pregătesc lucrările pentru un 
Simpozion național cu privire la ro-

lul pregătirii fizice în obținerea ma
rilor performanțe ; despre mărirea e- 
xigenței în privința controlului și în
drumării tehnice la loturile republi
cane și Ia cluburi ; despre sprijinirea 
studenților de la I.E.F.S. și de la fa
cultățile de educație fizică ca să-și 
desfășoare practica în producție mai 
bine legată de nevoile mișcării noas
tre sportive.

O importanță specială se acordă 
creșterii eficienței lecțiilor de educa
ție fizică școlară, prin folosirea în 
mai mare măsură a alergării de re
zistență, a crosurilor, constatîndu-se, 
în urma unor largi sondaje efectuate, 
că. in general, nivelul rezistenței e- 
leviior noștri este mai scăzut în com
parație cu celelalte calități fizice.

Tov. Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a vorbit despre bugetțil 
sportiv pe anul 1973, în cadrul că
ruia capitolul pregătirii sportivilor va 
avea o pondere mai mare decît în 
trecut. Vorbitorul a amintit și de u- 
nele construcții și amenajări cu care 
va fi dotată mișcarea sportivă din 
țara noastră.

★
în încheierea conferinței de presă 

s-a făcut o informare detailată asu
pra modului în care se desîășoară, 
în acest timp, activitatea sporturilor 
de iarnă.

IN AȘTEPTAREA PRIMULUI START

fără

metodică, de organizare și in gene
ral de viabilitate a ei în rîndul ce
lorlalte instituții de învăț ămînt. 
Școala sportivă din Botoșani este 
încă prea puțin cunoscută, mulți 
elevi evită să-i calce pragul, cu 
toate că posedă rezultate care o 
recomandă în volei, baschet, atle
tism, lupte, gimnastică șa.m.d. Evi
dent că mai sînt și părinți pentru 
care rostul unei școli sportive re
prezintă încă ceva nebulos.

Dificultăți intervin uneori
voia celui în cauză, prin faptul că 
este solicitat cu regularitate în spri
jinul altor activități școlare, care 
nu se înscriu în sfera educației fizi
ce, a sportului. Prea des. prof. Bră- 
dețeanu este nevoit să se deplaseze 
în județ pentru 
mele din sfera 
școlari, de alte 
tind pînă și de 
sportive importante, care 
prezența sa.

Sînt neajunsuri care limitează 
activitatea inspectorului școlar de 
specialitate. Ele ar putea fi înde
părtate, însă, printr-o mai bună 
înțelegere a rostului urnii aseme
nea cadru, care trebuie ajutat efec
tiv să se ancoreze în sfera 
melor ce-i ____
inspe ’torului de educație 
sport va scade simțitor, 
primejdia să fee pună în 
chiar rostul acestui post...

a rezolva proble- 
altor inspectori 

specialități, absen
ta unele acțiuni 

reelamă

ancoreze în sfera proble- 
•i aparțin. Altfel, eficiența 

fizică și 
existînd 
discuție

• Efectiv mirit. Lotul cabalin care va evolua In sezonul festiv din acest an cuprinde un total de 191 exemplare. Componenta Iul este următoarea : 2 trăpași de 6 ani, 2 de 5 ani, 28 în vlrstă de 4 ani ; 53 de 3 ani și 106 mînjl. De remarcat că acesta este efectivul cel mal numeros consemnat pînă în .Prezent de activitatea hipică de la Ploiești.
9 Retntllnire eu Andrei Brailowsky. în locul proiectatei readuceri pe ctmpul de curse a fostului campion îoslt Szabo — actualmente pensionar — con

ducerea hipodromului a angajat tr-unul din posturile de antrenori Andrei Brailowsky, profesionist cunoscut spectatorilor care au frecventat cu ani tn urmă incinta de la neasa Trap. Element destoinic, a purtat numeroase și aplaudate succese, aflrmîndu-se drept un bun tactician șl abordlnd în sulky un stil sobru =1 elegant. De aceea, ne place să credem că si pe pistă de la Ploiești el se va strădui sa culeagă aceleași aprecieri fa
vorabile din partea publicului.
• Cum va arăta la. toamnă 7 Prin

cipalele elemente care abordeazul noul sezon, pot fl Ierarhizate, tn baza recordurilor realizate, în felul următor : Senzația 24.5. Cuc 25.6, Gabarit, Rațiunea 26.2, Habar 26.3, Somnoroasa, Viraj 26,4. Hoțoman 26.7. Silvia 27, Tulnic 27,â. Formula 27.6, Ral, Minunea 28 Ste. Care va fl însă configurația a- eesiel Ierarhii la sf’rșitul anului ? Răspunsul e desigur imprevizibil, dar întrebarea stăruie doar ca un motiv 
de meditație..

O Hocus Pocus ! Mînza Izmă (antre
nată de Tănase) care a și cîștigat a- hul trecut o alergare, s-a constatat a fl tn realitate. . . mîhza Racila. Iar mîn- za Racila (antrenată de Oană) care a 
fugit o aingur» dată, era de fapt... fc-

devărata mlnză Izmă, zon rămlne Izmă și plecată la herghelie ! __ _
Numai că asemenea inversări de situații se potrivesc mal bine lntr-un număr de prestidigitație, declt tn activitatea 
unei Instituții pentru creșterea și promovarea calului de curse...

In viitorul se- dispare Racila, Simplu, nu 7

tri
pe bine

Bfi- re-

• Reapare șl ciobanu. O altă reapariție care va avea loc In viitoarea activitate hipică o constituie driverul 
Gheorghe Ciobanu, element format pe pista de la Băneasa Trap, unde a avut o c'-vnoortare. meritorie. Prezența îțți 
în formațiunea antrenată de Traîan Dinu va aduce In afara utilității șl un Însemnat spor. .. de greutate, poate 
că astfel această formațiune se va detașa de zona mediocrității In care s-a zbătut in ultimii ani.

n Cuplurile profesioniștilor din nou tn actualitate. Conducerea hipodromului a procedat șl-n acest an, ca de fiecare dată, la o nouă repartizare a driverilor pe lingă antrenorii respectivi. Deși s-ar putea ivi una sau două modificări dfe ultim moment, formula Stabilită de ser
viciul tehniț are următoarea înfățișare: Gh. Avram, antrenor — fjîcu. Sandu, driver ; A. Brailowsky — N. Simion ; Tr. Dinu — Gh. Ciobanu : N. Gheorghe.— I. Moldpveanu ; V. Gheorghe — I. Crăciun ; Tr. Marcu _ R. costică ; 
Tr. Marinescu —- Fl. Pașcă ; S. Mihăiles- cu — Al. Nacu ; i. oană — i. Olteanu ; 
G. Solcan — N. Ion ; M, Ștefănescu — I. Bănică ; Gh. Tănase — D. Toduță și I. TOderaș — S. Onăchă.
• Mea culpa. Finalul acestor rînduri este mat puțin plăcut pentru autor, care, a afirmat într-un articol anterior în actualul brbdtișl dîti 

In realitate, anul viitor, cuvenite.

ca primii 
Seceriș.

sezon vor debutaTandri, 'Talaz șl debutul lor se va produce Adresării cititorilor scuzele

Niddy DUMITRESCU
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PIRCALAB!BONJOUR,

PREGĂTIRILE PENTRU RETURUL DIVIZIEI A CONTINUA
IERI S-AU DISPUTAT NUMEROASE PARTIDE AMICALE

Cu 37 de zile înainte de semnalul pentru începerea returului Divi
ziei A, activitatea de pregătire a echipelor s-a Intensificat. In ciuda tim
pului rece și a terenurilor acoperite eu zăpadă, toate divizionarele A au 
susținut ieri partide de verificare cu adversari de categorii inferioare sau 
chiar de aceeași categorie.

Asupra citorva din aceste meciuri vă prezentăm maî jos scurte 
relatări.

Koler — Caniaro, Sultănoia, Naghi, 
Mureșan. ia A.S.A. Tg. Mureș. După 
pauză au mai jucat : Zotincă și Ca- 
dar la Steagul roșu : Nagel, Orza și 
Teri la A.S.A. Partida, desfășurată 
sub semnul echilibrului și condusă 
de arbitrul brașovean C. Gniță, s-a

SPORTUL STUDENJESC
Șl PROGRESUL BUCUREȘTI 

AU TERMINAT NEDECIS

poarta părăsită de Petre losif. (Fază
Presiune la poarta Metalului: Marin Stelian s-a ini hat pere 11 

“ ‘ J din partida Rapid — M<
r-'-a» cx txpuf. pe lingă

FVto : S. BAKCSY

rapid bucurești — 
METALUL BUCUREȘTI 

3—2 (2—1)

în ciuda caracterului de pregă
tire, un numeros public a ținut 
sâ asiste la partida de pe stadio
nul Giulești. La fluierul arbitrului 
R Buzrlun s-au aliniat următoarele 
fotrriații :

RAPID: Niculescn — Ștefan, Gri- 
goraș. Mușat, Codrea — M. Stelian 
(min. 46, Naom), Angelesen (min. 
46. S3vu) — Năsturescn (min. 46. 
Dumitriu III), Dumitriu II (min. 
60. Dinu), Neaga. Petreann ;

METALUL: Petre losif (min. 48, 
Iorguiescu) — Popa (min. 48. Mi- 
Iialache), Sirbu, Moraru (min. 46, 
Apostol), Viță (min. 651, Minenles- 
cu) — Profir (eliminat în min. 
33 ; după pauză, Inloeuit cu Făiu), 
Dumitru Emil — Trandafilon (min. 
65, Omer II), Georgescu. Rădoi 
(mirt. 46 Sandu Ion), Onier.

Din capul loeului trebuie să sub
liniem aportul substantial 
lor lui Paul Popescu la 
întrecerii. S-au remarcat, 
tial, Georgescu, Sirbu și 
Iorguiescu. împreună eu ceilalți co
echipieri, aceștia au jucat deschis, 
realizînd un spectacol bun.

Rapidiști! au început ezitant, abia 
In min. 12 construind o acțiune de 
atac mai clară. Odată cu scurge
rea timpului. Dumitriu II și M. Ste
lian au creat faze frumoase, golu
rile fiind urmarea unor „un-doi" -uri 
subtile între M. Stelian — Dnmi- 
trîu II (primul fiind faultat în ca

reu. Neagu a transformat penaltyuL 
min. 20) și Petreanu — Dumitriu II 
(Neagu reluînd, prompt, în plasă, 
mingea ricoșată din bară la șutul 
lui Petreanu, min. 27). Apărarea 
rapidistă (lipsită de Răducanu. Boc 
și Pop — accidentat) a fost nesi
gură în intervenții. Autogolul lui 
Mușat (min. 31) și golul lui Sirbu 
(min. 53), au subliniat carențe în 
jocul fundașilor rapidiști. O excep
ție : Grigoraș.

După pauză, datorită schitnbărilor 
efectuate, Rapid și-a pierdut ca
dența, doar Neagu strădulndu-se să 
construiască acțiuni de atac bine 
gîndite. Fără doar și poate, la golul 
victoriei (min. 62, autor Dumi
triu III), meritul principal îl revine.

C. CATANA

U.T.A. — GLORIA ARAD 
4_0 (1—0)

al elevi- 
reușita 

în spe- 
por tarul

ARAD, 4 (prin telefon). Datorită 
stării necorespunzătoare a terenu
lui, meciul s-a situat la un nivel

tehnic modest, U.T.A. se 
intr-o buna condiție fizică, 
fost vioi datorită și echipe 
vizia C Gloria, care a opus 
zâ rezistență. Gol 
cate ce Domide [ 
58), Gandrue (z 
(tnin. 85).

De remarcat câ acest meci a 
cel de-al doilea pe care l-au 
ținut textiliștii in acest seaon 
ei au dispus de Coestrjetor; 
cu 5—0). In această partidă 
a aliniat echipa : Vidae (ZE 
BLrăa (Purima). CAIdAraș (Pure). 
PojonL Calinin (Topariei) — Da- 
mi de, Petescw (Candrac). Blamai 
schi — Sima. Bota* (Axeaiâ. Kn.

St. IACOB—,eoresp jt: Jîiraa
F.Q ARGEȘ — C.S.M. SIBIU 

4-0 (1—0)
PITEȘTI 4 (prin telefc 

zența unui numeros public, dumin 
că s-a disputat pe stadionul . , 
Mai" din localitate, întîlnirea din
tre divizionara A F. C. Argeș și 
C.S.M. Sibiu (Divizia B). Această 
înțîlnire a corespuns, scopului, am
bele echipe demonstrtnd o burtă 
pregătire fizică. Au marcat Koța 
(min. 38 și 49), Jerzan (min. 76 
Cașai (min. 81). F. C Argeș a ; 
zeritat echipa : Stan (Arieiu) 
Ciolan (Pigulea). Barba (Vladi. 
Olteana. Iran (Nedelcn) — M 
tea, M. Popescu (Cirstea) — F 
Casai. Roșu, Jercan.

I. FFȚEANU—roresp. județean 
STEAGUL ROȘU A JUCAT 180 
MINUTE CU DOI ADVERSARI 

DIFERgl
BRAȘOV 4 (prin telefon). Dumi

nică dimineața a fost aici extrem 
de frig, 
sute de 
fruntînd 
timp de 
luat loc 
dionului 
mări dubla partidă a echipei lor 
favorite, cu A.S.A. Tg. Mureș și cu 
divizionara B, Metrom.

Terenul a fost înghețat, cu multe 
denivelări, din care cauză controlul 
balonului și stabilitatea jucătorilor 
au fost anevoioase. în ciuda acestor 
condiții, fotbaliștii au manifestat 
multă dîrzenie, ieșind în evidență 
buna lor pregătire fizică.

îri primul joc au intrat pe teren: 
Albu—Anghelini, Alecu, Pescaru, 
Rusu—Balint, Mateeseu — Anghel, 
Paraschivescu, Ghergheli, Gyorfi, 
la Steagul roșu, și Solyom — Szo- 
Ioszî, Unchîaș, Ispir, Czako — Varadi,

Amicalul desfășurat ieri diminea
ță pe stadionul din str. dr. Staico- 
vici, în prezența cîforva sute de 
spectatori, a constituit un bun pri
lej de verificare. în special a pre
gătirii fizice. Atit jucătorii Sportu
lui studențesc, cît și cei ai Progre
sului au luptat cu dîrzenie, uneori 
cam aspru, dar nu au reușit să 
marcheze niej un gol.

A fost un test al potențialului fi
zic. deoarece Stratul de zăpadă care 
a acoperit întreaga suprafață de 
teren a constituit un handicap 
greu, resimțit în construirea acțiu
nilor ofensive, in conducerea și pa
sarea balonului. Dar, scorul alb se 
datorește, în mare măsură, și por
tarilor celor două formații, care au 
manifestat o formă bună, rezolvînd 
cu succes multe situații critice.

In prima parte, jucătorii de la 
Progresul au avut mai mult timp 
inițiativa, dar apărarea studenților 
a respins cu calm și siguranță toa
te atacurile. Și înaintașii Sportului 
studențesc au creat cîteva acțiuni 
periculoase la poarta adversă, ' dar 
portarul Ariița a intervenit sigur și 
eficace. După pauză, disputa a fost 
mai dîrză, ambele înaintări au avut 
posibilitatea de a înscrie, însă por
tarii și-au făcut datoria.

Arbitrul Șt Mincă a 
mătoarele formații :

PROGRESUL : Ariița 
Vintilă) — v. Popescu, 
Drăgan (min. 46, Ticlieli), Ad. Con- 
stantinescu — Bora, D Ștefan — 
Manea. P. Gheorghe, Matei, Fili- 
pescu.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
(min. 55, I. Vasile) — Jurcă (min 
60, Manea), Kraus, O. Ionescu (Be
lea. min. 60), Tănăsescu — Chihaia 
(min. 46, Sirbu), Culda — Lcșeanu, 
Cuperman, M. Sandu (min. 60, lor- 
dacheț Moldoveanu (min. 60. Da
mian).

La ora cînd citiți aceste rinduri — bineînțeles, dacă 
nu sînteți prea matinali — „tricolorii" urcă, poate, 
treptele celebrelor,arene din Nimes, avînd in Pir

călab un ghid avizat. De altfel, Ion Pircălab e foarte 
fericit să-și ofere serviciile de ghid, ori de cite ori 
arenele sint goale El alungă astfel amintirea primulu' 
leșin în brațele lui Voinea, la vederea primului (său) 
taur insîngerat Nu e«te dxclus ca ghidul numărul doi 
să fie Adams, mijlocașul lui Firoud și al Franței. 
Trebuie să vă spun, între altele, că cei mai buni prie
teni al lui Pircălab, la Nîmes, sint martinicânul 
Adams și marocanul Maaroufi. (Sint sigur că, intre 
timp, acest trio de etrangers s-a întărit cu iugoslavul 
Pirmaier).

După Arene, se vor îndrepta cu toții spre stadionul 
Jean Bouin, pentru antrenament. Va fi lume multe 
acolo. Peluza vd fi plină, în primul rind pentru că 
acești incorigibili amatori de corridă vor să cunoas
că cu un ceas mai devreme forța lui Deleanu, taurul 
de miercuri al ilustrului matador ficcollo Pircalab, ba
tonul idol nou al arenei din Nîmes, cel care în
fruntă deseori privirile reci cile lui Mezy tocmai pen
tru această neașteptată uzurpare a drepturilor ciști- 
gote în inima suporterilor din Gbrd.

După antrenament, bici unul dintre „tricolori" fiu 
va putea refuza o vizită la cafeneaua fotbaliștildi" — 
Caf4 de l’lndustrie — și asta nu numai pentru Că la 
etajul cafenelei se află sediul lui Olympique Nirrids, 
ci pentru că vis-â-vis se află redacția ziarului „Midi 
Soort", astfel incit peste nurrlei cîtevd minute va aveo 
loc și conferința de presă, în care cei zece reporteri 
vor avea in fată zece carnete și zece pahare de 
Fastis — aperitivul locului iar cei 17 tricolori vor 
refuza politicos — la sugestia lui Valentin Stănescu

— demis-urile de bere Artois pe care Adams nu va 
scăpa prilejul de a le oferi. Vă asigur că, în cadrul 
acestei conferințe de presă, antrenorul Firoud își 
va face și el numărul, spunind că Pircălab este o 
tiintâ insuportabilă și că el. Firoud, îl regretă nesput 

“....... - — '• ‘ ]O|ge-
■a îh- 

plăcerea de a fămîne 
uri semn discret ehelne- 
de Pastis-uri, în cinstea

pe Voinea, din care ar fi făcut, cu siguranță, golg 
terul Nimes-ulul șl al campionatului Franței. Ca l 
totdeauna, Pircălab va 
dator cu 6 replică șl vO 
ruliii, pentru următoarea 
gazetarilor.

Așadar, tricolorii încep miercuri un nou mare ciclu. 
Cu îngăduința dv„ am scris aceste rinduri de (să ri

al speranței, care adie la fel de suav ca și zefk„. 
aducător de arome din ținutul chiparoșilor.

Meciul de _T ...
directă. Echipa lui Firoud este vestită pentru tempoul 
drăcesc pe care știe să-l impună și cu care a reușit 
să învingă recent pe Olympique Marseille, chiar la 
Marsilia, Kader Firoud este renumit In Franța pentru 
modalitatea lui de lutru draconică. Antrenamentele 
sale sînt o suită de scandări. în care cuvirtul de 
ordine este mereu stimulativ-jl „Bougei, bougez, 
bougez !", care îndeamnă mereu la mișcare.

Cd in preajmă oricărui start, noi, cronicarii, emi
tem gingașa ipocrizie care spune că rezultatul ne 
interesează mai puțin. Adevărul e, insă, Că această 
nouă „bătălie în marș” nu are zile de excepție.

Să sperăm, câ berea Artois, refuzată astăzi la Nî
mes, va ti băută, in vara lui 1974, la Mănchen...

loan CHIRILA

gusta 
face 
serie
*

cern) culcare locaiă, încălzit oarecum de vintul călduț 
al SDerantel. care adie la fel de suav ca și zefirul

la N'rties înseamnă o Intrare în priza

condus ur-

(mih. 46,
Măndoiu,

IN „ANTECAMIRA" NAȚIONALII

ACEȘTI TINERI TALENTAȚI Șl VISUL LOR MATUR
5

Cu toate acestea, cîteva 
pasionați ai fotbalului, în- 
cu stoicism vremea aspră 
peste 200 de minute, au 
in tribuna centrală a Sta- 
Tineretului, pentru a ur-

P. VINIILA

lordache I _ . __
(Progrefdl) a plonjat și a reifnut batonul.

(Sportal ttadrnter poate face nimic. Portarul (Vintilă)
— r----- Foto : Thco MACARSCH1

în ultima vreme s-ă discutat 
din ce în ce mai mult și mai fru
mos despre lotul de tineret. Poate 
și pentru că tinerii lui Cofricl Dră- 
gușin au oferit replici cu mult pes
te anticipațiile generale, 
pentru faptul Că nu tnai 
șase jucători (lordache, 
Beldeanu, fidlofti, Troi șî 
au fost „încorporați4 în

Poate și 
puțin de 

Sameș, 
Aelenei) 

„„ ___ „___ c__ _____  noul lot
(lărgit) reprezentativ. Dar, dincolo 
de presupuneri, un lucru este lim
pede astăzi pentru toată lumea : 
acești tineri talentațî s-au conside
rat mereu înlocuitorii de mîine ai 
titularilor naționalei și au acțiohat 
întotdeauna în numele acestui gînd. 
Iar „Saltul celor șase” a dinamizat 
și mai mult ambițiile celor numiți „ __

vi- 
pe 

ma-

deocamdată „cădeți”, semn că 
buie să ne așteptăm într-un 
itor apropiat la noi exoduri 
verticală. De fapt, imperativul 
jor al cadeților, angajați și ei în- 
tr-o competiție oficială (campiona
tul european de tineret) n-a fost, 
paradoxali, cîștigarea grupei din care 
mai fac parte echipele similare ale 
Albaniei și R. D. Germane, ci „pro
pulsarea a cît mai mulți jucători 
spre Iotul A”, Acest ideal, definit 
cu realism și maturitate, implica, 
însă, în mod direct și realizarea 
unor rezultate bune. Și obiectivul, 
în dubla sa ipostază, a fost rea
lizat merituos ; șase jucători pro
movați în lotul A (dintre care pa
tru au rezistat și celui de al doilea 
filtru), 1—1 la Tirana, un turneu 
bun în decembrie în Grecia...

.. .Jocul cadeților a impresionat 
prin vigoarea și varietatea registru
lui său tehnico-tactic în acea seară 
de 29 noiembrie ’72, din nocturna 
de pe „Republicii” cînd a dat o re
plică peste așteptări naționalei. Una 
din explicațiile acelui joc foarte 
bun, ce debutase cu excelentul goi 
înscris în primul minut de Troi în 
poarta luj Adamache, a fost „arno- 
rul propriu al tineretului în fața 
unui public numeros”. Dar a venit 
și partida de verificare de miercu
rea trecută, de la Snagov. cînd 
a lipsit „ambianța mobilizantă a 
publicului”, cînd posturile lotului 
primei reprezentative nu mai pu-. 
teau fi, „atacate”. Și, totuși, echipa 
de tineret, în reconstrucție, a jucat 
cu vigoare. îri permanentă mișcare, 
cu dăruire totală, calități care au 
primit din nou laude. Ceea ce în
seamnă că jocul bun, ofensiv și

angajant (cuangajant (cii șanse de evoluție 
îrtsă) n-a fost un accident, atunci, 
în noiembrie, el reprezentind, de 
fapt, trăsătura caracteristică a fon
dului de rezerve al primei repre
zentative. Și pentru a explică mai 
bine acest „joc pe măsuța viratei, 
adică tineresc !“ cutn spunea Cor
nel Drăgușin, ar trebui să subliniem 
criterul de selecție preferat al an
trenorului cadeților: „Dincolo de 
gradul ridicat de tehnicitate, de în
cadrarea in ideea de joc sinonimă 
cu cea a echipei naționale, am 
eăutat jucători harnici în teren, 
care n-au nevoie să fie impulsionați 
de pe margine". în numele acestui 
imperativ ce ar putea fi tradus : 
„toată lumea trudește, nimeni nu 
are statut special de creator sau 
realizator”, ufi Mirtea Sandu și lin 
Năstase s-au văzut trecuți pe ban-, 
ca rezervelor, semn că nu se admit 
devieri de la principiile generale 
de existență ale unei echipe ce s-a 
dovedit și foarte unită din punct 
de vedere moral.

Saltul celor șase în lotul A a fost 
acoperit repede. în locul lui Sameș, 
au apărut Dobrău și G. Sandu, în 
locul medianei Boloni — Beldeanu; 
o altă linie de mijloc (Dumitriu IV 
— Simionaș) de calitate, pe extre
ma dreaptă; îri locul lui Troi, 
Cornel Drăgușin își pune mari 
speranțe îri Lucaci. Dovadă câ dis-

ponibilitățile lotului de tineret care 
are fiecare post dublat, dacă hu și 
triplat, sînt mai mari decit se cre
dea, iar fondul său de rezervă (lo
tul de tineret pînă la 21 de ani) 
poate reprezenta exact același lucru 
pe eare-1 reprezintă echipa de ti
neret propriu-zisă pentru națională: 
rampă de lansare, dar ți eadrii 
pentru pregătirea unor jucători care 
nu au dat satisfacții depline Ia ni
velul imediat superior.

Acum, după uri schimb de ștafetă 
reușit, lotul de tineret își continuă 
cursa Sa cu aceeași ambiție. II aș
teaptă o primăvară competlțională 
importantă : două jocuri oficiale 
în campionatul european, la Bucu
rești, cu Albania, Ia 6 mai și cu 
R. D. Germană la 26 mai, și două 
partide amicale (lă 21 martie cu 
reprezentativa de tineret a Israelu
lui, la București și la 18 aprilie cu 
echipa similară a U.R.S.S., la Odesa). 
Poate că lă frumoasele sale Inten
ții șî rezerve valorice probate, a- 
cestuî lot i s-ar fi euvenit un pro
gram maî bogat de jocuri (cinci 
total, pe cînd reprezentativa de ti
neret a R.D.G. susține 10 partide!) 
în acest an cînd „naționala” noa-Stră 
de tineret are responsabilîtăți spo
rite, plusate și de ultimele sale rea
lizări.

Mircea M. IONESCU

LUTUL SELECȚIONATEI DE TINERET
Una din interesantele acțiuni ale 

federației este reconsiderarea lotu
lui de tineret sub 21 de arii, căruia 
i s-a asigurat în acest an și un ca
lendar internațional. Prima sa a- 
pariție va fi ocazionată de tradi
ționalul turneu internațional de la 
Viareggi (Italia), turneu care va în
cepe la 23 februarie și la care iau 
parte o serie de echipe ale unor 
puternibe cluburi: Bayern MUrichen, 
Benfica Lisabona, Crystal 
Londra, Dynamo Zagreb, 
Praga, Rangers Glasgow,

Palftce
Dukla
Ujpest 

Budapesta, precum și opt echipe

TIRGUL
DE

-

IARNĂ

PÎNĂ LA 25 FEBRUARIE A. C

REDUCERI DE PREȚURI
10-25 LA SUTĂ

pă de energie, s-a ratat mult, dar 
nu s-a înscris nici un goL Beceltat 
final : 0—0.

C. GRUIA — coresp. județean

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO-TINERET 5—4 (2—0)

După mai bine de trei săptă- 
mîni de pregătire la Predeal, di- 
namoviștiî au susținut primul joc 
de verificare In Capitală. In com
pania propriei formații de tineret 
Deși s-a desfășurat pe un teren 
complet acoperit cu zăpadă și foarte 
alunecos-, echipa „mare" a manifes
tat o bună condiție fizică, înscriind 
„cadeților" cinci goluri, la capătul 
unor acțiuni bine concepute. Par
tida a plăcut celor aproximativ 
2 000 de spectatori, prin ritmul vioi 
și dirzenia cu care s-a jucat. Go
lurile au fost marcate de Doru Po
pescu (3), Florian Dumitrescu și 
Batacliu.

Antrenorul Ion Nunweiler, a rulat 
pe toți cei 14 jucători disponibili 
Formația folosită i Cavai (Rămu- 
rcanu) — Cosma, Cheran (Sătmă- 
reanu II), Gabriel Sandu, Petre Vic
tor — Radu Nunweiller, Custov 
(Marincel) — Fl. Dumitrescu, Bata
cliu, Doru Popescu, Cojocaru (Che
ra n).

Dinamoviștii au în proiect urmă
toarele partide amicale i miercuri, 

e- 
fe- 
în 
eu 
17

DE
ta unele sortimente de confecții, galanterie, rrarochinerie și încălțăminte 

specifice sezonului

pentru adulți, adolescenți și copii ; pardesie din— paltoane din stofă
stofă pentru femei, adolescente și băieți ; fuste din stofă ; mănuși din 
piele căptușite cu tricot; fulare țesute din lină și tip lină, producție 
internă ; cizme și ghete din P.V.C. pentru femei j baticuri Și șepci de 
iarnă, din țesături de lină și tip lină —

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM
vă stau la dispoziție cu articole moderne, de bună calitate, cu preturi 
reduse.

(6326)

7 februarie, un nou meci cu 
chipa de tineret: duminică 11 
bruarie cu Steagul roșu Brașov 
Capitală, miercuri 14 februarie 
Progresul București și simbătă 
februarie cu F.C. Argeș la Pitești, 
după care echipa dinamovistă ur
mează să plece într-un turneu peste 
hotare.

V. IORDACHE

BONE: FOTBALUL ACTUAL 
ÎȚI CERE SĂ TE DESCURCI 
ÎN CONDIȚII DE CRIZĂ DE TIMP
• Despre Hajnal și postul de fundaș stingă © Czako, cel mai constant 
jjcător de la A. S. Â. ® „Caniaro este un înaintaș prin excelență

• Sportiv în înțelesul complex al
O discuție cu Tibcriu Bone este 

întotdeauna interesantă în ciuda fap
tului că este un om care nu-i place 
să se facă zgomot în jurul numelui 
său. Acest antrenor are o bogată 
experiență a gazonului pe care pă
șește de vreo trei decenii.

L-am intilnit zilele trecute la Sibiu, 
cu prilejul „amicalului” susținut de 
echipa sa în compania formației lo
cale, C.S.M. Am discutat, firește, 
despre A.S.A., despre speranțele sa
le și ale echipei pentru retur, des
pre „Cupa balcanică" în care team-ul 
din Tg. Mureș va reprezenta pentru 
prima dată fotbalul românesc.

— Mulțumit de felul cum merg 
pregătirile ?

— Mulțumit ! Alai sînt multe de 
făcut, firește, dar cred că vom abor
da jocurile din primăvară cu mai 
mult succes decit am făcut-o astă 
toamnă.

— Ați aflat, cred, că Valentih Stă
nescu ar dori să-1 folosiți pe Hajnal 
ca fundaș stingă, pentru a-1 putea 
utiliza pe acest post și în națională...

— N-am nimic împotrivă ca Maj- 
nal sâ fie folosit de Valentin ca 
fundaș stingă. Au mai fost situații 
in care același fotbalist era între-

A

cuvintu'ui

italiene (Atalanta, Fiorentina, Bo 
logna. Lazio, Milan, Torino, Vicen
za, Napoli), Este un turneu la care 
participă jucători între 18 șl 21 de 
ani, deci de tineret.

Selecționata noastră, care va juca 
sub un nume de împrumut, Steaua 
(deoarece turneul nu este deschis 
eehipelor naționale), își va reuni 
jucătorii la București la 15 februa
rie pentru im Scurt stagiu de pre
gătire. Sînt vizați următorii :

Portari : Ion Gabriel (Jiul), Eftî- 
mescu (Dinamo), Costaș (Politehnica 
Iași).

Fundași :. Onuțan (Jiul), Purima 
(U.T.A.), Sătmăreanu II (Dinâmo), 
Marin Florin (Rapid), Unchiaș 
(A.S.A.), Iovăneseu (Steaua), 
iațcfii (,,U“ Cluj), Clocîrlan 
studențesc).

Mijlocași : Vișan (C.F.R." 
Chiliâia (Sp. studențesc), Rotaru 
(Rapid), Ion Ion (Steau-ă). *

AtacarițI: Anghel (St. roșu), Muri 
reșan („U“ Cluj), Batacliu (Dinamo), 
HelvCi (Steaua), Rădulescu (Farul), 
Szabados (Jiul), Amarandel (Poli
tehnica Iași).

Din acest lot de 22 va fi forrria- 
tă echipa și vor fi alese rezervele. 
La 16 și 18 februarie el va susține 
în Capitală două meciuri de pregă
tire, urmînd ca la 20 februarie să 
plece în Italia.bulnțat pe un post Ia club și pe al

tui in eCiiipa repi-6zbntativâ. Mi-amin- 
tesc, de pe vremea cînd eram jucă
tor, că Zebec juca extremă la club 
și stoper in formația Iugoslaviei. La 
noi, I. Covaci era centru înaintaș 
al echipei sale și fundaș central la 
națională. Sau, mai recent, Lucescu 
nu era folosit cînd pe stingă, cînd 
pe dreapta, după necesități ? Mie, la 
A.S.A. Czako mi-a rezolvat foarte 
bine sarcinile postului. A fost cel 
mai constant jucător. Nu fac o gre
șeală dacă-1 schimb ? Hajnal, care 
este după părerea mea un jucător* 
universal, ar putea juca și fundaș 
stingă, după cum mie, la club, îmi 
acoperă o bună suprafață de teren 
ca mijlocaș sau ca „extremă falsă".

— în general, A.S.A. joacă fără 
posturi fixe atit în atac cît șl in . 
linia de mijloc. Fazekas, Varodi, 
Haina), Naghi sînt cînd în față, 
cînd... mijlocași cu schimbul. Doar 
Mureșan rămîne vîrf avansat. Da
că-1 veți folosi pe Caniaro, extremă 
prin excelență, nu credeți că se de
reglează acest mecanism, că ideea 
de joc de pînă acum trebuie revă
zută, restructurată ?

— Deocamdată nu știu nimic pre-

Po- 
(Sp;

OBSERVATORI
LA UN JOC AL LUI LEEDS

LOTUL REPREZENTATIV A PLECAT IERI RE DIMINEAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

...Se apropie cu pași repezi ora 
plecării. Aparatele de filmat și foto 
aleargă neobosit să prindă prim- 
planuri de efect și imagini dintre 
cele mai semnificative.

în grupul „speranțelor”, întregit 
acum și cu prezența lui Troi, ani
mația crește, discuțiile alungă ori
ce umbră de timiditate. Hajnal este 
hotărît să nu renunțe la a da gol, 
chiar dacă va juca fundaș.') Boloni 
zîmbește cu înțeles și îngăduință.

Beldeanu este convins că nu va 
rata Ocazia de a-și demonstra posi
bilitățile. Sameș îl aprobă și-1 sus
ține, voind parcă a spune : „acum 
ori niciodată”.

La un moment dat o voce de 
crainic anunță : „Pasagerii pentru 
cursa de Paris...” Treziți ca din 
vis, jucătorii simt apăsător momen
tul despărțirii. Urmează îmbrăți
șări, strîngeri de mină, urări de 
drum bun.

Antrenorul Valentin Stănescu 
este Ultimul care părăsește sala de

așteptare. Puțin îngîndurat și mai 
reținut decit îl cunoaștem, cu toate 
că nu este vorba de uri turneu Ofi
cial. Ne face un semn prietenesc 
cu mina și în loc de obișnuita de
clarație', la plecare ne dă o simplă, 
dar prețioasă informație : „La prînz 
ajungem la Paris, unde rămîriem 
pînă seara la ora 20, cînd conti
nuăm, cu încă o oră de mers, dru
mul spre Nîmes, prima escală a 
turneului nostru și gazda primului 
joc de verificare, dq miercuri”.

Succes I

cis. Am și eu ceva în cap în legă
tură cu noua situa|ie, dar nu m-am 
hotărît încă. Abia au început me
ciurile, deci tatonările în vederea a 
ceea ce vreau să întreprind. în orice 
caz, Caniăro este înaintaș prin ex
celență. Nu î se pot pretinde prea 
multe sarcini de apărare. Deocam
dată se află la începutul pregătiri
lor după o întrerupere de 18 luni 
și urmările pauzei — forțate — încă 
se văd. Deci nu pot să mă pronunț. 
Pe parcurs voi trage concluziile și 
voi acționa îii consecință.

— în succesele sau insuccesele 
unei echipe, cit acordați antrenoru
lui si cit jucătorului ?

— întrebarea e delicată pentru că 
sini antrenor. Dacă aș mai fi fost 
fotbalist, aș fi răspuns că cel mai 
mult depinde de jucători. Ca antre
nor, răspund la fel. Intr-adevăr, poți 
fi tehnicianul cel mai dotat, dar da
că jucătorii... Deci foarte mult de
pinde de cei 11 din teren. Adică 
sportivii trebuie să se ridice peste 
condiția de simplu jucător de fot
bal. Trebuie să fie sportivi în înțe
lesul complex al cuvîntului, subor- 
donînd, dacă pot spune așa, tot ceea 
ce întreprind in timpul liber scopu
lui de a se prezenta cît mai bine în 
fața spectatorilor. Asta presupune o 
dăruire totală la pregătiri ca și la 
meciuri, adică să lase la o parte 
atit automuitumirea, cit și tentațiile 
de tot felul. Atunci cînd avem dis
cuții cu jucătorii — și aci nu e vor
ba numai despre A.S.A. — toți sint 
tîe acord cu punctul de vedere al 
antrenorilor, 
la practică, 
modul de a 
citări.

Antrenorii Bazil Marian și Ion 
Voica vor urmări săptămîna viitoa
re, mai precis la 10 februarie, Un 
meci de campionat al clubului 
Leeds United, viitorul adversar al 
lui Rapid în Cupa cupelor. La a- 
ceastă dată Leeds va juca în de
plasare, cu Leicester. Cu acest pri- , 
lej, antrenorul I. Voita va filma în
treaga partidă, ceea ce — în afara 
observațiilor la fața locului — va 
servi foarte bine documentării ju
cătorilor rapidiști asupra jocului, 
punctelor forte și caracteristicilor 
echipei britanice.

dar, cînd e să trecem 
intervin diferențe în 
răspunde la aceste soli-

Mircea TUDORAN

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 RE*
ZULTATE EXACTE LA
PRONOSPORT NR. 5, ETAPA

FEBRUARIE 1973
1. Bologna — înternâzionâle2. Cagliari — Lanerossi3. Lazio _  Fiorentina4. Milan — Ternana5. Napoli — Atalanta6. Sampdoria — Roma7. Torino — Palermo8. Vferona — Juventus9. Lecco — Arezzo

10. Mantova — Novară11. Petugia — Genoa12. Brindisi — Bari13. Reggiana — Comoî’ond de premii : 365 299 lei.
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SSâr/ifi lume

marilor maeștri a fost 
fostul campion mondial 
(U.R.S.S.) cu 10*/« punc-

următoare s-au clasat 
Hecht și Gerusel (ambii 

10 puncte ; F. Por- 
sbii din Ungaria),

Jucătorii clubului Voința București victorioși
J » 5

în dubla întîlnire de popice cu Spartakus Budapesta

1

Comisia executivă a C.I.O. a hotărit

INNSBRUCK - gazda
JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA DIN 1976

Voința a debutat ta noul sezon 
cu o frumoasă dublă victorie inter
națională și la bărbați, cîștigind, 
atît pe echipe cit și la individual, 
în fața popicarilor de la Spartakus 
Budapesta. Formația oaspete s-a 
prezentat bine în ambele jocuri $. 
a avut în P. Tosi, component ăl 
reprezentativei maghiare, un popi
car de clasă internațională, care în 
cele două confruntări a realizat 
cifre valoroase, 926 și, respectiv, 
933.

Partida pe echipe a fost echili
brată, mai ales în a doua jumătate 
a ei. Victoria a revenit Voinței da
torită lui H. Blăgăilă și a Voicu. 
care jucînd pe posturile 1 și 3 și-au 
întrecut net adversarii.

Iată evoluția scorului: H. Blăgă
ilă (V) — G. Pummer (S) 940—892 
p d, Gh, Dobrin — J. Ficzere 839—

AGENDA SĂPTĂMlNII
6—11

1

»

10-11

10-1311

PATINAJ 
TENIS

FOTBAL 
BASCHET

SCHI

SCRIMABOB
PATINAJ
SĂNIUȚE 
SCHI 

STUDfNJII ROMÂNI IA CAMPIONATtlE EUROPfAf UNII ERSHARE 
DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT

843 p d. C. Voicu — J. Simon 880— 
742 p d. N. Moldoveana — J. Vol
ker 846—862 p d, A Grecescu — 
F. Vira? 902—907 p d, Gh. Lecu
lescu — P. Tosi 893—926 p d. Scor 
final : Voința 5300. Spartakus 5172. 
(bile goale : 29—26),

Turneul individual de ieri dimi
neață a avut o desfășurare deose
bit de interesantă. Primii jucători 
din ambele sexteturi au .realizat 
cifre modeste. Au trecut mai întîi 
de 900 p d românul A. Grecescu 
— 931 și adversarul său direct P. 
Tosi — 933 p d. Se părea că popi
carul budapestan va termina în
vingător, dar ultimii doi concurenți 
ai clubului Voința, Gh. Leculescu 
și H. Blăgăilă, au întrecut aștep
tările, depășindu-1 pe valorosul lor 
partener de joc. Leculescu a 
„mers" excepțional la manșele „izo

Campionatele europene de patinaj artistic, Ia Koln (B.F.G.).
Turnee „indoor" la Salt Lake City (Utah) șl Philadelphia (S.U.A.), turnee In aer liber la Nairobi (Kenya) și Stockholm.
Nimes Oiympique — Selecționata divizionară română (amical), la Nimes.Juventud Badalona — Steaua București In 

„Cupa cupelor" la Badalona.’ Slâvia Praga — Dinamo București, !n „Cupa campionilor europeni" la Pr3ga.
Proba de coborâre (bărbați și femei) conttod pentru „Cupa mondială", la St- Morita (Elveția).

Turneu internațional de sabie la Sofia.Campionatul mondial pentru echipaje de 1 persoane, la Lake Placid (S.U.A.).Campionatele europene de patinaj viteză (femei), Ia Brandbu (Norvegia).Campionatele europene, la konigssee (RFG). 
Concurs de sărituri, la Oberhof (R.D.G.).Slalom uriaș (femei), fn cadrul „Cupei mondiale" la Abetone (Italia).

Aspeet ie la arena Vo
ința din Capitali, tn 
timpul disputării parti
dei dintre echipele Vo
ința fi Spartakus Buda

pesta 

late", totalizînd 327 p d, iar colegul 
său de club, Blăgăilă care pînă la 
urmă a reușit frumoasa performan
ță de a ocupa primul Ioc — a fost 
de o rară precizie la seriile de lo
vituri în plin, nimerind, aproape 
cu fiecare bilă „canalul" mare, pe 
toate cele patru piste.

Clasamentul turneului individual:
1. H. Blăgăilă (Voința) 942 p d (la 
„pline" 639 — la „izolate" 303 — 
bile ratate 1), 2. Gh. Leculescu (V) 
936 (609—327), 3. P. Tosi (Sparta
kus) 933 (625—308), 4. A. Grecescu 
(V) 931 p d. 5. F. Virag (S) 900 p 
d. 6. I. Molnar (S) 894 p d.

T. RABȘAN

Societăeul Faferi Jfwnatoc, f* plin efort, este primul campion mondial 
ai sprinterilor

->

SHEILA
(U.R.S.S.)

LA PATINAJ VITEZĂ
La Oslo au continuat întrecerile 

campionatului mondial de patinaj 
viteză rezervate sprinterilor. Sîmbă- 
tă, in cea de a doua probă feminină 
(1000 m), Sheila Young (S.U.A.) a 
obținut o nouă victorie în 1:30,45. 
Ea a fost urmată de Atje Keulen- 
Deelstra (Olanda) 1:30,74 și Sylvia 
Burka (Canada) 1:32,43. Cursa mas
culină pe aceeași distanță a revenit 

Kurajița (Iugoslavia) — 9>.'i puncte; 
Em. Reicher (România) — 6 punc
te ; Alia Kușnir (U.R.S.S.) — 5‘ : 
puncte; Bednarski (Polonia) — 5 
puncte etc.

Turneul 
cîștigat de 
Mihail Tal 
te din 15 posibile, urmat de Bala- 
șov (U.R.S.S.) — 10 puncte ; Vasiu- 
kov (U.R.S.S.) — 9 puncte ; Pianinei 
(Iugoslavia) și Hort (Cehoslovacia)
— 8>/j puncte etc.

în concursul feminin, cu două 
runde înainte de încheiere, pe pri
mul loc al clasamentului a tre
cut Malipetrova-Hartston (Anglia)
— ll’/z puncte. La o jumătate de 
punct urmează Elisabeta Polihro- 
niade (România) și Katia Iovanb- 
vici (Iugoslavia), iar la un punct 
Ljubița Jivkovici (Iugoslavia). A 
doua reprezentantă a României la 
acest turneu, Margareta Teodorescu, 
ocupă locul 7, cu 8>/ș puncte și o 
partidă întreruptă.

olandezului Jos Valentin în 1:21,80, 
înaintea compatriotului său Eppie 
Blecker 1:21,84 și a sovieticului Va
leri Muratov 1:22,0.

Participanții la competiție au re
petat duminică probele. Nord-ame- 
ricanca Sheila Young s-a dovedit 
din nou imbatabilă, sosind prima la 
500 m în 43,34. Pe locurile urmă
toare : Catherine Priestner (Cana
da) 44,30 și Atje Keulen-Deelstra 
(Olanda) 44,33. Extrem de disputată 
a fost și disputa sprinterilor pe dis
tanța de 500 m, care a dat urmă
toarea ordine finală : 1. Dan Imm- 
erffall (S.U.A.) 39,70, 2. Per Bjo- 
rang (Norvegia) 39,72, 3. Lasse Ef- 
skind (Norvegia) 39,75, 4. Valeri 
Muratov (U.R.S.S.) 39,79.

In cursul după-amiezii au fost 
programate ultimele probe de 1000 
m. La femei a învins vest-german- 
ca Monika Pflug în 1:29,87, urmată 
de Sheila Young 1:31;16 și olandeza 
Van den Brok 1:31,42. în disputa 
masculină : 1. Eppie Blecker 1:21,11,
2. Jos Valentin 1:21,59, 3. Lasse 
Efskind 1:21,61, 4. Valeri Muratov 
1:21.62. în urma acestor rezultate, 
Sheila Young și Valeri Muratov au 
cucerit primele titluri de campioni 
mondiali ai sprinterilor Ia patinaj 
viteză. Iată clasamentele generale :

FEMININ : 1. Sheila Young
(S.U.A.) 177,515 p, 2. Atje Keulen- 
Deelstra (Olanda) 180,395 p, 3. Mo
nika Pflug (R. F. a Germaniei) 
181,225 p, 4. Petra Burka (Canada) 
182,045 p ; MASCULIN : 1. Valeri 
Muratov (U.R.S.S.) 161,260 p, 2. Jos 
Valentin (Olanda) 161,495 p, 3. 
Eppie Blecker (Olanda) 161,925 p, 
4. Lasse Efskind (Norvegia) 
162,020 p.

LAUSANNE, 4 (prin telex). în 
cursul dimineții de duminică, la 
palatul Be ia? eu. s-a efectuat trage
rea la sorți a ordinii în care orașele 
candidate își vor prezenta dosarele 
și proiectele pentru a putea fi luate 
în considerare la alegerea localității 
care va găzdui Jocurile Olimpice 
de iarnă din 1976

După cum se știe, în termen util 
și-au depus candidaturile stațiunile 
de sporturi de iarnă Innsbruck (Au
stria), Tampere (Finlanda), I^ke 
Placid (S.U.A.) si regiunea Mont 
Blanc cu centrul la Chamonix 
(Franța).

în tot cursul zilei de duminică 
Comisia executivă a C.I.O. și-a con
tinuat lucrările, cercetînd cu amă
nunțime în special răspunsurile can
didatelor ia tradiționalul chestionar 
olimpic. Apoi, în cursul serii de

GUSTAVO THOENI A CÎȘTIGAT 
SLALOAAUL SPECIAL DE LA ST. ANTON

anAR
Gustavo Thoeni, ciștigătorul cursei de slalom special de la 

care l-a adus la două puncte de liderul „Cupei mondial^1

în localitatea montană Sânkt An
ton din Austria au continuat ieri 
întrecerile schiorilor pentru actuala 
ediție a „Cupei mondiale". De data 
aceasta, participanții s-au întîlnit în 
spectaculoasa probă de slalom spe
cial, care a atras pe marginea pîr- 
tiei mii de spectatori.

Obținînd în prima manșă un a- 
vantaj net în fața principalilor săi 
adversari, favoritul cursei, italia
nul Gustavo Thoeni a rămas în 
fruntea clasamentului șj după cea 
de a doua coborîre, reali zi nd un fru
mos succes. Timpul său total, în 
ambele manșe — 106,94 sec. Pe po
diumul de premiere au mai urcat 
vest-germanul Christian Neureuther 
cu 107,54 sec și francezul Henri 
Duvillard cu 107,92 sec.

în urma acestei victorii, Gustavo

FRANCEZUL BERNARD TALVARD ÎNVINGĂTOR
ÎN „TROFEUL MARTINI" LA FLORETĂ

La Paris, în fața a peste 5000 de 
spectatori, s-au încheiat aseară în
trecerile celei de a 20-a ediții a 
„Trofeului Martini". în semifinalele 
competiției s-au calificat trei flore- 
tiști francezi: Talvard, Revenu și 
Berolatti, împreună cu vest-germa

duminică, membrii Comisiei execu
tive — după studierea candidaturi
lor — s-au retras pentru a intra 
în deliberări.

La sfîrșitul acestor lucrări — po
trivit știrilor transmise de la fața 
locului — lordul Killanin, noul pre
ședinte al Comitetului Internațional 
Olimpic, a anunțat că stațiunea 
austriacă de sporturi de iarnă Inns
bruck a fost aleasă să organizeze 
viitoarele Jocuri Olimpice hivernale, 
în 1976.

După cum se știe, localitatea 
Innsbruck a mai găzduit Jocurile 
Olimpice de iarnă în anul 1964. 
Stațiunea austriacă se bucură de a- 
vantajele unui echipament sportiv 
complet, adaptat tuturor discipline
lor aflate în programul olimpic, și 
de o admirabilă poziție geografică și 
turistică în munții Tirolului.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Thoeni s-a apropiat la: nuîkaT dpiiă 
puncte de liderul clOHjenTOui 
„Cupei mondiale", elveți^nuf,'R?l|țS8 
Collombin, cu șanse mȚT ji-1 
depăși în întrecerile viitoarei ’O 
poziție foarte bună deține, și, 
cui David Zwilling, pe; cațe-l,vrrlai 
despart acum de primul .qUțsat' nu
mai 11 puncte. Iată, de altfel, în 
„Cupa mondială" ordinea, primilor 
opt după slalomul specialIa. Si. 
Anton :

1. Roland Collombin (Elveția) 131 
p. 2. Gustavo Thoeni (Italia) 129 p,
3. David Zwilling (Austria) 120 p,
4. Bernhard Russi (Elveția) 106 p,
5. Christian Neureuther (R-F. a Ger
maniei) 85 p, 6. Henri Duvillard 
(Franța) 84 p, 7. Piero Gross (Ita
lia) 69 p, 8. Marcelo Varallo (Ita
lia) 64 p.

f

nul Behrs. Revenu l-a întrecut pe 
Berolatti cu 10—6, iar Talvard pe 
Behrs cu 10—2. Finala a oferit o 
luptă epuizantă între Bernard Tal
vard și Daniel Revenu. Mai decis 
în acțiunile din final, Talvard a 
cîștigat cu 10—8.

I
SOFIA, 4 (Agerpres). — în zilele 

de 17 și 18 februarie, la Sofia vor 
avea loc întrecerile celei de a 4-a 
ediții a Campionatelor europene 
universitare de atletism pe teren 
acoperit. La actuala ediție a între

Surprize In turneul de tenis de la Milano

ÎN FINALĂ: riessen-tanner
în semifinalele turneului interna

țional de tenis care are loc pe te
ren acoperit la Milano, Martin Ries- 
sen (S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 
3—6, 7—6 pe australianul Ken Ro- 
sewall. El îl va întîlni în finală pe 
Roscoe Tanner (S.U.A.) care în se-

PERFORMANTE REMARCABILE
IN CONCURSUL ATLETIC OE LA TORONTO

In cadrul concursului Internațional atletic, desfășurat pe teren 
acoperit la Toronto, au fost realizate o serie de performanțe re

marcabile.Astfel, în cursa feminină de 1 oco yarzl, sportiva canadiană Glenda Reiser a stabilit cel mai bun rezultat mon
dial cu timpul de 2:29,4.In probele de 50 yarzi garduri, Mamie Ralllns (S.U.A.) — la feminin, cu 6,4, 
și Danny Smith (S.U.A.) — la masculin, cu 5,8, au egalat cele mal bune performanțe mondiale pe teren acoperit. 
Cu un rezultat excelent s-a încheiat și cursa masculină de 50 yarzi. în care sprinterul american Herb Washington a 
fost cronometrat cu timpul de 5,0.

Concursul internațional de cros, 
desfășurat la Mol (Belgia), s-a încheiat cu victoria atletului belgian Willy Polleunis. învin

gătorul a parcurs traseul în lungime de 8 km în 24:12. Pe locul secund s-a clasat sud-africanul Andries Krogman 
24:15, urmat de englezii F. Briscoe 24:20 șl A. Simmons 24:22.

Cu prilejul unui concurs atletic de-sală, organizat de clubul „Jal- ghlrls" din Vilnius, tlnărul lo- 
nas Sabas a stabilit cea mal bună performanță europeană a sezo-

SCOJIA-JARA GALILOR 10-9 
ÎN „TURULUI CELOR 5

NAȚIUNI" LA RUGBY
Peste 70.000 de spectatori au asis

tat pe stadionul Murrayfield din 
Edimburgh la meciul internațional 
de rugby dintre selecționatele Sco
ției și Țării Galilor, contînd pen
tru „Turneul celor 5 națiuni". Ju
cînd excelent, rugbyștii scoțieni au 
obținut o sui’prinzătoare victorie cu 
scorul de 10—9 (10—6). 

cerilor și-au anunțat participarea 
pînă în prezent atleți și atlete din 
10 țări : Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Grecia, Italia, Polonia. România. 
Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S. și Bul
garia.

mifinale l-a eliminat ta mod sur
prinzător pe Tom Gorman cu 7—6, 
6—1. Tanner, un jucător ta virată
de 21 de ani, originar din Palo Alto 
(California), a jucat excelent. a- 
nunțîndu-se ca o mare speranță a 
tenisului american.

nulul în proba de săritură to tongime cu rezultatul de 7,71 m. De ujeauonat 
că pista de elan a sălii din Vltoius 
este confecționată dm materia; de con
strucție autohtonă.

Hocheiștii reprezentativei Cehoslovaciei — campioană mondială — au in- 
timpinat o rezistență neașteptat de dirză din partea echipei Finlandei, in 
meciurile disputate, vineri și sîmbătă, la Tampere și Helsinki, și încheiate 
cu scorurile de 3—2 și 2—1 in favoarea oaspeților, în clișeu : finlandezul 

Matti Keinonen (stingă) in luptă pentru puc cu Milan Huzela.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

LOTLL REPREZENTATIVEI R. D. GERMANE
PENTRU TURNEUL DIN AMERICA DE SUD

Antrenorul reprezentativei R.D.
Gr-rmarte, Georg Buschner, s-a fi- 

i xat asuora lotului de 18 jucători 
| (aleși din cei 24 anunțați la înce- 
. putui anului și care formează efec- 
I tivul larg), pentru turneul în A- 

merica de Sud (plecarea în jurul 
I datei de 20 februarie). Acest turneu 
I face parte, cum se știe, din progra- 
I mul de pregătire în vederea jocu

rilor din preliminariile C.M.
y xy - j. 1 este format din următorii 

fotbaliști:
Portari: Croy (Sachsenring

, Zwickau), Schneider (FC Hansa Ros- 
! toci) șj Blochwitz (FC Carl Zeiss

ITALIA : MILAN — SINGURA
BOLOGNA. 4 (prin telex. de la 

orespondentu] nostru). Cea de-a 
ixia etapă a returului o continuat 
Tâdițiâ in ultimul timp.

Fundași i Bransch (FC Chemie 
Halle), Kische (FC Hansa Rostock), 
Zapf (1 FC Magdeburg), Dorner și 
VVătzlich (Dynamo Dresda), Weise 
(FC Carl Zeiss Jena).

Mijlocași : Kreische și Hăfner (Dy
namo Dresda), Seguin și Pomme- 
renke (1 FC Magdeburg)

înaintași: P. Ducke și Vogel (FC 
Carl Zeiss Jena), Sparwasser (1 FC 
Magdeburg), Streich (FC Hansa Ros
tock) și Richter (Dynamo Dresda).

Cum se vede. 5 jucători sînt de 
la Dynamo Dresda. cite 4 de Ia 
FC Carl Zeiss Jena și 1 FC Magde
burg, 3 de la FC Hansa Rostock și 
unul de la FC Chemie Halle.

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
aceea a golurilor înscrise cu zgîrce- 
nie. in cele 8 partide fiind marcate 
numai 11. Trei meciuri s-au Încheiat 
cu rezultate albe, iar alte două cu 
victorii la un scor minărf în favoarea 
gazdelor. Doar Milan — care în 
urma succesului de ieri a rămas sin
gură In fruntea clasamentului — si 
Cagliari au reușit performanța, de- 

rarissimă în câmpionâtul its- 
liar:. de a înscrie trei goluri într-o 
partidă, performanță cu care specta
torii aproape că s-au dezobișnuit. 
Iată rezultatele și autorii golurilor i 

— Internaționale I—0 (Sa- 
’-oldi).Cagliari — Lanerossi Vicenza 
3—• (Riva 2 si Nene). Lazio — Fio
rentina 0—0, Milan — Ternana 3—1 
(Rivera, autogul Benatti și Chiarugi 
pentru Milan, respectiv' Cardillo din 
11 m>, Napoli — Atalanta 1—0 (Da- 
miani\ Sampdoria — Genova 0—0, 
Torino — Palermo 2—0 (Palici 2, unui 
din 11 m). Verona — Juventus 0—0.

Ce ar fi de remarcat In urma eta
pei de ieri ? Inter, după neașteptatul 
eșec de miercuri seară pe Sar. Siro. 
fn restanța cu modesta echipă din 
Vicenza. a suferit a doua fSfrtnger’ 
consecutivă, la Bologna, dovedind o 
serioasă criză de formă. Se pare că 
stelele echipei milaneze au ajuns Ia 
trepusculul carierei lor. într-adevăr, 
tn meciul de Ia Bologna comporta
rea cea mai slabă au avut-o foștii el 
jucători de bază — Facchettl, Mazzo
la. Boninsegna șl, mai ales, Corso. 
Acesta din urmă pare o umbră a ma
relui jucător de acum 6—7 ani. La 
Bologna, Sandro Mazzola a jucat cel 
de-al 400-lea meci sub culorile al- 
bastru-negru ale lui Inter, dar nici 
Sandro și nici echipa lui n-au reușit 
să ne facă să simțim acest eveni
ment

Milan a obținut o victorie normală 
în fața unei echipe fără prea mari

Fază din meciul de cupă Chelsea Londra — Ipswich. Portarul londonezilor Phillips a fost mai iute decîi 
Beattie (la mijloc, in săritură pentru a prelua balonul) și boxează mingea, sub privirile fundașVor Hinton 
(stingă) și Locke (dreapta). Telefoto : A.P.-AGERP11ES
pretenții. într—un meci care i-a prile- 
juit căpitanului Gianni ' Rivera în
scrierea celui de-al 100-lea gol al 
său in jocurile de prima divizie.

Mai trebuie notate cele două go
luri reușite de Riva împotriva lui 
Lanerossi, care ne dau speranțe in 
revenirea la cei mai înalt nivel a! 
tunarului de altădată al lui Cagliari 
și al echipei naționale. „Squadra 
azzura" are nevoie imperioasă de 
serviciile lui Riva, chiar foarte cu- 
rind, în meciul cu Turcia de la 
Istanbul din preliminariile Campio
natului mondial. Clasamentul:
1. Milan IT 11 4 2 37—17 24
2. Juventus 17 9 7 1 23— 9 28
1 Lazio 17 1 * 1 26—10
*. Internazionale 17 t 4 4 21—11 22

în clasamentul golgeterilor conduc 
Rivera (Milan) șl Palici (Torino) cu 
cite 10 goluri, urmați de Chinaglis 
(Lazio), Clerici (Florentina) șl Chia
rugi (Milan), toți cu cite 8 goluri.

CESARE TRENTINI

LEEDS UNITED ÎNVINGĂTOARE 
IN CUPA ANGLIEI

Sîmbătă s-au disputat meciurile tu
rului al IV-lea al Cupei Angliei.

Leeds United, viitoarea adversară 

a lui Rapid în „Cupa cupelor", a 
avut de înfruntat pe Plymouth Ar
gyle. După un joc strîns, echipa 
Leeds United a terminat învingătoa
re la scorul de 2—1. în celelalte în- 
tilnifi programate în cadrul acestei 
etape s-au înregistart rezultatele : 
Arsenal Londra — Bradford City 
2—0; Bolton Wanderers — Cardiff 
City 2—2; Carlisle — Sheffield ' Uni
ted 2—1 ; Chelsea Londra — Ipswich 
2—0 ; Coventry — Grimsby Town 
1—0 ; Derby County — Tottenham
1— 1 ; F. C. Liverpool — Manchester 
City 0—0 ; Hull — West Ham 1—0 ; 
West Bromwich Albion — Swindon
2— 0 ; Wolverhampton — Bristol City 
1—0.
BAYERN ȘI-A MĂRIT AVANSUL

Rezultate înregistrate în etapa • 
20-a a campionatului vest-german de 
fotbal : F. C. K6ln — M.S.V. Duis
burg 3—1 ; Bayern Mfinchen — Ein
tracht Braunschweig 3—0 ; S. V. 
Hamburg — V.F.B. Stuttgart 2—0 ; 
Kickers Offenbach — Hertha S.C 
0—0; F. C. Kaiserslautern — Ein
tracht Frankfurt pe Main 0—1 ; 
V.F.L. Bochum — S. V. Wuppertal 
2—2 ; Fortuna Dusseldorf — Schalke 
04 1—1 ; Hanovra 96 — Borussia
Monchengladbach 1—2 ; Rotweiss O

berhausen — Werder Bremen 2—3.
Clasament: 1. Bayern Miinchen — 

31 puncte ; 2. Fortuna Dusseldorf — 
28 puncte (un joc mai puțin dispu
tat) ; 3. F. C. Koln — 26 puncte.

ȘTIRI

• Conducătorii clubului Bayern 
Miinchen au anunțat că meciul re
tur Bayern — Ajax de la 21 martie 
se va disputa cu casele închise. Toa
te biletele au fost vîndute. Circa 
80 000 de spectatori vor asista la meci 
pe stadionul olimpic. Peste 30 000 de 
cereri n-au putut fi satisfăcute.

• F. C. Santos și vedeta sa Pele 
«u plecat tn turneu în Australia, 
Extremul Orient șl Europa. Primul 
său meci este programat la Mel
bourne, In Australia, în Europa, 
F. C. Santos va juca la 20 februarie 
în Scoția, la 22 în Anglia, la 27 în 
R.F.G., la 4 martie în Franța, la 6 
în Belgia și, probabil, la 8 din nou 
in Franța.

• Gordon Banks are speranțe de 
a reintra. La primul său antrena
ment a constatat că vederea i-a re
venit aproape total la ochiul acci
dentat. Perioada de convalescență, 
însă, va trebui prelungită, astfel că 
este foarte puțin probabil ca Banks 
.să reintre tn poarta echipei sale, 
Stoke City, în acest sezon.
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