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LOTUL REPREZENTATIV
A AJUNS LUNI SEARA
• Escala (neprevăzută) de 24 de ore la Paris din cauza cetii ® La puțin timp

după sosire, antrenament pe stadionul „Jean Bouin"

DE FOTBAL
LA NÎMES

IN LOC SĂ PROGRESEZE, RUGBYUL RF fjCț 
A REGRESAT ÎN ULTIMII ANI U"w»«A REGRESAT IN ULTIMII ANI
O dezbatere organizată de ziarul nostru, cu participarea unora

dintre cei mai

R
ugbyul este, între jocu
rile sportive, una dintre 
cele mai vechi discipline 
practicate în România, 
istoria se înfinzîndu-se pe 
durata a aproape șase 
decenii. Cele 56 de campionate, care, 

începînd din 1914, s-au desfășurat 
Dină acum, îi conferă sportului cu 
balonul oval un certificat de certă 
maturitate. Este firesc, deci, să aș
teptăm din partea rugbyului rezul- 
tale pe măsura vechimii sale, care 
să-l plaseze, totodată, pe treptele su
perioare ale ierarhiei internațio
nale.

Din păcate însă, după ce a urmat 
o linie ascendentă {între anii 1958 și 
1964, de altfel, reprezentantiva tării 
nu a cunoscut înfrîngerea, obținind 
în partidele cu XV-le Franței — ce! 
mai bine colat pe continent — două 
victorii și două meciuri egale în de
plasare), sportul acesta, cu o atît de 
bogată tradiție pe meleagurile ro
mânești, a început să bată... în re
tragere, sâ înregistreze un vizibil 
regres.

Deși — am fi nedrepți dacă n-am 
recunoaște — în ultimii doi-trei ani 
S-au făcut eforturi pentru implanta
rea acestui sport într-o serie de cen
tre curn or fi Constanța, Suceava 
sou Sibiu, care par cîștigate trainic 
pentru cauza rugbyului. Timișoara a 
obținut (a rîndu-i un mare succes, 
prin „XV"-le Universității, cucerind 
titlul de campioană, răpit Bucureștii,- 
lui și anulind astfel un monopoi vechi 
de decenii., Nu putem încheia a- 
ceasfă idee fără a aminti și de e- 
voluția excelentă a juniorilor noștri, 
core anul trecut, în Italia, au obținui 
un succes remarcabil, situîndu-se pe 
primul loc în turneul F.I.R.A. (un ode- 
vărpt campionat european) pentru 
juniori.

Totuși, situația de ansamblu o ră
mas nemulțumitoare, rugbyul româ
nesc nemaifiind clasat, din păcc’e, 
în virful piramidei continentele A-n 
pierdut cu regularitate în ulrimul 
timp în fața Franței, ior anul trecut 
s-a... mers și mai departe, înregistrin- 
c’u-se un eșec in meciul cu repre
zentative R.F a Germcniei. In ace
lași. timp, valoarea principalelor com
petiții cu caracter republican, atît la 
n'velul juniorilor, cît și al seniorilor, 
este mai scăzută.

Federația româno de rugby, onali- 
z'nd în mod critic situația existentă, 
întreprinde vădite eforturi pentru a 
readuce acest sport pe linia ascen
denta ce a caracterizat un trecu' nu 
p eo îndepărtat, spre a-i reda strălu
cirea de altădată.

PARIS, 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Sigur' că vă întrebați de ce pri
ma corespondență telefonică nu 
sosește de la Nîmes, prima etapă 
a turneului lotului reprezentativ 
de fotbal, ci din capitala Franței 
Foarte simplu : luhi, la ora 11, cînd 
telefonez ne aflăm tot la Paris unde 
trebuia să facem doar o escală. Dar 
să vă povestesc micile noastre pe
ripeții de la plecarea din ~ 
rești și pînă la această oră.

Am parcurs, în excelente 
ții, distanta București — 
Atmosferă veselă, în avion, 
glume, prezentîndu-ni-1 (ea de obi
cei) pe Răducanu în respectat 
campion. Doar Valentin Stănescu, 
cunoscut ea un mare anti-pasager 
aerian, a suferit din plin oină cînd 
avionul nostru a atins cu masivele 
lui pneuri betonul aeroportului Le 
Bourget. După amiaza de duminică 
ne-am petrecut-o printr-o splendi
dă plimbare pe marile artere pa
riziene. Am profitat de această zi 
în care mulți locuitori ai capitalei 
pleacă în vacanța de final de săp- 
tămînă și am circulat mai . în 
voie pe (altfel) aglomeratele lui 
bulevarde.

Seara ne aflam din nou la aero
port. instalați într-un ftvion al 
companiei „France-Inter“ care tre-

Bucu-

condi- 
Paris. 
multe

buia să ne 
' de zbor, la 

nit, a făcut 
nevre pentru 
de decolare... 
s-a efectuat 
de oră de' așteptare în acel punct- 
cheie al pistei, aeronava a făcut 
cale-întoarsă spre locul de plecare. 
Curind ni s-a explicat că, din 
cauza ceții, pilotul-șef refuză să 
decoleze. Am debarcat și am fost 
conduși — 
prezentanții 
la hotelul 
construcție

Ziarul nostru, in dorința de a spri
jini Strădaniile Federației, a între- 
prins- o largă investigație printre cei 
mai de seamă specialiști din lumea 
balonului oval (investigație care, de

ducă, în 60 de minute 
Nîmes. Avionul a por- 

regulamentarele ma- 
intrarea în punctul 
dar operațiunea nu 

După vreo jumătate

de gazdele noastre, re- 
lui „France Inter" — 
„P.L.M.“, o modernă 

a genului, unde am

petrecut noaptea. Urmează ca. în 
noile condiții, să plecăm la 
13.40 (Paris) pe calea aerului 
Montpellier și, de acolo, cu 
autobuz trimis de Olympique
Nîmes, în orașul-gazdă al primului 
joc al lotului. '

ora 
la 

un

NÎMES 5 (prin telefon).
^Iată că transmit în aceeași zi si 

a doua corespondență, de data 
aceasta din orașul unde am ajuns 
după itinerarul anunțat.

La sosirea la Montpellier am fost 
întîmpinați de o delegație a clubu
lui Olympique Nîmes, în frunte cu

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

IHPĂ DOTAREA IVOR fO'ITNE (I NATERIALE SPECIFICE
autorizați specialiști antrenori și foști internaționali

S-AU
TURNEUDIN

In cadrul 
usținute în

să le probeze în durul 
români și cei germani

MÎINE SEARĂ, LA PLOIEȘTI, IN C.C.E

FOTBALIȘTII 
DE LA STEAUA 

ÎNAPOIAT

Ragbyștit trebuie să posede 
contact cu adversarul.

ultimelor două partide
___ Siria, fotbaliștii de la 

Steaua au înregistrat o victorie și 
un eșec. Ei au pierdut în 
selecționatei Armatei siriene 
0—3 și 
rea cu 
bal iștii 
aseară,

DIN JUDEȚUL BISTRIȚA NASAUD
SI-AU ÎNCEPUT
Inițiativa Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport, a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și a Ministe
rului Apărării Naționale de a 
dota unele comune cu profil de 
munte cu materiale specifice prac
ticării schiului, se bucură de uh 
real succes. ■

Recent, reprezentanți ai secției 
organizare șî control din C.N.E.F.S. 
și ai Federației Române de Sch:

ACTIVITATEA
meleaguri, se stabilise ca activita
tea de popularizare a schiului să 
se desfășoare, în 'principal, pe văile 
Bîrgăului (aici se înregistrează a- 
proape 'permanent temperaturi 
foarte scăzute) și Someșului. Este 
vorba de comunele Rod na, Tiha 
Bîrgăului, Măgura Ilvci, Lunca II- 
vei. Farsa, Romuli, Sîngeorz-Băi. 
Șanț. Moșnenii-Birgăului. Prun- 
dul-Birgătilui și Bistra-Birgăului.

aceste localități au fost re-

fapt, urmează i 
rotunde", organ 
aceeași temă a

Plecînd de Io ideea că „in ioc să progreseze, rugbyul a regresat 
in ultimii 10 ani" redacția a adresat celor chest onat crmâtoarele 
trei întrebări :

«Ați contribuit acum un deceniu la prestigioasele victorii 
ale rugbyțtilor români asupra „XV"-ului Franței. Cum se 
explică succesele repurtate in acea perioadă?

2 Ulterior, rugbyul, românesc a înregistrat un regres conti
nuu. Care sint, după părerea dv, ccuze-e acestui feno

men supărător ?
Ce soluții preconizați pentru ca rugbyul să urce din 
spre virful piramidei sportive?31 nou

Au par 
zată de ț 
naționale, 
foste 
oval ______ _
rcanu. Dumitru Manoileanu, f? 
trenori ai echipei naționale. 
(Titi) lonescu. fost căpitan

i foști antrenori ai echipei 
actuali antrenori, ca si 

glorii ale balonului nostru 
Ion Buzoianu. Nicolae Pâdu-

ar. • 
Dumitru 
al eohî-

Penei. tiarei Mo raru. Alexandru 
xiu. Rene Chiriac. Alexandra Palosa 
nu. Radu Demian. Paul Ciobănel s 
Valeriu Irimcscu, maeștri emerit: 5 
scortului, foști jueârtori ai e-hine 
de aur" a României

CARTEA DE VIZITĂ" A RUGBYULUIrr
Înainte d a trece la ancheta pro. 

priu-zisâ. VOftl da cuvint-.il prof. Ovi- 
Marcu. secretarul general al 

pentru a situa rugbyul jn con- 
general al sportului romă

diu 
F.R.R. 
textul 
nese.

„La ora 
p raci iran ți

actuală . există 9 120 de 
. a> rugbyului. care acti

vează in competiții oficiale, campio
nate divizionare A și B sau de ju
niori, la tineret-rezerve sau in între
ceri rezervate școlarilor. Toți aceștia

CUPELE EUROPENE LA BASCHET

DINAMO și STEAUA
inaintea ultimelor confruntări

sint cuprinși in 188 de secții afiliate 
pe lingă cluburi sportive sau asocia
ții Sint cuprinse in activitatea com- 
petițională un număr de 149 de echi
pe. dintre care 14 in divizia A. 39 in 
divizia B. 48 in campionatele de ju
niori. 32 in întrecerea la tineret- 
rezerve, iar ÎS echipe in sistemul 
școlilor profesionale C.F.R.

12 rugbyști sint maestri etneriți 
sportului (Gheorghe Pircălâbe-scu. 
lexandru Penciu. Tîti Ionesco. 
Ciobănel, Rene Chiriac. 
niian.
raru. 
nescu. 
cui și ____ _ _______________

In ceea ce privește antrenorii, nu
mărul lor global este de 194. pe ca
tegorii de clasificare ei prezentin- 
du-se astfel: categoria I — 17. ca
tegoria a Il-a — 27, categoria a lll-a 
— 78 si categoria a IV-a — 72. Iată, 
succint prezentată „cartea de vizită" 
a rugbyului".

ai 
A- 

P-.ul 
D- 
Mn- 
Stâ-

Radu
Paul Iordăchescu. Viorel 
Mircea Rusu. Constantin
Mihai It usek. Valerin Irimes- 

79 maeștri ai sportului.

(In numărul de mîine al ziarului 
nostru vom publica răspunsurile Io 
prima întrebare).

Echipele masculine de 
baschet Dinamo și Steatra- 
susțin, săp’âmîna aceas
ta, partidele tun din ca
drul ultimei etape a sfer
turilor de finală ale cu
pelor europene. Primi’ 
vor evolua sportivii de 
la Steaua care vor juca, 
miercuri la Badalona. în 
compania 
vent ud, 
decisivă 
rea în 
pei cupelor, alături 
Jugoplastika Split 
grupa B), 
in. ambele 
ținute.

Deci, 
bucureștenii au - misiunea 
de a obține un rezultat 
cît mai bun (prin aceasta 
înțelegînd chiar și o în- 
frîngere, dar la o dife
rență acceptabilă), care 
să ie dea speranțe pen
tru meciul retur de Ia 
București (14 februarie, 
ora 20. In sala Floreasca). 
Deși team-ul spaniol are 
o valoare recunoscută 
(prezența in lot a inter
naționalilor .Buscato, E. 
Margall, Sahtillana, Es
trada și victoria obținută 
la Badalona asupra echi
pei Jugoplastika—76—62. 
— sînt mărturii convin
gătoare în acest sens), 
formația pregătită d? 
prof. Vasile Popescu este 
încrezătoare în forțele 
ei și speră în calificare, 
în ultimele zile, . steliști! 
s-au antrenat fără răgaz. ., 
Vineri au jucat fotbal și 
apoi au executat arun
cări la coș, exerciții de 
atac și apărare, sîmbătă 
drept temă apărarea în zonă și ata
cul împotriva acestui sistem defensiv, 
duminică a venit rindul sistemului 
om la om, luni dimineață au lucrat 
pentru' presing și pentru individua- 
”---- ... amiaza aceleiași

un joc-școală. Echipa 
avionul, la Bada-

formației Ju- 
intr-o întllnire 
pentru califica- 

semifinalele Co
de 

(din 
învingătoare 

întreceri sus-
mîine seară.

Uneori, jocurile-școală capătă amprenta meciu
rilor oficiale, așa cum reiese șt din fotografia 
de mai sus făcută la un antrenament al echi

pei Steaua, inaintea plecării la Badalona

Foto i S. BAKCSY
au avut

lizare, iar în după 
zile au făcut 
pleacă astăzi, cu 
lona. tinde urmează ca, în cursul serii, 
să facă un antrenament de acomo
dare cu sala.

în vederea 
ta Praga), din 
lor de finală
»-au antrepat și ei în fiecare zi (vi-

neri „miuță", aruncări la coș și joc- 
” sîmbătă exerciții de individua- 

luni meci amical de verifica- 
fiind animați de dorința de a 
comportare cît mai bună, deși 
mai pot califica în semifinale 

performantă au obținut-o 
Moscova, Ignis Varese din 
Steaua roșie Belgrad și 

Milano din grupa A). Desi- 
Praga este o adversară

.școală,
Uzare', 
re), ei 
avea o 
nu se 
(această 
Ț.S.K.A. 
grupa B, 
Simmenthal 
gur, Slavia

lntîlnirii cu Slavia (joi 
ultima etapă a sferturi- 
ale C.C.E., dinamoviștii

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

apărare 
defensi- 

tempb 
dat de- 

în sinul

în ziua

sosesc
------- ---------- -----cu avionul, 
după care se vor deplasa direct Ia 
Ploiești.

fața 
cu 

au cîștigat cu 1—0 întîlni- 
echipa orașului Oms. Fot- 
bucureșteni s-au înapoiat 
pe calea aerului, în Capi-

l\Jll« PE CAMPIOANA U.R.S.S
- de .a ora 19,30. sa'.a

V... - do Ploiești va găzdui 
-.-.ar.să a intilnirji dintre 

cc.--.pe e Mean* M.A.I. Moscova,
c -j pentru «fer. ■ a^cle finală 
ale Cupe: ca4nlSftJirth»r'4.âR?petii. Pu- 
ralel cu prepara*:vele c.e rigoare ale 
organizatorilor si ale Televiziunii 
(care va transmite, in direct, re
priza a lî-a a unilnirîil. publicul 
ploieștean manifestă de Pe acum un 
'.iu interes pentru meci, asistînd la 
f.ecare antrenament al handbalisti- 
.ur bucurester.i. ceea ce ne face să 
crecem câ galeria* va susține cu 
:ide.:tate team-u. ■ <s'.rj campion.

Băieți: Iui Cornel Oțelea și Otto 
Telman, optimiști ș: bine dispuși, 
iși desfășoară programul zilnic în 
liniște, asteptind cu încredere pri
mul lor joc cu campioana U.R.S.S. 
Pregăt-. ;le se axează in principal pe 
refacerea potențialului formației, 
atît pe plan fizic. cit mai ales 
psihic. Aces’ a’ daiiea aspect î’ 
preocupă, de altfel, foarte mult pe 
cei d antrenori, care au inclus în 
program și momente de deconecta
re : duminică după-amiază și ier: 
dimineață echipa a vizionat două 
filme, iar astăzi jucătorii vor face 
• excursie cu autocarul pe Valea 
Prahovei. Tot în cursul zilei de azi 
după amiază, handbaliștii bucureș- 

t - ortv: din nou înregistrarea 
pe magnetoscop a meciului M.A.I. 
Moscova — Partizan Bjelovar, ana-

lizind particularitățile de joc 
formației moscovite.

Dintr-o discuție cu antrenorul 
Oțelea am aflat că echipa și-a redo- 
bindvt puterea de luptă și încrede
rea în forțele prapirii, că Gruia s-a 
refăcut, iar coechipierii săi înregis
trează o curbă de formă ascendentă. 
Ultimele două antrenamente, axate 
pe consolidarea jocului în 
(cu accent pe mobilitatea 
vei) și pe realizarea unui 
rapid și susținut în atac au 
plină satisfacție, creînd
echipei un climat propice pentru 
abordarea partidei de miercuri. Fără 
a ne da un pronostic. Cornel Oțelea 
ne-a spus câ formația sa trebuie 
să cîștige primul meci la o diferen
ță de 4—5 goluri, pentru a putea 
evolua fără emoții în meciul retur, 
programat la Moscova, 
15 februarie.

Handbaliștii sovietici 
cursul acestei dimineți

★
In altă partidă din cadrul sfertu

rilor de finală ale C.C.E., formația 
Lokomotiv Sofia a întrecut în pri
mul meci, disputat sîmbătă în capi
tala Bulgariei, pe S.K. Leipzig, cu 
14—11 (8—4). Deosebit de disputat, 
meciul a fost condus de cuplul ro
mân Gheorghe Lungu — Dumitru 
Purică.

constituie a 
județul Bistrița, reuniți la Fintînelr

Înscrierea în concurs — un fapt inedit dar emoționant 
premieră ir, viața micilor schiori din

Horia ALEXANDRESCU

„AMBIȚIA 4 flISI PRINCIPALUL fACTOR Al VICTORIH

și Bob au efectuat un sondai pri
vind organizarea efectivă a acti
vității în nou înființatele centre, 
de schi din județul Bistrița-Nă- 
săud. După un studiu amănunțit al 
condițiilor geografice de pe aceste

wmfljr
CORNEL MARCULESCU

partizate, la sfîrșitul anului tre
cut, peste 360 de perechi de schiuri 
și de bețe, de care beneficiază, in 
prezent, elevii școlilor generale 
respective. La această oră, acțiu
nea de organizare a centrelor de 
schi este aproape terminată. Nu 
trebuie să trecem cu vederea ma
rile merite pe care le-au avut. în 
această direcție, profesorii 
Cimpeanu (Tiha Bîrgăului),
Mureșan (Moșnenii Bîrgăului), Sil
via Crișan (Bistra Bîrgăului), Vir
gil Pop (Bistra Bîrgăului), Aurel 
Deațcu (Șanț).

La 20 
finele a 
Comisiei 
o primă

Ion 
Ion

VA CONDUCE

CONSTANTIN; LACHE. antrenorul UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA, explică 

la sosirea pe aeroportul Otopeni, frumoasa performanță a echipei sale

Aseară au sosit de la Cosenhago 
— fericite — handbalistele de la U- 
niversitatea Timișoara Victoria asu
pra redutabilei formații F.l.F. Co- 
penliaga. care le-a adus calificarea 
în semifinalele Cupei campionilor 
europeni, a remontat moralul fete
lor, le-a făcut mai optimiste.

„A fost un meci foarte greu — 
ne-a spus antrenorul Universității 
Timișoara, lectorul universitar Con
stantin Lache. In prima repriză, mai 
ales la începutul ei, echipa a acțio
nat timid, apăsată de același com
plex care a șufocat-o la Timișoara 
și lași. Abia atunci cînd situația a 
devenit dramatică — era 4—1 pentru 
daneze 1 — fetele și-au revenit și, cu 
o ambiție pe care n-am mai intil- 
nit-o de mult la ele. au început să 
remonteze. Repriza a doua a fosl 
de un nivel tehnic ridicat. Ibadula, 
Hrivnak, Metzcnrath ți celelalte au 
început să joace la nivelul real al 
valorii lor, au încintat spectatorii și

— ceea ce este importară — s-au 
detașat net de adversare. Publicul, 
avertizat de ziare că »a asista la o 
victorie facilă a campioanei Dane
marcei, a fost surprins de riposta 
dirză, de ambiția româncelor și — 
in final — de jocul lor frumos, spec
taculos. Dar. de abia acum încolo 
tine greul. Meciurile cu campioana 
R. D. Germane — S C. Leipzig — 
sint deosebit de dificile. Ne tom 
concentra la maximum, vom face lo
tul pentru ca Universitatea Timișoa
ra să ajungă in finala Cupei cam
pionilor europeni!".

Fetele, marcate de oboseală, este 
drept, se interesează totuși de ecoul 
victoriei. Elena Onofraș-Stoicovici ne 
întreabă dacă rezultatul a fost comuni
cat chiar sîmbătă seara la Timișoara, 
iar Terezia Popa vrea să știe neapă
rat dacă conf, unit-. Petru Stanciu, 
rectorul Universității din Timișoara, 
cel mai înflăcărat suporter al cam
pioanei, s-a bucurat de acest succes.

Toate fetele sînt numai zimbet t 
Le-am dori așa și după returul în- 
tilnirii cu S. C. Leipzig...

MECIURILE DE POLO 
S. U. A.-U. R. S. S.

Arbitiul internațional de polo 
Cornel Mărculescu. pleacă astăzi în 
S.U.A. pentru a arbitra mai multe 
partide între reprezentativa țării 
gazdă și cea a Uniunii Sovietice, 
programate la Los Angeles și San 
Francisco.

ianuarie în comuna Fîn- 
avut loc, în organizarea 
județene de schi Bistrița, 
acțiune în cadrul căreia

s-au întîlnit copii din șapte centre

Radu TIMOFTE
Mihai DRAGOMIRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

APRECIERI UNANIME PENTRU DECIZIA C. 1.0
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SCHIORII ALPINI ROMÂNI CONCUREAZĂ
ÎN BULGARIA Șl IUGOSLAVIA

INNSBRUCK DA GARANȚII PENTRU
ORGANIZAREA UNEI OLIMPIADE PERFECTE

O selecționata a schiorilor din ju
dețul Brașov va concura la l’ampu 
rr>vo (Bulgaria) în cadrul „Cupei Ro- 
dope“ in zilele de 9—11 februarie. Vor 
face deplasarea Daniela Munteanu. 
fudith Tomory, Dorin Munteanu și 
Ion Bobit-

în Iugoslavia vor concura la Za 
greb (16—11 februarie) și Mavrovo 
(17—18 februarie) următorii schiori, 
Constantin Văideanu, Marian Burchi, 
Nicolae Manta și Nandor Szabo. Ei 
sînt conduși de antrenorul Cornel 
Tăbăraș.

LAUSANNE, 5 (prin telex). — 
Au trecut 9 ani de la admirabilul 
festival al sporturilor de iarnă găz
duit de Innsbruck. Cînd vor fi 
trecut 12 de atunci, vom putea 
spune că Jocurile Olimpice hiver- 
nale s-au întors în Tirolul aus- 
ttiac. Aceasta este prima conclu
zie a deliberărilor Comisiei execu
tive a Comitetului Internațional 
Olimpic, căreia i-a fost suficientă 
o singură zi pentru a decide, fără 
șovăire — și cu deplinul acord al 
federațiilor internaționale înteresa-

te 
cu 
za

orașului austriac— învestitura 
sarcina de onoare de a organi- 
pentru a doua oară Olimpiada 

albă. După cum se știe, păgubașe
le acestei hotărîri sint localitățile 
Lake Placid, Tampere și Chamo
nix.

Intr-un moment de cumpănă și 
de dificultate. Innsbruck ia, așa
dar, locul orașului Denver (care 
s-a dezis în urma unui referendum 
local care i-a fost ostii. în loc de 
5—6 ani, organizatorii austrieci nu 
maj au, deci, la dispoziție, pentru

pregătiri, nici măcar 3 ani întregi. 
Din fericire însă — și probabil că 
acesta a fost argumentul hotărî- 
tor în alegerea Innsbruckului — 
orașul posedă întreg echipamentul 
sportiv și construcțiile necesare Cu 
totul nou va fi probabil doar Satul 
olimpic, întrucît clădirile înalte din

WALTER WEHRLE
Agenția de presă sportivă S.I.Z.

(Continuare, in pag. a 4-a)
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=3| POLO ECHIPA NAȚIONALA

SUB SEMNUL UNEI VIGUROASE RESTRUCTURĂRI
declară antrenorul federal CORNEL MĂRCULESCU

Deși s-a clasat doar pe locul VIII 
în'- ultimul turneu olimpic desfășurat 
la Miinchen, formația reprezentativă 
de polo a României ne-a demonstrat 
— prin rezultatele de ansamblu ale 
sezonului 1972 — că rămîne în con- 

. tinuare una dintre cele mai puternice 
echipe din lume. Rezultatele înregis
trate de echipele de club Dinamo și 
Rapid București în diferite turnee 
internaționale vin în sprijinul afir
mației noastre, subliniind evidentul 

, potențial al poloului românesc?
De curind. tricolorii și-au reluat 

pregătirile în vederea următorului 
ciclu olimpic. Federația de speciali
tate a analizat cu simț de răspun
dere activitatea echipei în ultimii doi 
ani, cînd ea a beneficiat de o nouă 
conducere tehnică (antrenorii A. Grin- 
țescu și N. Firoiu), scoțind în evi
dență cauzele care fiu au permis 
„7“-iui reprezentativ să-și atingă o- 
biectivul propus (clasarea în primele 
6 locuri) la Miinchen. Totodată, bi
roul F.R.N. a elaborat și un plan 
de măsuri,' menit să contribuie la 
continua dezvoltare a acestui sport, 
Ia întărirea substanțială a echipei na
ționale. Amănuntele le-am aflat <jjn- 
tr-o discuție purtată cu prof. Cornel 
Marculescu. antrenor federal.

— Ce obiective v-ați propus pen
tru următorul ciclu olimpic ?

— In primul rînd. am ținut sea
ma de faptul că, fără un puternic 
campionat național, fără o mai largă 
răsplndire a practicării polo-ului, de
ocamdată în centrele care au la dis
poziție bazine descoperite și acope
rite, nu vom avea niciodată o echi
pă reprezentativă, care să ne ofere 
satisfacții maxime. De aceea am tre- 
cut la o serie de măsuri practice. Tn 
primul rînd am folosit sugestiile an
chetei din ziarul Sportul, modificir.d 
formula campionatului național ; e- 
chipele din prima divizie vor avea 
posibilitatea unei activități continue 
pe o perioadă maj îndelungată, iar 
fruntașele — ocazia de a se con
frunta în mai multe rînduri. Tot
odată, colegiul de antrenori a hotă- 
rit o restructurare masivă a vechiu
lui lot național și încredințarea sa 
unei noi (în parte) conduceri tehnice, 
începînd din acest an, pregătirea tri
colorilor va fi condusă de maestrul 
soortului Anatol Grințescu, ajutat de 
fostul său coechipier, recordman al 
selecționărilor în reprezentativă, A- 
lexandru Szabo. în postura de con
sultant a fost desemnat antrenorul

echipei Rapid, C. Vasiliu. Obiectivul 
principal al noii echipe naționale il 
constituie viitorul turneu olimpic de 
la Montreal (1976). unde ne-am pro
pus să revenim in rîndul primelor 
cinci formații. Pornind la drum cu 
un lot tinăr. de perspectivă si în
treaga activitate va fi subordonată 
atingerii obiectivului propus.

— Totuși, in această perioadă, 
echipa țării noastre va fi angaja
tă. intr-o serie de mari com
petiții cum sînt primul campio
nat mondial (in luna septembrie 
a acestui an), campionatul euro
pean din 1974 (Viena) și tradițio
nalul „Trofeu Jadran** (1975). Ce 
'-ați propus pentru aceste între
ceri ?

— Desigur, nu vom lipsi de la nici 
un turneu de amploare, pentru a nu 
pierde nici un moment contactul cu 
plutonul fruntaș. Toate aceste com
petiții reprezintă insă pentru noi 
doar obiective intermediare. Așa că, 
rezultatele ce le vom obține la Bel
grad sau la \ :ena vor conta mai pu
țin. Important va fi pentru noi să 
rulăm, cel puțin la Început, întregul 
lot pe care-1 avem Ia dispoziție pen
tru ca f1 — —*—---- -*
un nucleu 
ne prezentăm la Montreal 
ții optime. Pină acum, s-o 
tam 
obținerea ________
forțind in acest fel selecția 
tirea care i----" -■ _____ _
De această dată, incepind pregătirile 
cu un lot nou. alcătuit din jucători 
cu certe calități, condus de un grup 

toată In- 
o treabă

să r.e putem axa la timp pe 
'* ■ bine verificat, cu care să 

in condi- 
recunoaș- 
incercind 
imediate, 
și pregă- 

necesitau timp și răbdare.

păcătuit adesea 
unor rezultate

de tehnicieni în care avem 
crederea, sper să realizăm 
mai bună.

— Așadar, pe cine va— __----- --- conta în
viitor echipa națională de polo ?

— Pin lotul vechi am păstrat doar 
cîțiva jucători consacrați : Huber,
Zamfirescu. Frățilâ. CI. Rusu, D. 
Popescu și C. Rusu. Acestora am 
alăturat pe cei mai talentați repre
zentanți ai „noului val" printre care 
A. Nastasiu. V. Rus. A. Scherwan, 
D. Frincu, I. Gheorghe. I. Slavei. I.. 
Răducanu. K. Weiss și R. Mirea. Por
țile formației reprezentative vor ră
mîne insă tot timpul deschise. Pe
riodic vom organiza turnee de selec
ție. iar jucătorii ce se vor afirma pe 
parcursul campionatului vor fi ime
diat promovați.

— Constatăm în continuare

Primul record national al anului —
DIETMAR WETTERNECK 2:14,6

LA 200 m MIXT
lntr-un concurs de inot desfășurat la 

’ Ileșița (bazin de 25 m) tînărul Dietmar 
tvetterneck a stabilit primul record na
tional al anului. EI a parcurs distanța 
de 200 m mixt in 2:14,6, corectîndu-Și 
propriile recorduri naționale de seniori 
și Juniori în bazin scurt cu două se
cunde. Timpii săi intermediari : 29,4 — 
delfin. 32.9 — spate, 40,5 — bras șl 31,8 
— liber. Tn același concurs Eugen Almei 
a înotat distanța de 200 m liber în 1:59.9.

Activitatea voleibalistică internă 
cunoaște din nou zile bogate : nu 
numai că se află în plină desfășu
rare turul al doilea al Campionatu
lui național al juniorilor și școlari
lor, dar de la sfirșitul acestei săp- 
tămfni se reia campionatul divizio
nar A, iar cu începere de la 18 
februarie vor reintra în competiție 
și formațiile masculine și feminine 
din divizia secundă.

Firește, cu cel mai mult interes 
este așteptată reapariția echipelor 
noastre din Divizia A. Ele s-au pre-

__________ o 
slabă reprezentare a provinciei in 
lotul reprezentativ.

— Aveți perfectă dreptate. în mod 
cert, la Oradea, și intr-o oarecare 
măsură la Cluj se lucrează acum mai 
bine decît in ultimii ani. Totuși, pînă 
la această oră nu am depistat jucă
tori cu calități, care să justifice pro
movarea lor. Nu ar fi exclus, însă, 
ca In următorii ani, să apelăm si la 
serviciile cîtorva tineri talentați din 
aceste orașe.

— O ultimă întrebare : la 
turnee va fi prezentă in acest 
naționala țării ?

— Vom evolua în Olanda. R. 
Germană și U.R.S.S. ; în iulie 
„Cupa orașului București", iar 
august, Balcaniada. Sper ca, pînă 
camoionatul mondial din septembrie, 
să* întîlnim toate adversarele puter
nice de pe continent.

A. VASILIU

ce 
an

D.

în 
la

TENIS DE MASĂLUPTE

••

Iată o imagine de la unul din meciurile anterioare dintre Dinamo București fi S. C. Miercurea Ciuc — 
‘ programul ultimului tur al campionatului Foto : P. ROMOȘANpartidă carp ia inaugura mîine

ÎNTRECEREA celor mai bune echipe
SE încheie in această săptămină in capitală

Incepind de mîine, pe gheața pa
tinoarului „23 August" din Capitală, 
se va consuma ultimul act al actua
lei ediții a campionatului diviziei A 
(prima serie) la hochei pe gheață./ 
Este vorba de cel de al V-lea tur al 
Întrecerii, la sfirșitul căruia se va 
putea cunoaște și ordinea definitivă 
a primelor patru echipe din fruntea 
eșalonului național.

Tn ciuda faptului că. prin victoria 
obținută de Dinamo București în tu
rul anterior în fața obișnuitei sale 
rivale. Steaua, lupta pentru ocupa
rea primului loc este practic încheia
tă, avansul dinamoviștilor fiind greu 
de recuperat (4 p.). totuși cele 6 
jocuri ce vor avea loc mîine, joi și

— . . a-
„23 August** din Capitală,

simbătă la București suscită mult in
teres. Și aceasta din mai multe mo
tive. Primul ar fi acela că în schim
bul disputei pentru , 
campioni care pare a 
lupta declanșată între 
lăți și S.C. Miercurea 
ocuparea locului III i 
general a dev;eniț deosebit de apri
gă și de echilibrată._y3emn de reți
nut. In această privință, este faptul 
că echipa din 
de ani și anf 
protagonistele

tricourile d e 
i se fi tranșat, 
; Dunărea Ga- 
i Ciuc pentru 
în clasamentul

Miercurea Ciuc, care 
s-a numărat printre 
întrecerii, se află a-

de mîine: ORA 16,30:

„SĂNIUȚA DE ARGINT"
Duminică, a avut loc pe stadionul O- 

limpia din Capitală, faza pe sectorul 4, 
a tradiționalelor întreceri pentru „Săniu
ța de Argint". Organizarea excelentă a- 
sigurată ’ ’ ’
fizică și 
oierilor 
rul 4 a 
sebit de _ .___ ___  , .
ISO de elevi și eleve, cîștigători ai fazei 
pe școală din toate unitățile de învătă- 
mlnt ale sectorului 4. 1ATA REZULTA
TELE ÎNREGISTRATE : cat. 6—10 ani, 
fete : 1. Mihaela Bontoi (Șc. sen. 95). 2. 
Manuela Lepădata (Sc. gen. 70). 3. Ma
riana Cîrjan (Șc. gen. 196); băieți : 1. 
Marian Ștefan (Șc. gen. 70), 2. Dragoș 
Ciocan (Șc. gen. 69). 3. Gabriel Coviltir 
(Șc. gen 69); cat. 10—13 ani, fete : 1. 
Niculina Arjoca (Șc. gen. 80), 2. Elena 
Pompieru (Șc. gen. 09). 3. valentina Un- 
gureanu (Șc. gen. 75): băieți : i. ion 
Pirleci (Șc. gen. 200). 2. Roberto Eremia 
(Șc. gen. 2C0). 3. Emil Iordache <sc. 
gen. 16): cat. 14—18 ani. fete : 1. otilia 
Paneu (Grupul școlar I.O.R.). 2. Doina 
Palade (Lie. Economic). 3. Marie-Jean 
Georgescu (Lie. 43): băieți : 1—2. M. 
Predescu (Grup școlar I.O.R.) șl V. Ha- 
larnbie (Grup școlar I.O.R.). 3—4. S. Ni- 
chlta (Grup școlar 
(Lie. 39).

Programul
Dinamo București — S.C. Miercu
rea Ciuc; ORA 18,30: Steaua — 
Dunărea Galați.

Clasament: 1. Dinamo 
rești 22 p. 
p. (54—21) : 
(16—53) : 4. 
p. (31—70).

Bucu-
(69—26); 2. Steaua 13 

3. Dunărea Galați 5 p. 
S.C. Miercurea Ciuc 3

de Consiliul pentru educație 
sport. Consiliul organizației pio- 
și Comitetul U.T.C. din secto- 
iăcut ca disputele să fie deo- 
interesante. Au participat peste

I.O.R.) și D. Pădure

prima oară, pe locul al 
clasamentului șî este,

cum. pentru 
patrulea al 
deci, de așteptat ca hocheiștii acestei 
formații sâ facă tot ce ie stă în pu
teri pentru a reveni pe o poziție mai 
bună, care le-ar da dreptul să se 
suie pe podium. Nu avem însă nici un 
dubiu, că șl Dunărea ' Galați — 
relația acestui sezon — nu 
lăsa mai prejos. Gălățenii au 
zat la începutul sezonului 
mare

re- 
se va 
reali 
prima 

surpriză, eliminînd din rîndul 
primelor patru echipe din țara noas-

tră un alt team cu tradiție. Agrono
mia Cluj, după care — fără să se 
mulțumească cu atît — au întrecut 
în clasament și pe S.C. Miercurea 
Ciuc, fiind în prezent pe locul III. 
Este, într-adevăr, o veritabilă per
formanță și avem convingerea că 
este foarte posibil; mai ales că for
mațiile frunta'șe sînt într-un anumit 
fel liniștite, ca în acest ultim tur să 
se înregistreze surprize de mari pro
porții?

Pe de altă parte, jocurile ultimei 
etape a campionatului stirnesc inte
res și pentru faptul că ele vor con
stitui, prin forța împrejurărilor, cri
teriul ' ' .'
tative. Selecționata 
imediat după încheierea campionatu
lui (luni 12 februarie), într-un turneu 
de verificare cu prilejul căruia va 
întîlni in 14 și 15 februarie la KJa- 
genfurt (Austria) o t_‘. '/ 
lă, la 20 și 21 februarie 
Ungariei Ia Budapesta și 
și 24 februarie, formația 
Graz, oraș care în luna 
găzdui întrecerile grupei 
pionatului mondial. Este, 
așteptat ca atît jucătorii 
deja pe lista antrenorilor 
ropol și I. Tiron, cit și cei care do
resc acest lucru să arate cu prilejul 
acestor ultime partide din campionat 
valoarea ș> forma 
siderăm că, deși 
nu se mai anunță 
anul trecut, totuși 
pionatului se prezintă ca o compe
tiție atractivă și promițătoare

de selecție al echipei reprezen
tării va pleca,

februarie la Kla- 
selecționată loca- 

selecționata 
apoi, Ia 23 
Austriei la 
martie va 
B a cam- 
așadar, de 
ce se află 
M. Flama-

lor. Iată de ce con- 
lupta pentru titlu 

la fel de aprigă ca 
turul final al cam-

Trof. ION CORNEANU : 
trenor federal al F.R.L. :

„în urma discuțiilor purtate de 
membrii biroului federal, s-a 
desprins concluzia că rezultatele 
realizate de sportivii români la 
J.O. de la Miinchen au fost 
bune, dar nu s-au situat la ni
velul maxim al posibilităților. 
Unii sportivi, capabili de perfor
manțe mai mari, n-au reușit să 
se claseze pe locuri fruntașe da
torită unor erori tehnico-tactice 
comise in timpul turneului olim
pic. Ca urmare a acestui fapt 
s-a apreciat că pregătirea tehnică 
a sportivilor trebuie radical îm
bunătățită. Vizînd participarea 
cu succes și la viitoarea ediție 
a J.O., s-a alcătuit un Iot format 
din elemente tinere (pînă la 23 
de ani). Acești sportivi vor fi 
„iodați“. în marile competiții in
ternaționale din acest an (cam
pionatele europene și mondiale), 
ca și în cele din anii viitori, ast
fel ca pînă în 1976 să acumuleze 
experiența necesară și valoarea 
care să Ie permită participarea 
la un turneu olimpic. Bineînțe
les, aceasta nu însemnează că am 
renunțat la sportivii consacrați. 
Vor fi înlocuiți numai acei ce 
n-au dat satisfacție și care nu 
vor reuși să se impună în fața 
tinerilor în concursurile de selec
ție pe care le vom organiza îna
inte de fiecare mare competiție.

Un prim examen pentru tine
rii selecționați va avea loc peste 
cîteva zile, la Sofia, unde. între 
9 și 11 februarie, se dispută un 
concurs triunghiular, la care par
ticipă sportivii noștri, cei iugo
slavi și, bineînțeles, cei ai țării 
gazdă. Competiția este rezervată 
tinerilor pînă la 22 de ani.

Cum în planul nostru de 
muncă este prevăzută și sarcina 
întăririi unor secții din mai 
multe centre din țară, în aceste 
zile membrii biroului federal vw 
participa la ședințele de analiză 
ale comisiilor județene Tulcea, 
Suceava ete.

Peste puține zile se dă startul 
in divizia națională, care în a- 
cest an se va disputa după un 
nou regulament. în vederea a- 
cestui eveniment, vom organiza 
între 15 și 17 februarie o consfă
tuire cu toți arbitrii pentru pu
nerea la punct a arbitrajelor".

Sever DANEȚ, secretar general al 
F.R.T.M. :

„Obiectivul nostru cel mai impor
tant și actual îl constituie pregăti
rea ioturilor republicane pentru 
campionatele mondiale din aprilie 
și campionatele europene de ju
niori din august. Pregătirea a în
ceput de la 1 septembrie 1972, pe 
baza unui plan aprobat de biroul 
federal, iar la 22 ianuarie a avut 
loc — cu toți factorii de resort — 
o ședință de analiză a modului cum 
au decurs antrenamentele. Pe baza 
concluziilor trase au fost aduse co
rectările de rigoare, pregătirea ur- 
mînd să continue cu asiduitate. De 
altfel, întreaga noastră activitate se 
desfășoară conform unui plan de 
cinci ani (pînă la 31 decembrie 
1975) privind obiectivele de perfor
manță ale tenisului nostru de masă. 
Pentru realizarea lor simțim însă 
nevoia unui sprijin mai eficient din 
partea diverselor organe sportive lo
cale ale căror interese trebuie să fie 
subordonate celor naționale.

In preocupările noastre se află și 
activitatea de masă și în acest sens 
vom continua acțiunea de confecțio
nare a meselor de ciment în scopul 
practicării — cu caracter recreativ 
— a tenisului de masă. Ne gîndim 
ca, în special, centrele din provincie 
6ă fie dotate cu asemenea mese. 
Tot pentru lărgirea bazei de masă 
a sportului de performanță am luat 
măsuri ca și selecția clementelor ti
nere și talentate să cuprindă o arie 
mai mare de prospectare. în a- 
această direcție am stabilit ca an
trenorii din București să întreprindă 
o adevărată campanie de selecție pe 
o perioadă de două luni, de la 15 
ianuarie și pînă la 15 martie.

Lucrînd cu consecvență pe aceste 
două coordonate, pe de-o parte pen
tru îmbunătățirea continuă a pro
cesului de desăvîrșire a fruntași
lor, iar pe de altă parte pentru for
marea unui nudleu consistent de ju
cători și jucătoare de perspectivă, a- 
vem toate motivele să credem că 
tenisul de masă românesc va avea 
și mai departe un cuvînt greu de 
spus pe plan internațional, își va 
menține frumoasele lui tradiții. în 
Slujba acestor obiective sînt mobili
zați toți cei care muncesc în acest 
sport, de la activul federației și 
pînă la ultimul instructor".

REÎNCEPE CAMPIONATUL PRIMEI
atenție și au 
de competiții

gătit — sperăm — cu 
luat parte >la o serie 
amicale, ale căror rezultate ne fac 
să credem că în această a doua 
jumătate a întrecerii vonj asista la 
o serie de răsturnări de calcule.

"Programul primei etape arată 
astfel: Progresul București — Elec
tra București, Dinamo București — 
Universitatea Cluj, Steaua București
— Voința Arad, I.E.F.S. București
— Tractorul Brașov, Viitorul Ba
cău — Politehnica Galați (m) și : 
Medicina București — Universitatea

DIVIZII

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE

TRAGEREA - PRINCIPALA DEFICIENȚĂ A Bl AT LON IȘTI LOR NOȘTRI

București. Constructorul București 
— I.E.F.S. București, Universitatea 
Timișoara — Rapid București, Di
namo București — Universitatea 
Cluj. C.S.M. Sibiu — Ceahlăul P. 
Neamț. Farul Constanța — Penici
lina Iași (f). Iar după cum 6e vede 
din programul diviziei masculine 
lipsește meciul Universitatea Cra
iova — Rapid București care, dato
rită participării 
re la competiția 
fost reprogramat 
martie.

Reamintim că
vor desfășura astfel: 18. 21 și 25 
februarie, 4. 11. 18, 21 și 25 mar
tie. 1 și 8 aprilie. Turneele finale 
siirt stabilite pentru zilele de 17—21 
aprilie, după cum urmează : locurile 
I—VI la Pitești și VII—XII la Cluj 
< masculin), locurile I—\T la Iași 
VII—XII ia Constanța (feminin).

Iată clasamentele înaintea prinr 
etape a returului :

formației ferovia- 
de la Florența, a 
pentru data de 7

MASCULIN

șî

O imagine dintr-uhul din meciurile 
pionatului jeminin, cu un rezultat

încheiate, 
surpriză :

în prima jumătate a cam-
I.E.F.S. — Penicilina 3—2

Foto: V. BAGEAG
î:

1. Dinxino 11 11 • 33: 3 (5^4:20) *2
2. Steaua 9 2 29113 (575:4^4) 20
3. I.E.F.S 11 7 2»:17 (533:31?) 13
L „U- Cluj 7 4 24:13 (523:479) U
5. Viitorul 11 6 3 12:23 i534;5t») 17
fi- Progresul 11 5 s 22 21 (523:526) 18
7. Rapid S 4 2435 <574^17) 18
«. -U- Cratova 11 3 0 2132 (534:523) 16
9. Politehnica 4 7 20123 (539-^03) 15

10. Tractorul 11 4 7 1«±3 (4^5 .579) 15
11. Eject ra 2 9 11^1 (443:552) 13
lî. Voința 19 9:» (374:558) 12

FEMININ r

1. Rapid 11 10 1 32: 5 (5U^n> 21
2. Penicilina 11 10 1 32:10 (576:378) 22
3. Dtnamo 11 9 30:13 (588:452) 20
4. I.E.F.S. 11 7 4 26:13 (555^16) 18

5. WU- Timiș. U 7 4 24:18 (503:433) 18
fi. Medicina 1’. g 5 23:18 (487:440) JȚ
7. Construct. 11 6 5 21:17 (465:331) 17
S Cluj 11 5 9 19:24 ' r 16
9. Farul 11 3 n u rs ’4

1». Ceahlăul 11 2 9 7:29 (310:438) 13
11. C.S.M. Sibiu 11 1 10 8:31 (337:527) 12

12. Buc. 11 o :LI 8:33 (339:574> 11 ‘

Concurs de anvergură pentru schio
rii noștri, campionatul național de 
biatlon. recent disputat la Poiana 
Brasov suscită, ca de obicei, comen
tarii mai ample. El constituie, în a- 
celași timp și un punct de referință, 
atit pentru evoluțiile din sezonul 
competitions! în curs, cît și pentru 
altele, ț din perioadele anterioare.

In primul rînd. am dori să ne oprim 
asupra L instabilității și inconstanței 
manil'-~.ite de majoritatea biatloniș- 
tilar in poligon. Veștea. Girniță. Voi- 
cu au realizat performanțe fluctuante 
la tragere, fie de la un concurs la 
altul (proba individuală și ștafetă, 
desfășurate pe parcursul a trei zile) 
fie in cadrul aceleiași întreceri (de 
la poziția în picioare, la poziția cul
cat). Această stare de fapt poate fi 
explicată atît prin lipsa unor antre
namente mai dense și bine organizate 
I.-i tir unde se constată un număr 
redus de ședințe de pregătire și chiar 
de cartușe trase în poligon cu aceas
tă ocazie.

Constatările ne îndreaptă însă și 
spre o altă concluzie. Biatlonul nu 
este încă privit ca o probă unitară și 
din acest motiv, pregătirile sînt efec
tuate separat, pentru fond și pentru 
tragere. Sistemul recuperării pierde
rilor de la fond prin reușitele din 
ooligon sau invers este foarte frec- 

Veștea, Voicu, sau Girniță nu-și 
îndreaptă în mod sporit atenția și 
spre pregătirea mult mai susținută a 
tragerilor. Ei au tras relativ bine la 
siafeta. dar au înregistrat la proba 
individuală 12. 9 și respectiv, 10 mi
nute de penalizare ! Se poate afir
ma. așadar, că la această oră, avem 
biatloniști „specializați" pe una sau 
alta dintre cele două componente or
ganice ale probei, iar faptul nu este 
de natură să ne mulțumească.

A.S.A. Brașov a dominat net actua
lele campionate naționale de biatlon 
Antrenorii și sportivii clubului au în
ceput mai devreme pregătirea în 
comparație cu celelalte participante. 
A fost o bună orientare care, con 
jugetă cu dorința fierbinte a spor
tivilor de a obține victoria, au dus 
clubul A.S.A. in fruntea biatloniști- 
lor noștri fără; a avea, cel puțin pen
tru moment, âlți contracandidat!. Di
namo Brașov are în an 
Olteanu un singur ..om 
o?upindu-se de pregătire; 
nivelele și categoriile 
Ceea ce. trebuie s-o 
este prea mult, deși 
ori, el a făcut proba

calități de antrenor. Această proble
mă trebuie să stea în fața conducă
torilor clubului brașovean și să fie, 
de urgență, rezolvată. Poate , că so
luția cu G. Vilmoș este bună, dar 
tînărului antrenor trebuie să i se 
traseze sarcini foarte precise pe a- 
ceastă linie. Dubla calitate, de antre
nor și de sportiv, comportă, in mare 
măsură, și riscuri.

Campionatele naționale de biatlon 
au avut, prin disputarea trofeului 
„Cupa Dinamo*’ și un caracter inter
național. (Ruda Hvezda Praga și Dy
namo Zinwald, R. D. Germană). 
Dacă au învins pe Dynamo Zinwald, 
biatloniștii noștri au cedat, în schimb, 
în fața celor din Cehoslovacia. în
frângerea demonstrează că „întîrzie- 
rile“ față de elita biatlonului euro
pean, semnalate cu ocazia întreceri
lor olimpice de la Sapporo, nu au 
fost, încă, recuperate. Poate că lipsa

unui calendar competițional bogat, 
intern și internațional, din acest an. 
ori lipsa celor maii adecvate posibili
tăți de pregătire au influențat buna 
evoluție a sportivilor români. Totuși, 
diferența de timp de la fond și. mai 
ales, dintre evoluțiile din poligon, 
susțin ideea că, la această oră, tinerii 
noștri biatloniști mai au încă de 
lucrat, pentru a realiza cobnportări 
meritorii (faptul 
bill; Ia cel mai 
țional.

CENTRELE DIN JUDEȚUL

(Urmare din pag 1)

nou înființate. Transportul celor 
270 de copii participant! a fost a- 
s:guraț de. către CJEFS Bistrița. 
Elevii s-au întrecut în cadrul unui 
cros pe schiuri, organizat pe dife
rite categorii de vîrstă, atît la 
băieți cît și la fete. Federația Ro
mână de Schi și Bob a acordat 
cîștigătorilor premii, care au con 
stat în ceară pentru schiuri și 
diplome.

fost numai un preludiu. Pen- 
etapa următoare, s-a 
în fiecare duminică să 
astfel de 

aceasta 
în

buni
întrecerile campionatelor 
de fond și vor fi urmă- 

de către specialiștii federației

hotă rit 
aibă 

acțiuni, urmărindu-se 
dezvoltarea schiului 
comunele bistrițene 
copii vor putea par-

renorul Gh. 
la toate". el 
i de la toate 
de sportivi, 
recunoaștem, 

nu de puține 
certelor sale

A 
tru 
ca, 
loc 
prin
de fond 
Cei mai 
ticipa la 
naționale 
riți 
care le vor acorda sprijin în con
tinuare.

Așadar, sintern în 
consemnăm viabilitatea 
de schi înființate ca 
unei lăudabile inițiative 
centrale și-au făcut astfel datoria. 
In continuare, au cuvîntul factorii 
locali, cei care sînt angrenați di-

măsură să 
centrelor 

urmare a 
Forurile

I.E.F.S. A CUCERII „CUPA
La sfirșitul săptămînli trecute s-au 

disputat în Capitală două competiții fe
minine de volei, ambele cu același scop: 
verificarea stadiului de pregătire a for
mațiilor din prima divizie înaintea star
tului returului. Iată cîteva amănunte;

• „CUPA CONSTRUCTORUL". Vineri 
și duminică au avut loc primele două 
etape ale acestei competiții, la care au 
participat formațiile bucureștene Rapid, 
Dinamo, Medicina și Constructorul. Iată 
rezultatele (s-au Jucat în mod obligato
riu cite 4 seturi în flecare întilnire) ; 
Dinamo — Rapid 3—1 (—13, 4, 3. 13), 
Constructorul — Medicina 3—1 (12. 11,
—11. 7), Dinamo — Medicina 4—0 (0. 16. 
13. 10), Constructorul — Rapid 2—2 (—12, 
—11. 1 11).

De remarcat că formația Dinamo Bu
curești va fi condusă, începînd cu acest 
retur de maestra emerită a sportului 
noi.ia Ivănescu, fostul antrenor. Gheor
ghe Constantlnescu, fiind cooptat în ca
drul sectorului de îndrumare sl control 
al clubului Dinamo (Iulian COSTINIU).

ZIARULUI COMERȚUL SOCIALIST"
• „CUPA ZIARULUI COMERȚUL SO

CIALIST". Timp de două zile în sala 
Institutului pedagogic din Capitală s-a 
disputat această competiție organizată 
de asociația sportivă Spartac. Au luat 
parte echipele I.E.F.S., Universitatea 
București și Ceahlăul Piatra Neamț, 
toate trei din Divizia A, alături de Spar
tac București, participantă în campio
natul secund. Rezultate tehnice: Univer
sitatea — Spartac 3—2 (—9. —13, 11. 12, 
12), I.E.F.S. — Ceahlăul 3—1 (11, —13. 10. 
4), Ceahlăul — Spartac 3—0 (4. 5. 10). 
și I.E.F.S. — Universitatea 3—1 (6. 5,
—11. 8). Clasament final: 1. I.E.F.S..
care a cucerit trofeul pus în joc de or
ganizatori, 2. Universitatea, 3. Ceahlăul, 
4. Spartac. Nu putem uita pe cîteva din
tre evidențiatele celor două zile de con
curs: Elena Fazekas și LIa Iliescu (Spar
tac), Elena Dulău și Ileana Stoica (,,U“), 
Maria Cengher (I.E.F.S.) și Iuila Popa 
tru gazde. (Gh. GRUNZU —. coresp.).

MĂSURI DISCIPIMRt AIE CIUBUIUI STEAUA 

iMPOTRIVA UWR JUCĂIOUI OflOUI SI BASCHET

TENIS MECIURI AMICALE,

INTERNAȚIONALE, ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
• La București primim vizita unei selecționate maghiare • între 12 18 februarie 

va avea loc concursul republican de sală
Simbătă și duminică, in sălile Flo- 

reasca și Steaua din Capitală, tenlsmeni 
din loturile reprezentative ale României 
vor susține meciuri amicale cu jucători 
din K. P. Ungară.

La Floreasca. o selecționată de seniori, 
formată din Toma Ovici. Ionel Sântei, 
Viorel Sotiriu și Dan Nemeș, va primi 
replica jucătorilor maghiari, sala Steaua 
urmînd a găzdui întrecerea echipelor de 
tineret. (Reprezentativa României este al

cătuită din Florin Manea, Costel Curcă 
și Mihai 'Tăbăraș).

Lotul jucătorilor din R. P. 'Ungară 
este format din: Taroczy, Laszlo, Csepai. 
Tarjan și Sziraki.

La începutul săptămînij viitoare, la 
Hunedoara și la București, se va dis
puta, concomitent, concursul republican 
pe teren acoperit. Seniorii și senioarele 
se vor întrece în sala „Constructorul" 
din Hunedoara, iar .juniorii și junioarele 
vor juca m sala „Steaua‘t din Capitală.

Biroul consiliului sportiv Steaua 
a analizat — recent — in cadrul 
unei ședințe la care au participat 
și reprezentanții federațiilor de spe
cialitate, rezultatele obținute în ul
tima vreme de echipele de volei și 
baschet. Din discuțiile purtate, a 
reieșit că ambele formații, întine
rite în ultima perioadă de timp, au 
nevoie de o muncă mult mai sus
ținută, în scopul omogenizării lor, 
îmbunătățirii și perfecționării indi
vidualizării antrenamentelor, ținîn- 
du-se cont de vîrsta și experiența 
fiecărui jucător.

în cursul ședinței au fost stabi
lite măsuri concrete privind pre
gătirea pentru returul campionatu
lui de volei și pentru participarea 
echipei de baschet la Cupa cupe
lor. In același timp. Biroul consi
liului clubului a indicat antrenori 
lor celor două echipe — Tănasc 
Tănase la volei și Vasile Popescu 
la baschet — să îmbunătățească la
tura pedagogică a procesului in- 
structiv-educativ, să continue pre
gătirea susținută a elevilor lor și 
să manifeste o exigență sporită 
față de disciplina arătată la antre
namente și la jocuri. Aceasta pen
tru a se evita rep?t*irea atitudinilor 
unor sportivi cu Romeo Enescu

(volei), Mihai Dimancea. Gheorghe 
Oczelak, Valeriu Gheorghe și Titus 
Tarău (baschet).

în această idee. Biroul consiliu
lui clubului sportiv Steaua a ho- 
tărit sancționarea cu ultim avertis
ment a sportivului Mihai Dimancea, 
pentru unele acte de indisciplină 
manifestate față de antrenor și ad
versari. Aceeași, sancțiune a fost 
dată și voleibalistului Romeo Enes- 
cu, pentru repetate întîrzieri și 
absențe nemotivate de la antrena
mente, pentru atitudine necolegială 
față de coechipieri, pentru neres- 
pectarea sarcinilor de antrenament. 
Lui Gheorghe Oezeiak i s-a atras 
atenția asupra nenumăratelor ma
nifestări de nervozitate și proteste 
lă deciziile arbitrilor, care au adus 
dezavantaje echipei de baschet 
Steaua.

Măsurile luate fac parte din an
samblul preocupărilor pe care con- 
Jucerea clubului le manifestă pen
tru perfecționarea procesului in- 
structiv-educativ, în scopul îmbu
nătățirii comportării sportivilor și 
participării lor la competiții, ia ni
velul prestigiului de care se bucură 
clubul Steaua.

Octavian VINT1LA

este pe deplin posi- 
inalt nivel interna-

M. BARA 
R. TIMOFÎE

(A.S.A. Brașov), laVictor Fontana
primul său titlu de campion al țării 

la „individualele" de biatlon

BISTRIȚA-NĂSAUD ȘI-AU

rect în aceste probleme. In virtu
tea acestei idei, în Bistrița Năsăud 
avem ocazia să remarcăm. în mod 
special, contribuția deosebită a u- 
nor activiști voluntari, membri ai 
comisiei județene de specialitate, 
care-șî petrec aproape tot timpul 
liber în mijlocul elevilor-schiori, 
organizează concursuri, amenajează 
pîrtii și 
de la a întreține schiliftul ame
najat tot 
Fîntînele. Printre aceștia se 
mără profesorul de fizică 
Bude, electricienii loan 
Dumitru Hara. Emeric Barabaș, e- 
conomistu! Ioan Pop, inginerii 
Radu Crișan și Horia Spelmczan. 
De reținut, de asemenea, că inspec
toratul județean școlar a hotârît 
ca în toate comunele de munte și, 
în special, în cele dotate cu mate
riale de schi, orele de educație 
fizică să se desfășoare pe profi- 
lul acestei specialități sportive.

Trebuie, însă, să remarcăm și 
unele neajunsuri care influențează 
negativ desfășurarea activității de 
schi. Astfel, magazinul profilat pe 
articole sportive din orașul Bistrița 
este slab aprovizionat. La ora vi
zitei noastre, in rafturi existau 
doar trei perechi de schiuri de

nu se dau înapoi chiar

comuna 
nu- 

Remus 
Irimia,

ÎNCEPUT ACTIVITATEA

n

fond, lipseau ghetele de fond și 
bocancii populari de măsură mică. 
De neînțeles rămîne atitudinea 
factorilor locali din comuna Ro
mul! care, pînă la data.de 19 ia
nuarie, nu ridicaseră materialei 
care le fuseseră destinate și care 
se aflau înc-ă la sediul C.J.E.F.S. 
Bistrița de la data de 23 decem
brie 1972. De asemenea, este ne
cesar ca, în atenția comisiei ju- • 
dețene de schi, care și-a orientat 
atenția mai mult către centrele 
din valea Bîrgăului, să aibă în 
vedețe, în aceeași măsură, și 
centrele Situate geografic în Valea 
Someșului.

Considerăm că, pentru buna des
fășurare a activității viitoare, toa
te aceste deficiențe trebuie eli
minate, iar acțiunile de organizare 
duminicală ă crosurilor pe schiuri 
să devină o obișnuință. în județul 
Bistrița există toate 
pentru realizarea acestui 
Așteptăm, de asemenea, 
celelalte județe dotate cu 
le de schi (Suceavă, 
Cluj, Maramureș, Alba, 
etc) să se ia toate măsurile pen
tru ca activitatea din această di
recție să îmbrace formele cele mai 
concrete.

condițiile 
obiectiv, 

ca și în 
materia-

Harghita, 
Covasna

Start, dc>.amda:ă promițător pentru tofi concurenta, intr-una din cursele de alergare pe schiuri

BAS C H ET
(Urmare din pag l)

deosebit de redutabilă (are in lot pe 
internaționalii Zidek. Zednicek, Ru- 
zicka. Ammer : in 1969 a cucerit Cup3 
cupelor : în 1970 a luat parte la tur
neul final al Cupei intercontinental? ; 
in 1966 a f?st finalistă a C.C.E.), dar 
prof. Dan Niculescu și elevii săi sînt 
botărîți să încheie participarea li 
edifia a 16-a a C.C.E. printr-o evo
luție remarcabilă, aȘa cum au făcut 
și pînă acum in disputele cu J.S.K.A. 
și cu Ignis. Echipa pleacă astăzi cu 
avionul, avînd lotul complet în ceea 
ce îl privește pe Novae (accident it 
înaintea jocului cu Ignis), el se va 
„despăiți** chiar în ziua partidei cu 
Slayia de ghipsul aplicat la mina

DINAMO Șl STEAUA ÎNAINTEA ULTIMELOR CONFRUNTĂRI
stingă și urmează ca, la fața locului, 
să se constate dacă valorosul recupe
rator al campionilor României va 
putea fi utilizat sau va trebui să aș
tepte întrecerea de la București (15 
februarie, ora 20, In sala Floreasca) 
pentru a reapare pe terenul de bas
chet.

CLUJUL VA GĂZDUI 
UN MARE TURNEU DE SENIORI

Principalul obiectiv de performanță 
al reprezentativei de seniori, putem 
spune chiar al baschetului românesc, 
va fi anul acesta campionatul euro
pean, pentru care lotul național va 
începe prima perioadă de pregătiri

la 12 martie, imediat după încheierea 
celui de al treilea turneu al turului 
secund al diviziei A. .Primele verifi
cări internaționale vor fi făcute cu 
ocazia turneelor de la Kosice (27 
martie — 1 aprilie), Cluj (11—15 a- 
prilie) și Sofia (24—29 aprilie), cu 
prilejul cărora baschetbaliștii români 
vor înfrunta adversari de valoare. 
Remarcăm, în acest sens, inițiativa 
federației de a organiza turneul de 
la Cluj (vor lua parte selecționatele 
Cubei, locul 3 la Jocurile Olimpice, 
R.D. Germane, Ungariei, Olandei, 
România A și România B), centru cu 
o veche și,puternică tradiție în bas
chet și care, sîntem convinși, va asi
gura condiții optime de desfășurare 
acestei importante competiții.

data.de
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LA ORDINEA ZILEI

RAPIDUL ÎNTOCMAI CA U.T.A.?
E un caz de urgență, acesta de astăzi, căzu* 

Rapidului. Echipa care a obținut rezultatele cele 
mai bune dintre reprezentantele noastre în cupele 
continentale se găsește într-o situație deloc roză 
în privința posibilităților de a pregăti în condiții 
încurajatoare acest foarte greu dublu duel cu 
Leeds. Nu mai e nevoie, socotim, să vă reamintim 
că redutabila formație engleză se află în plin 
campionat, că forma ej cunoaște un moment de 
vîrf solicitat de programul «competițional așa d3 
lung al cluburilor insulare. Ca să r.u mai amintim 
de cazul special al adversarei giuleștenilor, Leeds 
fiind în momentul de față una dintre primele trei 
echipe — ca valoare — din întreg fotbalul brita
nic ; așa o consideră — cel puțin — recentul ra 
port al Asociației antrenorilor de pe lingă consi
liul inter-ligi (engleză, scoțiană. Irlandeză $i ga- 
leza) care dă în acest trio, alături de numele 
lui Leeds, pe acelea ale lui Celtic Glasgow și Tot 
tenham, considerîndu-le „cele mai complete team- 
uri din prima ligă a celor patru federații-, Aceas 
tă simplă clasificare elimină necesitatea oricăror 
alte elogii și caracterizări privind formația coman
dată in teren de „girafa* Jackie Charlton.

Rapidul trebuie să intimpine cele 180 de minute 
de inaltă tensiune de la Leeds și de la București 
In condițiile maximei pregătiri permisă de con
dițiile de program și de climă ale fotbalului nos
tru. Dar se va atinge oare această linie a ran
damentului ? Așa cum «e desfășoară lucrurile și 
așa cum se prezintă perspectivele, se pare că nu ! 
Pentru că, raportind desfășurarea pregătirilor de 
pină acum la ritmul Ia care trebuiau să ajungă, 
cercetind și posibilitățile unui program de me
ciuri care să permită cit de cit echipei să intre 
intr-un ritm normal de competiție, constatăm ci 
și la un capitol și la celălalt datele nu sint asi
gurătoare. -

Cea mai gravă defecțiune ni se pere aceea a 
asigurării unui program de meciuri cu adversar 
tari, pe terenuri practicabile. Opinia noastră ar f

aceea ca, pentru zilele 
nirilor programate cu 
trebui căutată cu toată 
jocuri amicale cu echipe de A sau B din vestul 
țârii acolo unde terenurile sint în orice caz in 
tr-o Stare mai bună decît cele din zona Bucu- 
rețtiului. Mai departe, se constată că Rapid nu 
are prevăzut un turneu cu un număr de jocuri 
suficiente ți cu parteneri de valoare. Spre deose
bire de alte cluburi care și-au asigurat turnee 
puternice și variate, cel al feroviarilor bucureș- 
teni cuprinde doar două întilniri în Algeria. Foarte 
puțin pentru o echipă care trebuie să intre ir. 
ritm, cum spuneam, încă dir. primele zile ale lui 
martie. Asigurarea a încă 2-3 partide reprezintă o 
necesitate absolută pentru forțarea acestei curse 
spre nivelul rit mai apropiat de posibilitățile for
mației și, fațâde urgența titnației. ajutorul F.R F 
și pe acest plan, cit și pe acela al întăririi asis
tenței tehnice se impune neapărat !

Actuala situație ne aduce aminte de un caz. nu 
prea îndepărtat, acela al lui U.T.A. în trecutul 
sezon: atunci, arădenii, ca si acum, feroviarii 
bucureșteni. n-au avut posibilitatea intilr.irii unor 
formații aflate la ttn ridicat grad de pregătire, 
deci în plină activitate. $i atunci ca și in crzul 
nostru, U.T.A. a jucat pe terenuri impracticabile 
pentru ca partida sa « Tottenham să-t prezinte cu 
totul alta suprafață de joc. tr.tirzserea din pcegâ 
tirea fastei campioane — reflectată mai cu «eamă 
în debilitatea programului său de intitruri de veri
ficare — a determinat un handicap grav fa prima 
partidă • returul a dereon«tra: en arădenii aveau 
două săptămim de intirzîere in cursa lor de c«- 
tigare a ursei feeme ccr.rmaixle f u-.dcâ abia L- 
Londra ei eu jucat cu adevăr st. Să mj regretăm 
ți acum, ca «tunci. că nu s-a reușit să se asignr» 
ritmul pregătiri: si un pe aeram core 
Rapid-Jl e in pierdere d» v.-.exi. Tretari

La centrul de copii și juniori Metalurgistul Cugir

următoare, în afara întîl- 
echipe din București, ar 
insistenta perfectarea unor

lONeSCJ

BUCUREȘTENE
DE DIVIZIA C

ELECTRONICA OBOR

LUCRĂRI COMPLEXE, TRADIȚIONALE
Se pregătesc jucătorii, se pre- 

i. ițesc organizatorii — se pregă
tește noul sezon de fotbal. Orga
nizatorii 
trem de 
August", 
decit 12 
pionatului anunțînd 
unor lucrări complexe și... 
ționaie de reparații. De ce 
plexe, de ce „tradiționale"?

au avut o vacanță ex- 
scurtă. La 
bunăoară, 

ore, ultima

stadionul „23 
ea n-a durat 
etapă a cam- 
prima etapă a 

tradi
corn-

— Complexe — ne pune în temă 
Traian Iliescu, directorul In

și de 
sportive 
primul 
în reparații 

-------------- ---------, bineînțeles, 
după încheierea activității fotbalis
tice.

u>V.
treprinderii economice 
ministrare a bazelor 
fiindcă, anul acesta, 
dion al țării va intra 
capitale. Din toamnă,

ad-

sta-

— Ce se Înțelege prin reparații 
capitale ?

— în primul rind, să nu uităm 
că stadionul împlinește 20 de ani. 

ci mă două decenii de activi- 
e e’ reclamă reînnoiri. Cea 

hnportantă. Teparația capi-

cate

m-

rare sper sâ-i promovez peste doi- 
treî ani in rindurile echipei de se-

IN PLINĂ IARNĂANTRENAMENTE

Citeva indicafii metodice și grupa de copii pregătită de Alexandru Pașcanu

că la centrul 
datorită celor 
federație, con- 

superioare

pe primul loc in 
județean. îmi pnn mari spe- 
in cițiva dintre jucători. Mă

satisfacția 
și juniori 
alocați de 

materiale sint

ta incene antrenamen 
Foto: T. MACARSCH.

DE LA ECHIPELE

tală 1 înlocuirea completă a te
renului de joc. Adică, alt drenaj, 
alt gazon. Modern, eficient — re
zistent la intemperii. Acest lucru, 
repet, începînd din toamnă. Pînă 
atunci, lucrări — cum Ie spunem 
noi — „tradiționale**. Reparații pe 
care, din păcate, Ie executăm în 
fiecare an.

— probabil — cu foarfeci speciale, 
în timpul și spre vizionarea „noc
turnelor". Vom schimba 400 de a- 
semenea panouri distruse.

— Bănuim că nu sint de negli
jat, de vreme ce startul a fost 
dat imediat după încheierea 
rului**. Practic, ce 
lăsat cuplajele din

„tu- 
v-au„goluri" 

vara trecută ?
gradenele, cu 

călcate în pi-
— Voi începe cu 

aceie bănci rupte, 
cioare în timpul ori la sfîrșitul 
meciurilor, de către unii suporteri 
prea nervoși la vreo fază ratată, 
prea grăbiți 
disputei pe 
stadionului, 
locui 
dene

20 000 
rupte.

părăsi locul 
ale 
în- 

gra-

în a
scările obișnuite 

în rezumat, vom 
metri liniari de

și alte asemenea

— Ne-am obișnuit 
primăvară, stadionul 
să ne intîmpine 
sărbătoare. Ce 
plăcut la prima 
o va găzdui ?

ca, in fiecare 
423 August** 

haine noi, de 
va surprinde

în
ne
întrecere pe care

conștlenți de comportarea modestă 
avută în turul campionatului, fotbaliștii 
oborenl și-au reluat pregătirile mai de
vreme decît în alți ani, nutrind speranța 
unei bune comportări în returul acestui 
campionat. Primul antrenament l-au 
efectuat la 10 ianuarie, după ce. cu o 
zi. înainte, cei 19 jucători au trecut cu 
bine rigurosul control medical. Noul 
antrenor, Carol Szekelv (tost jucător al 
echipei), a urmărit la început readapta
rea organismului la efort st pregătire 
fizică. Antrenamentele se desfășoară zil
nic pe terenul Electronica. De la 10 fe
bruarie, vor avea loc o serie de jocuri 
amicale. Președintele asociației sportive, 
Stefan Dnărfiu, l-a asigurat pe noul an
trenor de tot sprijinul în noul sezon.de tot sprijinul în noul sezon.

FLACARA ROȘIE
grăbiți ca orieînd. „pielării", și-»u 

pregătirile la 11 ianuarie, sub

-jca temperaturii scăzute an- 
entul se desfășoară normal, 
enul care se prezintă în- 
are foarte bună cei 15 mi- 
■.balist: execută o gamă va
le procedee tehnice. Sprin- 
repetate, pasele cu schim- 

mri. precizia șuturilor 
calitățile lor.

1970 și pînă în prezent, 
i a dat echipelor de se- 

jucători (Georgescu, 
Timpea, Solea, Codea,

• DATA ÎNFIINȚĂRII : Anul 
■_»a. n»»i ret oaat de F.R.F.

» SUMAR DE JUCĂTORI : 1» 
=-e care » de cop impĂrthl 
țmțe de rirsu ji 4» de ju

ft iuti- - hd douâ echipe. una 
—y-—republican. alta in

TEHNIC : caro)
Alexandru

Ioa B -r.d.-e

dintre
c spărut în ano
de categorie

de copii «i 
tretodîe să

La Cugir, în afara echipei de se
niori care participă la campionatul 
diviziei B, iși mai desfășoară ac
tivitatea și centrul de copii și ju
niori Metalurgistul. Mai grăbiți ca 
în' alți ani, antrenorii de aici au 
stabilit reluarea pregătirilor încă 
de la 5 ianuarie.

Am pătruns într-una din zile pe 
poarta stadionului din Cugir sur
prinzând la lucru grupa copiilor de 
13—14 ani de pregătirea căreia se 
ocupă Alexandru Pașcanu, fostul 
mijlocaș al echipei Progresul Bucu
rești.

în cabina de sub tribuna princi
pală, amenajată special pentru ac
tivitatea centrului se află un 
treg ’ arsenal de materiale 
mentare. Pe un birou mai 1 
cărți de specialitate, carnetul 
trenorului iar pe 
reți, sînt afișate planșe, chinogra- 
me, articole din 
joc și fotografii 
celebri. O poză în grup ne înfăți
șează formația de acum cițiva ani 
a echipei Metalurgistul Cugir. îi 
recunoaștem pe Remus Lazăr, 
Neamțu, Mureșan, Alex. Lazăr 
(Săndulici) și alții. Pe un alt pe
rete, intr-un raft, stau ordonat sti
vuite mai multe rînduri de echi
pamente și un număr însemnat de 
mingi, mărturie că la Cugir tine
rii fotbaliști nu duc lipsă de nimic. 
De altfel tov. Gh. Văduva — pre
ședintele asociației sportive iși

I în- 
docu- 
multe 

an- 
unul dintre pe-

regulamentul de 
ale unor jucători

exprimă 
de copii 
70 000 lei 
dițiile 
celor de care dispun seniorii.

în timp ce cei 15 puști încep să 
se echipeze antrenorul Alexandru 
Pașcanu ne spune : „Lucrez la 
acest centru de patru ani. în toată 
această perioadă m-am bucurat de 
sprijinul total al secției de fotbal 
și în special al tovarășului preșe
dinte Ion 
desfășoară 
fie după 
programul 
Cugir 
pentru 
curtea 
grupuri 
„miuțe" 
tru ii depistăm pe cei mai talen- 
tați, ii aducem la stadion unde 
organizăm trialuri, iar cei mai do
tați sînt reținuți în cadrul cen
trului. Îndelungatul proces de in
struire a început să-și arate roa
dele. Anul trecut, la turneul final 
al școlilor generale de Ia Piatra 
Neamț, competiție la startul că
reia s-au aliniat nu mai puțin de 

diu întreaga țară, 
generale nr. 2 Cu- 

de mine, a reușit să 
locul V. A fost un

acum 
natul 
ranțe 
gindesc la Czako, Medrea. Timpea. 
Emil. Constantin sau Sara pe Ga. NEî'x*

LOTERIA

loteria în
OBIECTE

Goia. Antrenamentele se 
zilnic, fie dimineața 

amiaza, in funcție de 
școlar al copiilor. La 

există un mare interes 
fotbal. Pretutindeni, in 
școlilor sau pe stradă 
de copii încing zeci de 
Noi. antrenorii de la cen-

4 000 echipe 
echipa Școlii 
gir, pregătită 
se claseze pe 
succes mic, dar care pe mine m-a
bucurat foarte mult. Și echipa de 
juniori de care mă ocup se află

IN OBIECTE
Astăzi S februarie se mai pot procura 

bilele pentru LOTERIA IN OBIECTE 
prin unitățile comerțului de stat. iar 
prin unitățile Loto-Pronosport numai 
astăzi 6 și inline 7 februarie inclusiv.

Se acordă in r.uraăr NELIMITAT ciș- 
ttrurt constind din : autoturisme „Dac-.a 
138»-, ciștiguri in obiecte in valoare de 
2»-»e» lei. 19.W9 let, 5 088 lei etc. partici
pants puțind să-și aleagă singuri obiec
tele 13 limita sumei clștigate și conform 
listelor de obiecte afișate.

Participarea se face pe bilete de 5 lei 
bucata. Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii vor r. efectuate 17 extrageri se
parate.

Fiecare bilet poate obține clstigurt cu
mulate. Mai multe bilete, mal multe 
șanse de etștlg.

crșTiGt-Rn.E concursului raosu-
EXPRES NR. S DIN 31 IANUARIE UÎJ:

Report categoria A :

Cîștigul de 100 000 Iei 
participantul DUMITRU DUMBRAVA 
din Arad, care poate opta la alegere, 
pentru un autoturism Dacia 1300 plus 
diferența în bani sau suma integrală.

Report categoria I : 1 Îi4 94* ieL

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 varian
tă (10%) a 100 ooo lei ; Cat. B : s.4« va
riante a 14 132 lei ; Cat. C : 44.7» a 2 ' 13 
Iei ; Cat. D : 1 835,85 a V iei : cat. E : 
142,75 a 200 lei ; Cat. — - - --
lei.

ULTIMELE ZILE
PENTRU PROCURAREA biletelor

Extragerea I : Categ. 2 : 1 variantă
(25’ o) a 28 417 let și 4 variante (IC* 0 
a cite 113S7 lei ; Cat 3 : 15 35 a 4 «I 
lei : Cat. 4 : S1.Î3 a 1 2M lei : Cat 5 : 
139,05 a 531 lei ; Cat 6 : 4 97SJ» a 4» leu

F : 3 233.59 a 49

433169 lei.

a fost obținut de

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

Mal 
reluat .......- — -------
conducerea antrenorului Olimp Mateescu, 
nu înainte de a fi efectuat un exigent 
control medical, trecut cu bine de toți 
jucătorii. Antrenamentele au loc zilnic.

Lotul echipei este de 20 de jucători, 
avînd vîrsta medie cea mai mică din 
seria respectivă : 21 de ani și jumătate. 
Noutăți în lot : plecarea lui V. Stan (la 
Chimia Făgăraș) și Alex. Lazăr (Jiul 
Petroșani) si venirea tinerilor Banu 
(pandurii Tg. Jiu). Otvoș (Dinamo O- 
bor), C. ionescu (Centru] „23 August"), 
Roman $i Frîncu (ambii din campiona
tul Promoție).

— Horticultorii noștri pregătesc 
— în serele Complexului — un uriaș 
buchet de 100 000 de flori. Cronicarii 
sportivi vor găsi un loc rezervat 
presei cu pupitre noi, 
confortabile. Vom înlocui 
chile porți de 
dion, montînd 
pentru evitarea 
merației. Avem 
menea. lucrări 
întreținere, de 
rilop reflectoarelor, pentru a asi
gura pe stadion „nocturna" cores
punzătoare. în sfîrșit, pînă la 
schimbarea completă a terenului 
de joc, efectuăm tratamentul co
respunzător porțiunilor de gazon 
prea des... vizitate de crampoanele 
jucătorilor.

elegante, 
și ve

la intrarea în sta- 
altele mai mari, 
pe viitor a aglo- 
în plan, de ase- 
de vopsitorie, de 
reglare a unghiu- AUTOBUZUL

Pregătirile au fost începute la 15 Ia
nuarie. sub conducerea antrenorului 
Emil Samureanu. în prezent se fac an
trenamente zilnic pe baza sportivă pro
prie și vor continua de patru ori pe 
săptămînă, după care vor urma mai 
multe jocuri amicale. Lotului de 20 de 
jucători li s-au adăugat Burlacu. cătoi 
și Ciparidis. juniori promovați din pro
pria pepinieră.

„go-Există 
neregulamentare marcate deIuri"

„iubitorii fotbalului'*?
— Da. Sînt golurile, breșele fă

cute în panourile de sîrmă ale gar
dului ce înconjoară stadionul. Lu
crări... de mare finețe, executate V. TOFAN

SIRENA

NOI ÎNTÎLNIRI ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ 
In această săptămînă. \echlpnlc 

continuă să dispute meciuri ami
cale. Iată cîteva partide care vor 
avea loc în zilele următoare :

• miercuri, stadionul Dinamo 
din Capitală (terenul III), de Ia 
ora 14.30 : Dinamo — Dinamo (ti- 
neret-rezerve) ;

• joi, stadionul Progresul (str. 
dr. Staicovici) din București, de la 
ora 15.30 : Progresul — Unirea 
Tricolor. în aceeași zi. la Timișoa
ra, Politehnica va juca în 
nia echipei C.S.M. Reșița, 
Bacău formația Sport Club 
tîlni pe Petrolul Moinești.

compa- 
iar la 
va în-

începînd din acest sezon, de pregăti- 
rea echipei se ocupă fostul internațional 
Haralambie Eftimle. încă de Ia primul 
antrenament efectuat la 11 ianuarie, 
celor 18 jucători li s-au alăturat juniorii 
Tudor și Dumitru, precum și FI. Miha- 
lache, transferat de la Dinamo Bucu
rești — tineret. Antrenamentele vor con
tinua pînă la ii februarie, după care sînt 
prevăzute și o serie de jocuri amicale, 
avînd ca scop general omogenizarea. O- 
biectivul principal al echipei : evitarea 
retrogradării.

V. IORDACl’F

LOTUL A AJUNS LA NÎMES
(Urmare din pag l)

președintele său Calabro și antre
norii Firoud și Noel. O întîlnire 
plăcută pentru jucătorii noștri : 
revederea cu Pircălab, care — de 
altfel — duminică a fost unul din 
cei mai buni jucători ai echipei in 
meciul cu Ajaccio, cu care Nîmes 
a făcut meci nul (1—1). Din cen
trarea tipică (înapoi) a lui Pircălab 
a reușit Nîmes să înscrie prin ata
cantul central DeU’Oste Și pentru 
că este vorba de acest meci, să 
mai notez că ptesa sportivă remar
că jocul foarte bun al echipei lui 
Pircălab și în special al celor doi

mijlocași internaționali Adams și 
Mezy. Nîmes se consideră acum, 
deoarece liderul Nice a pierdut Ia 
Metz. reintrată în lupta pentru 
titlu, avînd de recuperat patru 
puncte. Antrenorul Firoud este mul
țumit de randamentul echipei în 
partida cu Ajaccio. în cursul con
vorbirii cu el. ne-a spus și formația 
pe care o va alinia miercuri seară 
<20.30, ora București : 
tra echipei noastre • 
BOISSIET, 
KABILE - _____
PÎRCALAB. DELL’OSTE, 
TAS (fost la Real Madrid) 
INIESTA. în repriza a doua 
juca probabil și VERGNES.

La ora la care telefonez, jucă
torii noștri se află la stadionul

21.30) con- 
LAND1 — 

AUGE. SANTAVILLE. 
AD AMS, MEZY — 

FLEI- 
Și 

va

„Jean Bouin", unde fac un 
ment serios, de 90—100 
Valentin Stănescu vrea să 
reze cele două zile de inactivitate. 
La antrenament îsi va face apari
ția și mingea pentru că la Snagov 
s-a jucat pe zăpadă. Iar aici pe ga
zon. în ce privește formația noas
tră, ea va fi cunoscută după antre
namentul de marți dimineață

Aici este interes deosebit pentru 
acest joc, în care va evolua prima 
echipă românească la Nîmes în 
oraș se văd afișe mari care anunță 
întîlnirea, iar presa locală publică 
reportaje cu amănunte asupra e- 
chipei noastre. Timpul este bun ; 
la prînz au fost 14° iar spre seară 
s-a răcorit puțin. Se scontează pe 
o asistență numeroasă la joc.

antrena- 
minute, 
recupe

STEAGUL ROȘU IN LIBAN
urmează 

hotare se
Printre formațiile care 

să piece în turnee peste 
înscrie și Steagul roșu ; brașovenii 
au un program de trei jocuri în 
Liban, in cursul săptămînii viitoa
re. E; vor pleca Ia 12 februarie, 
înapoierea în țară fiind prevăzută 
pentru ziua de 19 februarie. (Carol 
GRtTA — coresp. județean).

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR DIN MOLDOVA
Amfiteatrul Institutului 

gic din Bacău a găzduit în 
4 februarie cursul de 
arbitrilor divizionari de fotbal A. 
B și C din Moldova. Referatele 
ținute de George N. Gherghe, 
Vladimir Grosaru, Octavian Com- 
șa și Cornel Nițescu au fost urmă-® 
rite cu un deosebit interes de pes
te cei 90 de arbitri divizionari și 
alți 32, localnici, din campionatele

Pedago- 
ziua de 

instruire a
județene și municipale. Referin- 
du-se la organizarea cursului, tov. 
Florea Tănăsescu, secretar general 
al F.R. Fotbal ne-a spus : .Atît 
C.J.E.F.S.-U1, colegiul județean al 
arbitrilor cit și gazdele au reușit 
să creeze cele mai bune condiții 
desfășurării lecțiilor teoretice și 
practice

extrem de 
in favoarea
Moisescu si

greu. arbitrajul părti- 
gazdelor prestat de 
forma excelenta a iui

PREGĂTIRI
desnonstrind o bună pregătire fizică 
muitâ poftă de joc. Pentru C.S.M. 
marcat: Georgescu (2), Atodiresei 
Florea. (D. GLAVAN — coresp. jud.)

I. IANCU — coresp.

MECIURI AMICALE...

li. u 8OSOCEA

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE

5—6

galvanice 
montatori 
ajustori

Ingineri și tehnicieni electroniști, automatiști calculatoriști sau elec
trotehnici
Ingineri sau tehnicieni acoperiri galvanice
Maiștri acoperiri
Lăcătuși mecanici
Lăcătuși mecanici
Sculeri S.D.V.
Electroniști categ.
Muncitori galvanizatori
Muncitori instalatori lehnico-sanitariști, compresoriști și caloriferiști

Asa cum ram informat în ziarul nostru de ieri, fotbaliștii de la Steagul roșu au susținut duminică pe 
Stadionul Tineretului din Brașov două partide. în imagine o fază din primaîntîlnire, cea cu echipa A.S.A Tg. 
Mureș Foto : Paul ROMOȘAN

A N G A J E A Z A:
Informații suplimentare la telefon 33.67.60, int 148. Mijloace dr 

transport : autobuzele 101 si 106, tramvai 16 la capăt.

"irit

CUPA „MEREU TINERI- Lăudab.Is 
inițiativa clubului Dinamo, aceea de a 
organiza o competiție de mini-fotbal re
zervata foștilor jucători ai celor patru 
mari cluburi bucureștene — Dinamo. 
Steaua. Rapid, Progresul — și c • = ” 
cu Cupa „Mereu tineri-. Cu acest pr le 
au reapărut foste vedete ale dreptun
ghiului de gazon. Jucători cu nume de 
rezonanță (în soocerul nostru ca Bir- 
tașu. Uțu, Cornel Popa, Nunweiller IV, 
Țircovnicu, Eftimie. Ene n (Dinam 
Motroc, Ion Ionescu, Codreanu (Rapid) 
Zavoda II. Creiniceanu (Steaua). Dinu- 
lescu, Maftcuță, Matei (Progresul}, au 
încintat, din nou. tribunele, oierind par
tide plăcute pentru care au fost răs
plătiți cu vii aplauze.

Iată rezultatele: DINAMO — RAPI3 
4—2 (1—0), Finala competiției, a oferit 
o dispută aprigă și interesantă încheia:! 
cu victoria meritată a echipei Dinam. 
Autorii golurilor : Sîrbu. Tîrcovnicu, Ef
timie și popa pentru dinamoviști, res
pectiv ion Ionescu și Coareanu pentru 
rapidiști. în deschidere, pentru locurile 
3—4. STEAUA—PROGRESUL 9—8 (3—2). 
Au marcat: Creiniceanu (4). Crișan (2) 
Răducanu. Pavlovlci și Mihăilescu res
pectiv. Baboe (4), Coloși (2), Știrbei și 
Dinulescu.

Aurel PĂPĂDIE

SPOET CLUB BACĂU — WNTBIT 
COM.ĂNEȘTI 7—t (»—U Biduan" 
dat dovad de zta U ex.cac.tate. reușind 
sa Înscrie septe pna StnĂuceanu
de patru ort. Paxa. Fierea » Batata. 
Pentru tnmerc! au rtamr: Nitulesem « 
MiclĂuș.

SC. BACĂU: Chiti — SCoe. Catargu. 
Velicu. Margas- . (Cxr.lnescu» — V*- 
talu (Hrtțcu). D-tar — Eneaeu (BĂ’-tițâl. 
Pani. Smiucear. x. ftorea. Dtn echipa 
băcăuani a Lptt Rxg.xoex. care in ulti
ma sap*am:na nu s-a prezentat ia pre- 
gâuri. (IUe IANCU — coresp. jud.)

SPORT CLUB BAC.ĂU (TINEREȚI — 
LETEA BACĂU l—l O—4>. Au marcat 
Volmer penxru S. C. Bacă x. resperdr 
Popoxc.

C.S.M. REȘIȚA - METALUL OTELIT 
ROȘU 4—1 O—«I. Re» •.< 
ce: de al dotja Joc de 
compania 
gătită 
C.S.M.

METALUL DROBETA TURNU SEVE 
RIN — JIUL 1—2 (1—0) In fața unui pu
blic numeros (circa 2300 de spectatori), 
pe un teren înghețat, echipa meialur- 
gițtilor din Drobeta Tr. Severin a pri
mi» vizita divizionarei A Jiul. In acest 
mec, de verificare minerii au întrebuin
țat un număr mare de jucători (19). Te
renul 
nitor
Toana

UNIREA FOCȘANI — UNIREA 
COLOR BRĂILA 2—0 (2—0). Au marcat: 
Barbu (mia. 30) și Dracu (mln. 39). (V. 
MANOLIU — cores p.>.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — VII
TORUL GHEORGHIENI 8—2 (ă—fl) Au 
înscris: Ștefânescu. Alecu (2), Tr. Io- 
ne*=cu, Mustață. Acetrei, V. Ionescu si 
BTaâ. respectiv Biro șl Sovejan. (C. 
NEMJEANU — coresp).

MINERUL BAIA MARE — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 3—3 (0—1) Golurile 
au fost realizare de Radu. Lang (2) 
pentru Miaeru'.. respectiv Hidekud și 
Stanței (2). (T. TOHATAN — coresp. 
județean).

TROT1ȘUL ORAȘ GH. GHEORGHIU- 
DEJ — PROGRESUL BRAIL.X 1—3 (0—1) 
Autorii foîunZor: Mlhaîaehe. Dumitra. 
M pentru oaspeți fi Vasiîe pen-

*■_ (GH. GBUNZU — cere'. .

DANUBIANA ROM.VN — CJ*JL PAȘ
CANI >—’ 0—Cere circ golur-. «u 
fost rea,lizate <2e Crețu (t) ș: Haexnoa 
peatra Dmabira. Dc —:r:e O) pentru 
C-F-R. fGR. GROAPA — coresp

POLITEHNICA TIMIȘOARA - \TL 
TtTOl TEXTIL* LUGOJ ♦— • (3-4* Au 
l-rxTLs CD. Gbersan ș: Regep.
respeenv Ptdurear^

Vi dâ pcs.bi'.’.tatea să cumpirați cu reduceri de prețuri, Intre 
” V ' • Pa '-oane din stelă pentru bărbați, adolescenți și
copii (bă:et: s: fete). • Faltoane din stofă pentru femei și adoles- 

o P rfes.e stofă pentru femei, adolescente și băieți." • Fuste 
s-efâ pentru femei și adolescente. • Fulare țesute lină și tip linâ. 
o Baticuri și basmale țesute lină și tip lină. © Șepci pentru iarnă 
u -. •? ■. de lină și tip lină. » Mănuși de piele căptușite cu țri-
eo*.. • Cizme și ghete p.v.c. pentru femei.

MULTE DIN ACESTE MĂRFURI SE VlND ȘI CU PLATA IN 
RATE.

București, Str. Ing George Constantinescu nr. 2. Sector II, platforma Pipera



CONCURSURI DE SELECȚIE
PENTRU ECHIPELE REPREZENTATIVE

DE GIMNASTICĂ
Scurta vacanță pe care au luat-o 

gimnaștii fruntași după desfășura
rea „Cupei federației", în decem
brie, la Pitești, s-a terminat de 
mult, și iată-i acum, din nou. în 
fața arbitrilor. Contractarea tur
neului din Statele Unite ale Ame- 
ricii a determinat pe antrenorii 
federali să elaboreze planurile de 
pregătire a sportivilor cu un virf 
de formă pentru partea a doua a 
lunii februarie, astfel ca atît în 
meciurile demonstrative cit și în 
cel oficial cu echipele S.U.A. re
prezentativele noastre să reprezin
te onorabil gimnastica românească, 
«ă lase frumoase impresii publicu
lui american.

Și n-am putea spune că munca 
intensă și numeroasele ore de an
trenament s-au consumat fără re 
Eultate palpabile pentru ctonno 
nenții loturilor republicane. Dim
potrivă, concursul programat în 
cursul zilei de ieri în sala de la 
complexul „23 August" (dimineața 
fetele, după-amiaza băieții) ne-a 
aiătat mu'te lucruri interesante, 
xnaioritatea gimnaștilor și gimnas
telor manifestînd preocupare per.- 
tru. îmbunătățirea exercițiilor liber 
c.lese cu elemente de mai mar» 
dificultate și atractivitate. Dună 
opinia noastră, gimnastele au ma 
nifestat mai multă poftă de lurr;:. 
ni s-au părut mai în formă, bîrnv 
mai ales arătîndu-ne o echipă foar
te omogenă, la un nivel destul da 
ridicat. Campioana țării, Anca Gri- 
gpras. a avut o execuție impresio
nantă prin precizia, siguranța și 
amplitudinea mișcărilor, aparat la 
care foarte bine s-au prezentat, de 
asemenea. Elena Ceampelea și Aii 
na- Goreac. Din păcate, ultimele

două au avut ratări la paralele, 
ceea ce a influențat asupra im
presiei generale pe care ele au 
produs-o, deși Alina Goreac, cîști- 
Kătoarea concursului, se prezintă 
îiftr-un real progres. O revelație 
— Gabriela Trușcă (S.C. Bacău). 
Juliana Simpnfi (C.S.O. Baia Mare) 
s-a impus mai ales la sol, Rodica 
Sabău a fost remarcabilă prin con 
stanță, iar Ileana Coman se dove
dește o bună concurentă. Sub 
nivelul așteptat și dorit — Ștefa- 
r.ia Bacoș și Vanda Ispravnicu, 
clasate pe ultimele două locuri. 
N-a participat la concurs Paula 
Ioan, care nu. s-a refăcut încă du
pă un accident suferit nu de mult.

In ,ce-i privește pe băieți, ni s-a 
părut că ei nu au acordat atenția 
cuvenită acestui prim concurs de 
verificare. Prea multe oscilații d» 
la un aparat la altul, prea mare 
caracterul de „antrenament" pe ca
re unii gimnaști I-au imprimat a- 
ccstui foarte serios test. Dintre oa 
menii constanți ai lotului, doar 
Mircea Gheorghiu a fost mai a- 
proape de nivelul optim al pregă
tirii. cîștigind de altfel cu ușu
rință primul loc. Ei a avut execu
ții destul de bune la unele apa
rate și cu siguranță că în urmă
toarele două săptămîni nivelul său 
de prezentare va crește conside 
rabil. In crice caz. spre a ilustra 
modul în care unii dintre compo 
r.enții lotului s-au prezentat la a 
cest concurs ce verificare. vom 
menționa că pe locul doi s-a da 
sat Stefar. Gali, urmat de Livid 
Mazilu, Mihai Borș. Gheorghe lu- 
șan...

Iată rezultatele tehnice : FEMi 
NIN — Alina Goreac 36,80 p. Ele-

Constantin MACOVEI

TUR DE ORIZONT IN COMPETIȚIILE
EUROPENE DE HANDBAL

na Ceampelea 36,30. Anca Grigo- 
raș 36,20, Ileana Coman 35,50, lu- 
li&na Simonfi 35,00. Gabriela Truș 
că 34,80, Rodica Sabău 34,70, Ste
fania Bacoș 34.70. Vanda 
r.icu 34,20 ; MASCULIN — 
Gheorghiu 52,45 p. Stefan 
51.85. Liviu Mazilu 51,50. 
Borș 51,35, Gheorghe 
Gheorghe Păunescu
Oprescu 50.20. Constantin Petrescu 
50.10. Dan Grecu 49.30. Radu Bra
nes 47,40.

Isprav-
Mircea

Crai!
Mihai 

lușan 50.25. 
si Nicolae

nate.'br s

1 v—
sfe:

Christos Papanicolau, din nou, la București

DORESC SA OBȚIN UN REZULTAT BUN 
LA CAMPIONATELE ROMÂNIEI"

• „N-am să uit niciodată seara aceea de pe stadionul Republicii • Anul acesta
va fi ultimul... • La Miinthen eram totuși în formă bună • La Reggio Emilia

...L-am găsit, ieri, La o oră mati
nală în holul hotelului sportivilor 
de la complexul sportiv „23 Au
gust". Aflasem că sosise duminică 
noaptea, tîrziu, și nu ne-ar fi mirat 
oa la acea oră să mai stea încă în 
pat. Christos Papanicolau coborîse, 
însă, de mult și se afla într-o dis
cuție aprinsă colegul

Anca Grigiraș, una din cele mal bune gimnaste de ->
Foto: Ion MIHAICA

aJăt

ofer
det

concurs prea mare, dar sint bucuros 
că l-am invins pe Dionisi.

— Am auzit că stați mai mult în 
România, cel puțin două săptămîni, 
că veți concura șl la „Cupa de 
cristal".

— Așa aș fi vrut, mi-ar fi făcut 
mare plăcere. Nu poți face întot
deauna ce vrei ; trebuie să mă în
torc la Atena, la slujbă...

— Ce profesie aveți ? Unde lu
crați ?

— Sint profesor de educație fizi
că și fac parte din colectivul cate
drei de sport a Universității din 
Atena.

— Bănuiesc că toți studenții dv. 
știu 6ă sară cu prăjina... Vă exer
citați și meseria de antrenor ? Aveți 
o grupă de atleți, de prăjiniști ?

— încă nu am ti-'i pentru așa 
ceva. După ce voi încheia activita
tea competițională am să încerc să 
formez un nou Papanicolau...

— Cîîid se va întâmpla asta ?
— Destul de repede. 1973 va fi 

ultimul meu an ca atlet. Mă gîri- 
desc că e destul...

— Credeam că veți aștepta Moht- 
realul pentru a răzbuna Miinchenul. 
Ce s-a întâmplat de fapt, la Olim
piadă ? (n.n. la J.O. a sărit doar 
5.10 m, fiind eliminat în calificări).

— în 1976 voi avea 34 de ani. Nu 
vreau să-mi fac iluzii. I-a Mfinchcn. 
in calificări, a bătut un vînt potriv
nic foarte puternic și en. cu cele 
65 de kg. nu l-am Putut învinge. 
La fel a pățit, de altfel, și suedezul 
Isaksson. Eram tptuși în formă bu
nă. sărisem cu puțin timp in 
5,40 m.

— Ce înseamnă pentru dv. 
cursul de la sfîrșrtul acestei 
tămînî ?

— Este un concurs foarte impor
tant pentru mine, unul din puținele 
Ia care pot participa pînă Ia cam
pionatele europene de la Rotterdam. 
Sint bine pregătit și vreau să obțin 
un rezultat bun.

— Este o promisiune ?
— Dacă vreți...

VJodimir MORARU

„hurdlerul" Efstratios Vassiliou 
Văzîndu-1 în „civil", cu greu poți 
crede că ai în față un mare cam
pion. Siilueta-i subțire, aproape fira
vă, nu trădează cu nimic un mare 
as al stadionului. Șî totuși. Christos 
Papanicolau, anul trecut pe vremea 
asta, mai era încă recordmanul 
mondial al probei de săritură cu 
prăjina. Pentru a-i face plăcere am 
început dialogul eu penultima sa 
vizită la București, în 1970, cu oca
zia Jocurilor Balcanice, cînd a fost 
foarte aproape de a doborî recor
dul lumii — pe atunci în posesia 
lui Wolfgang Nordwig — record pe 
care l-a reușit cîteva săptămîni mai 
tîrziu (5,49 m).

— în afara Greciei, în alte două 
țări din lume aveți o popularitate 
pe care nici un alt „prăjinist" n-o 
poate revendica ; în S.U.A., pentru 
că sînteți primul care 
18 picioare (5,48 m) și 
pentru seara aceea de 
„Republicii"...

— Este una din cele 
se amintiri ale carierei mele. îmi 
pare rău și acum că n-am reușit să 
mulțunfesc cum aș fi vrut — și 
cum merita — sensibilul public 
bucur eștean.

— De fapt, publicul și-a manifes
tat atunci .admirația pentru ceea c? 
i-ați oferit. Cu ce prilej vă aflați 
acum la București ?

— Am venit direct din Italia, de 
la Reggio Emilia, pentru a partici
pa — ca invitat — la campionatele 
naționale pe teren acoperit ale tării 
dumneavoastră.

— în. Italia ați fost la un stagiu 
de antrenament ?

— Nu, am participat la un con
curs, primul din acest sezon de iar
nă. Anj sărit 5,30 m. N-a fost un

a sărit peste 
in România, 
pe stadionul

mai frumoa-

BJELOVAR 10—16 și 22—13 
Banik Karvina ; M.A.I. MOSCOVA 
28—11 si 22—14 cu Avânți Lebbeck 
(Belgia)’; STEAUA BUCUREȘTI 
21—9 și 13—14 cu Oppsala Oslo ; 
LOKOMOTIV SOFIA 30—24 
23—22 cu I.F.K. Helsingfors : 
LEIPZIG 11—11 și 15—12 cu 
dion Copenhaga.

în „sferturi" s-a disputat un 
gur meci : Frischauf Goppingen — 
Hellas Stockholm 19—13. Returul a- 
cestei partide, ca și primele jocuri 
Steaua — MAI Moscova. Partizan 
Bjelovar — Sittardia Sittard și S.C. 
Leipzig — Lokomotiv Sofia sint pro
gramate în cursul acestei săptă
mîni.

urmăin deplasare cu 
' marea surpriză a 

fînaiă a produs-o 
dam. calificată pentru 

■-o fază superioară, 
nerdut primul meci 
a (Cehoslovacia) la 
ș: s-au revanșat cu 

propriu : 11—4 ! 
iversitatea Timișoara 
SC. Leipzig (primul 

zrek iar Spartak Kiev 
N Amsterdam.
xrpr-, tia masculină sint în 

sfăsurare sferturile de 
cam s-au calificat cele 

în conți- 
parizian

1T1 b.

Nilec Amst 
pr.ma oară 
Oianoezele 
cu PLasUka -
serrui ce 8—1* 
brio pe tere: 
semifinale. U

în

H

-•

i dispută 
ziarului

SITTARD 
cu U.H.C.

(Olanda) 
Salzburg ; 
18—8 și 

Gan ;
(Urmare din pag I)

Și 
s.c. 
Sta-

sin-

con- 
săn-

qxpe- ;
TTARDIA
7 «i 18—19
-LAS STOCKHOLM
•9 cj Hapoel Ramat 

FRISCHAUF GOPPINGEN 22—10 și 
17—15 ca A.T.V. Bas? : PARTIZAN

ÎXTRECERI ATLETICE LA BERLIN

:ra !n

ai

taie
— »n o.

A'se rrrul'av

gt=e — Kaae

SM:

D
K‘.: 1

6 C

- pcleanu (România)

isrulin ; prăjină — 
rană) 5.10 m; lun

ii. Germană) 7,33 
• dkn (URSS) 16.03 
~ (R. D. Germană)
-hr.iann (R.D. Ger- 

n;n : 400 m — Kae- 
» m — Zlateva (Bul- 
garduri — Erhardt

START ÎN TURNEUL DE LA SALT LAKE CITY

.4ja a fost festivitatea de deschidere in 1964. Cum va fi în 1976 ?

1964 au devenit între timp locuin
țe particulare.

ASENTIMENTUL FEDERAȚIILOR 
INTERNAȚIONALE

Palatul Beaulieu din Lausanne a 
găzduit întreg ceremonialul care 
trebuia să ducă la desemnarea vi
itoarei gazde a Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1976. După ce a fost 
trasă Ia sorți ordinea de prezen
tare a orașelor-candidate, federați
ile internaționale ale sporturilor 
de iarnă au avut prilejul să-și spu
nă cuvîntul cu privire la avanta
jele (sau dezavantajele) de ordin 
tehnic. Schiul, biatlonul, bobul, 
săniuța, patinajul, hocheiul — au 
votat pentru Innsbruck. Ceea ce 
nu spune prea mult, întrucît — 
după cum se știe — opinia de spe
cialitate nu devine obligatorie 
pentru C.I.O. De pildă, în 1970. la 
Amsterdam, deși favorite, din punct 
de vedere al condițiilor tehnice 
oferite, erau Sion și Vancouver, 
membrii C.I.O. au ales în mod sur
prinzător un out-sider : Denverul, 
a cărui soartă ulterioară este acum 
de notorietate publică

în cursul după-amiezii de du
minică, orasele-candidate au pre
zentat Comisiei executive proiec
tele. detaliile instalațiilor, apara
tul organizatoric, bugetele, precum 
și... argumentele locale. Cunoscutul 
alpinist 
pentru 
giunea 
vais.
Lugger, avantajat de situație, a pu
tut da ‘ ‘ ;
clusiv cele pentru bunele servicii 
de telecomunicații. înscrierea de ul
timă oră Meși întîrziatăl a stațiu
nii Lake Placid a neliniștit cercu
rile concurente. Numai Tamue*'’ 
părea de la început consolată cu 
situația. Fiecare delegație a avut 
la dispariție, pentru demonstrație, 

e o oră.
Apoi, decizia finală a revenit 

8 membri ai Comisiei exe- 
’ordsiî Ki'iar.ln (Irlanda 

stele CJ-O.I. contele Jean

i’). Vlădici

CEHOSLOVAC

Jimmy Connors 
Jurgen Fassbender 

* Jean Gisbert (Spania), 
i Năstase va

toate garanțiile cerute, in

LOTULUI
fotbal a

Parattrin

r.imA :
-i

(1) p: 
Heie-

NTMES M
3

Maurice Herzog a pledat 
simplitatea jocurilor în re- 
Chamonix-Măgeve-Sț. Ger- 
Primarul tirolez dr. Alois

CAMPIONATE...

AMSTERDAM. 5 (Agerpres).

.T ~ ■!' ,
XT.der*. in conduc

lepLasare.

PREGĂTIRI PENTRU CM
Santa Fc (fostă campioană), 
lionarios Bogota (actuala cam, 
nă) și Nacional Bogota

IUGOSLAVIA — TUNISIA 5-fl
Numeroși spectatori au urmâr-t 

la Tunis meciul internațional ami
cal de fotbal dintre reprezentati
vele Tunisiei și Iugoslaviei Oaspe
ții au obținut victoria cu scorul ce 
5—0 (2—0) prin punctele mar 
de Petkovici 
viei (2).
PREGĂTIRILE

Echipa de 
se află de mai multe zi! 
gătire in Olanda, la cer 
tiv din localitatea Zeist 
joc de verificare, fotbali 
slovaci au învins cu 2—0 
echipă regională. După alte < 
jocuri cu caracter de antrenau 
echipa Cehoslovaciei va 
14 februarie, cunoscuta 
olandeză Feyenoord. 
mentului.

Ceho

un admirabil palat de gheață (cu 
20.000 de locuri pentru patinaj ar
tistic și hochei, precum și un oval 
de gheață pentru patinaj-vite,ză: 
pistele de bob și de săniuțe de la 
Igls ; trambulina pentru sărituri 
cu schiurile de la Bergisel ; centrul 
pentru schi nordic și biatlon de Ia 1 
Seefeld (la 20 km de Innsbruck și 
la o altitudine de I 100—1300 m) ; 
pîrtiile de schi alpin de la Pat- 
scherkofel și Lizum.

Bugetul comitetului de organizare 
— îp ac&ste condiții — nu ește 
excesiv de mare. Statul austriac și 
landul Tirol vor sprijini finânciar- 
mente orașul în eforturile sale. În
suși primarul orașului, 
Ixisger, a declarat la 
conferință de presă : 
de un buget care să i 
fată cheltuielilor. Vom i 
nou Sjt olimpic. Este

Apropiatele jocuri preliminare 
ale campionatului mondial ’74 .stîr- 
nesc pretutindeni pregătiri. O serie 
de loturi, după cum am mai anun-: 
țat, au perfectat turnee peste ho
tare, în țări unde-și pot desfășura 
antrenamentele și jocurile de pre
gătire sau amicale cu caracter de 
verificare în condiții de climă și 
pe terenuri mai bune. Trei aseme
nea loturi se află în prezent în 
astfel de expediții, iar printre ele 
se numără și cel al R.D. Germane, 
viilor partener al fotbaliștilor 
noștri în grupa a IV-a' europeană. 
Selecționata antrenată de Busch- 
ner și-a început turneul în . Ame
rica de Sud.

FOTBALIȘTII DIN R. D. GERMANA 
ÎNVINGĂTORI ÎN COLUMBIA

în primul meci al turneului de 
patru săptămîni, selecționata R.D 
Germane a întâlnit la Barranquiila 
echipa clubului Atletico Junior de 
care‘a dispus cu 3—1. în partida 
următoare fotbaliștii europeni au 
evoluat la Medellin, în fața a 10.000 
de spectatori, în compania forma
ției Atletico Nacional. Victoria o 
revenit oaspeților la scorul de 3—0 
(1—0), după un joc în care au do
minat clar, mai ales în repriza â 
doua, dovedind o remarcabilă co
eziune între compartimente. Scorul 
a fost deschis în min. 31 de Spar- 
wasser și majorat de P. Ducke 
(min. 55) și Streich (min. 71). E- 
chipa R.D. Germane a aliniat for
mația : Blochwitz — Dorner.
Kische, Bransch, Wătzlich — Kurb- 
Juweit, Pommerenke, Seguin — 
Sparwasser, P. Ducke (Hăfner) și 
Streich.

în continuarea turneului în Co
lumbia, lotul R.D. Germane va în
tâlni succesiv pe Independiente

4

UN BJGET REZONABIL

dr, Alois 
prima sa 
..Dispunem 

poată face 
construi un

• o mare 
or.oare pentru țara noastră să or
ganizeze nentru a doua 
piadj albă".

Cu același prilej, s-a
Jocurile Olimpice de 
197* se vor disputa în 
4—13 februarie.

APRECIEREA DECIZIEI

oară Olim-

anunțat că 
iarnă din 

perioada

BESI A TRECUT 
ATLANTICUL I

In ultimul timp, s-au făcut destule spe
culații asupra conflictului dintre jucă
torul irlandez George Best șl fostul 
său club, Manchester United, ca și a 
destinației pe care Best urma să o ța 
în urma surprinzătoarei sale plasări de 
către clubul englez pe lista de transfe
rări. Mai puțini știu însă că, în momen
tul de față, Best se află în Canada, mai 
precis la Toronto. „Nu mai vreau nici
odată să joc în Marea Britanie, a decla
rat Best, tu canada mi s-au făcut pro
puneri serioase pentru filme, căiți și 
alte lucruri legale de industria publici’ 
tară.“. Managerul său din Anglia, Ken 
Stanley, a declarat textual •. «Sint sigui 
că în America Best va cîștiga de trei 
ori mai mulți bani ca în Anglia4*...

Un singur lucru îl intrigă pe iubitorii 
fotbalului. Nu se pomenește nimic des
pre gindurile legate de sportul cu balo
nul rotund. Sau să înțelegem că - m 
fața „tentantelor propuneri" de afaceri 
— pasiunea pentru sportul care i-a auus 
faimă se poate stinge ?...

Campionatele napcnali 
sîmbătâ și duminică în . 
tnregistrindu-se unele re: 
interesează Îndeaproape, 
unde lotul nostru reprez 
primul său popas din c
— Nisa, care conduce t 
suferit o înfringere, -a M 
Nantes a obținut un p: 
deplasare. ,a Bennes. Si 
iotul nostru joacă mierct 
rezultat de egahtate. in 
Ajaccio.

în Spania. Beai Madri 
2—i' derbiul etapei cu 
profitind de meciul nul 
Barcelona In deplasare s-a apropia* s 
două puncte de fruntașă. ESPANOL, un 
alt viitor adversar al lotului r.estm. a 
realizat o victorie netă pe teren pro
priu (3—0) asupra echipei Gijon.

Pasionantă este lupta și In campiona
tul Olandei, unde duelul Feyenoord — 
AJax continuă cu aceeași intensitate, 
cele două echipe fiind despărțite de un 
singur punct ! In schimb. în Portugalia 
lucrurile par de pe acum clarificate : 
Benfica a realizat maximul de puncte 
posibile din 20 de meciuri : 40 !

FRANȚA (etapa a 22-a): Metz — Nisa 
1—0, Angers — Bordeaux 3—1, Rennes
— Nantes 0—0, Ol. Marsilia — F.C. Paris 
0—0. Valenciennes — Lyon 1—2, sochaux
— Bastia 3—2. St. Etienne — Sedan S—0 
Reims _ Nancy 2—3, Ajaccio — Nîmes 
1—1, Red Star Paris — Strasbourg 0—0. 
Clasament : 1. Nisa 32 p; 2. Nantes 30

PfXTVGKLtV <*■

SP WIA 4«aF> « 
rapel. Real Maind 
Las Palmas. Celei»:: ©ori
— sararosa 9-9: CTrtsSo _ Bar» -« 
S—•: set.» _ Atlecco Madr.d 1 
lencra — Granada ♦—»: Esțsar-cl 
J—•: Atlemeo B—bac — CasseC 
Rea: Scdedad — Cefa 1—9. C» 
L Barcelona J» p: S. Auenr 
XT p: X. Espanol M p: 4. Rea 
S p; S. Malaga M p.

BELGIA (etapa a l»-a> : D es; 
Trend »—î Standard — Anrrerp 
C S. Bruges — Berchem 1—:: Beerscno»
— Racing White 1—1: Liense — F. C. 
Bruges 1—»: Umor. St. GUloiae — BC.-- 
gen i—•: F.C. Maines — F.C. Liege 
î—1: Crossing _ Ande-iecht 1—6 Clasa
ment : 1. F.C. Bruges 39 p: 2. Standard 
26 p: 3. Racing White Î5 p.

OLANDA (etapa a »-a> : Cu toate că 
a jucat in deplasare, echipa Ajax Am
sterdam a cif igat ci: 1—9 meciul susți
nut la Denver in compania 
locale Go Ahead, 
scor : 5—1 cu FX. Grot 
zu’tate : Utrecht 
1—5: Maastricht 
maar 
sch 
1—1;
Nec

_________ formație: 
Feyenoord a făcut
— -.ger.. Alte re-

- Sparta Rotterdam 
__________ Excelsior 3—9: A1K-
— F.C. Haga #—1: Harlem — Bo-

>_ i: F.C. Amsterdam — Twente
P.S.V. Eindhoven — Telstar 8—9:
— NAC Breda 0—2. clasament :

ȘTIRI, REZULTATE
în Ma- 
Trnava 

_______________ __ f_____ .. , susținut 
la Casablanca. fotbaliștii cehoslovaci au 
terminat la egalitate : 0—0 cu selecțio
nata Marocului.

Tn prezent se află in turneu 
roc echipa de fotbal Spartak 
(Cehoslovacia). în primul meci.

Reprezentativa secundă a Bulgariei, a 
întîlnit la Djakarta, într-o partidă ami
cală selecționata Indoneziei. Victoria a

revenit cu scorul de 4—0 foioaiiștîlor 
bulgari.

Continuîndu-și turneul in Noua Zeelan
dă. echipa de fotbal Radnickj Belgrad 
a susținut un nou meci Ia Christchurch 
in compania ur.ei selecționate locale. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 4—2 (3—1). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost iugoslavul Dragan Pav- 
loviei, care a înscris trei goluri.

ira'a — OlimpsAMUl 
— Pgpionios •_»- 
Clasament : 1 PA 

mpiakos Pireu 48 p: X F 
p etc.

Deetorațiile — după anunțarea 
ziei — nu au lipsit, firește. 

Vom reproduce cîteva dintre ele. 
lordul Killanin. președintele 
CJ.O. : „Cred că am făcut o ale
gere bană. Jocurile de iarnă s-au 
aflat in criză, dar sint sigur că la

Innsbruck vom constata că ele 
justifică existența. Nu văd nici 
fel de îngrijorări în privința 
ceasta". Jean de Beaumont, vice
președinte al C.I.O.: „Nu doresc 
să comentez hotărîrea. Majoritatea 
a decis. Personal sint convins că 
și Chamonix ar fi putut organiza 
strălucit Jocurile de iarnă". Ba- 
i’onul von Frenkel, reprezentantul 
Comitetului olimpic finlandez : 
. Noi știam că Tempere nu va ob
ține învestitura. Dar am vrut să 
arătăm că rămînem și pentru vii
tor. un 
Peacock, 
Placid : 
orașelor
ne-a dăunat grav. De altfel, timpul 
pentru noi ar fi fost prea scurt. 
Oricum, consider că CJ.O. a gre
șit luînd Statelor Unite aceste 
Jocuri". Marc Hodler (Elveția), 
președintele Federației internațio
nale de schi : „Innsbruck a bene
ficiat firește de avantajul instala
țiilor sale. Handicapul acesta a 
fost insurmontabil pentru Chamo
nix. Mult citata explozie a costu
rilor se diminuează concomitent, 
dacă instalații olimpice, odată con
struite. pot fi folosite și a doua 
oară".

t.și 
un 
a-

candidat serios". Robert 
primarul din Lake 

„Dezicerea succesivă a 
Denver și Salt Lake City

Mo iniswna roșite
A HȘTIOAT 'nmiovi

DE IA KYOTO
Festivalul țahist olandez

FINIS FOARTE DISPUTAT ÎN TURNEUL ZONAL
u Kwfxikowska (Polonia) — 9'1 p. Kita 
Vreeken .OlanCa) 9 (1) p. Pihalici (Iu- 
godavia) ( p, Barisora (Bulgaria) 7’ă P- 
-• Tn runda a 16-a Polihroniade a re
mizat cu lovanovict. iar Teodorescu a 
inrtns-o pe Katt'.nger.

Dnpă cum se știe, concursul feminin 
contează șl ca turneu zonal pentru cam- 
p'ănatu: mondial. Primele trei clasate 
-nr p-:m: dreptul de a participa la tur
neul interzonal.

TELEX • TELEX • TELEX

TOKIO, 5 (Agerpres) — Tradi
ționalul maraton internațional de 
la Kyoto o revenit la această edi
ție atletului Jack Foster (Noua 
Zeelandă), care a parcurs cei 
42.195 km în 2h 14:53.0. El a domi
nat categoric cursa demonstrînd o 
pregătire deosebită. De remarcat 
că Jack Foster este în vîrstn de 
40 ani și că la J.O. de la MOncben 
s-a clasat pe locul 8 în proba de 
maraton. în această cursă, urmă
rită de zeci de mii de spectatori, 
pe locul doi a sosit japonezul 
Yoshiaki Unetani, cronometrat în 
2h 18:20. urmat de compatriotul 
său Kyumei Uecka — 2h 19:25.

Cu prilejul concursului de atletism de 
ia Donețk. au fost înregistrate a’eva re
zultate valoroase. In proba de sSriturâ 
in lungime. Valeri Podlujnîi. a stabili", 
cu 8.03 m cea mal bur.ă performanță 
mondială a sezonului. Alte rezultate : 
110 m g — Evghenî Mazepa 13.9 (cea 
mai bună performanță europeană a 
sezonului); lungime (f) — Svetlana Iva
nova 6.24 m.

Turneul internațional de tenis desfășu
rat pe teren acoperit Ia Milano a fost 
cîștigat de Martin Riessen. El l-a învins 
in finală cu 7—6. 6—0, 7—6 pe compa
triotul său Roscoe Tanner. Proba de 
dublu masculin a revenit lui Riessen și 
Okker. învingători în finală cu 6—3. 6—3 
în fața perechii Rosewall _ Stolle.

Tradiționalul cros internațional desfășu
rat la Hannut a revenit cunoscutului

ca.-.p-.on belz.ar. DnUe Fvttemans. E a 
parcurs cei 9 MS m ai traseului In 24:te «. 
Pe locurile urmitoare s-au clasat co'.egî: 
săi de echipă Poîleiinis 24:44 și Thys 
24:57.

(44—40). Turneul este rezervat jucători
lor sub 23 ani.

Rod Laver a ciștigat turneul internațio
nal de tenis desfășurat Ia Richmond 
(Virginia). în finală, el l-a întrecut cu 
6—3, 6—4 pe Roy Emerson. în finala 
probei de dublu masculin s-au întîlnit 
două perechi australiene. Laver și Emer
son au obținut victoria, învingînd cu 
3—6. 6—3. 6—4 pe Dibîey și Addison.

■
Tn cadrul turneului internațional mas
culin de baschet de la Luxemburg s-au 
întîlnit selecționatele Austriei și R. F. a 
Germaniei. Baschetbaliștii vest-germam 
au obținut victoria cu scorul de 78—74
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Au luat sfirșit Întrecerile competiției 
internaționale de tenis, pentru tineret, 
care s-au desfășurat, timp de mai multe 
zile, pe teren acoperit. în localitatea 
Torquay. în finala probei masculine, 
echipa Angliei a învins cu scorul de 4—1 
selecționata SUA. La feminin, pe pri
mul Ioc s-a clasat echipa Cehoslovaciei, 
învingătoare cu

La Valencia

3—2 în fața Angliei.

de slalom uriaș din ca-
20-a ediții a competiției

Proba feminină
drul celei de-a _ __ ....__ . . .
de schi „Cupa Max Mara", disputată la 
Cortina d’Ampezzo, a revenit sportivei 
Martine Couttet (Franța). Ea a realizat 
pe un traseu în lungime de, 1 400 m tim
pul de 1:34.23. Pe locurile următoare 
s-au clasat Elena Matous (Italia) 1:34.61 
șl Siri Meling (Norvegia) 1:36,24. între
cerile au contat pentru „Cupa Europei".

BEDFORD SOSEȘTE 

PE LOCUL TREI...
MADRID, 5 (Agerpres). — Des

fășurat în împrejurimile orașului 
Valencia, crosul internațional a 
fost cîștigat de atletul etiopian 
Yifter. Acesta a parcurs cei 8 000 m 
în 27:15, fiind urmat de spaniolul 
Haro — 27:22 și de englezul Bed
ford — 27:23. Wolde (Etiopia) a 
sosit pe locul 8, cu timpul de 28:04.
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