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SC. MIERCUREA CIUC LA UN PAS
în materialul anterior, răspunzînd 

ia prima întrebare, interlocutorii 
noștri au apreciat că în ultimii ani 
rugbyul românesc n-a progresat, ba 
dimpotrivă rezultatele obținute 
sînt departe de a fi mulțumitoare. 
Cauzele care au dat naștere acestei

situații ? Răspunzînd la
doua întrebare a anchetei noastre, 
fiecare dintre cei cu care am stat 
de vorbă au adus în discuție ele
mente interesante, demne de a fi 
reținute.

DE 0 MARE SERPRIZA!
Cu partidele de ieri, de pe pati

noarul bucureștean „23 August", 
s-a intrat în ultima linie dreaptă 
a acestei curse de fond (cinci tu
ruri) care a fost (de acum putem 
folosi chiar timpul trecut !) cam
pionatul republican de hochei pe 
gheață, ediția 1972—73.

Meciurile de miercuri, fără să se 
fi desfășurat la nivelul spectacu
lar așteptat, mai ales acum cind 
într-un fel apele s-au cam limpe
zit, au fost totuși atractive pentru 
puținii spectatori care au luat loc 
în tribunele patinoarului. Din acest 
punct de vedere, mult mai intere
santă a fost partida inaugurală în 
care n-a lipsit prea mult ca să se 
fi înregistrat o mare surpriză, 
poate singura de proporții — așa 
cum se contura, la un moment dat 
— a acestei competiții hotărîtoare 
pentru ierarhizarea primelor patru 
formații ale țării.

Dar. iată ce-a fost ieri :

Miercurea Ciuc. Șocul-surpriză es
te depășit insă repede de c.rtamo- 
viști, care iau inițiativa și-ți domi
nă partenerii de întrecere, izbu
tind să înscrie în cele 20 de mi
nute ale reprizei trei goluri prin 
Costea (min. 8). Tureanu (min. 13) 
și Malîhin (min. 18). Conștienți de 
superioritatea lor tehnică și fizică, 
dinamoviștii încep să se joace", 
dar cei care joaca cu adevărat sînt

hccheiștii din Ciuc. Ei imprimă 
partidei un ritm susținut, sint 
mult mai activi ta ceea ce între
prind. mai hotăriți si deciși, poate 
chiar și mai lucizi decît adversarii 
lor. Rezultatul ? Profitând de două 
gafe ale defensive: bucureștene, ei 
izbutesc să egaleze scorul (Papp — 

25 și Miklos — mm. 37> și 
ratează alte cîteva ocazii ex- 
de clare (Mikloș. Jere și Gali 
aflat fiecare sii.gur eu Dumi-

mm. 
mai 
trem 
S-au

cat

Romeo VI IAR A

(Continuare fa vag. a 4-a)

0 PREMIERĂ BASCHETBALISTICĂ IN SALA FLOREASCA :

SPARTACHIADA INTERNAȚIONALA COOPERATISTA
o lună de

DINAMO — S.C. M. CIUC
7—5 (3—1, 0—2, 4—2)

și

TN ULTIMII ANI, RUGBYUL ROMÂNESC A ÎNREGISTRAT UN REGRES. 
CARE SÎNT, Du?Ă DV., CAUZELE ACESTUI FENOMEN SUPĂRĂTOR î

Meciul a debutat furtunos și 
chiar în primele secunde Jere des
chide scorul pentru formația din

După mai bine de 
inactivitate competiționalâ, basche
tul feminin reintră în actualitate 
printr-o interesantă întrecere inter
națională organizată de Oficiul 
pentru educație fizică și sport din 
cadrul UCECOM. Evenimentul se 
va petrece la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, mai precis vineri, 6îmbătâ 
și duminică. în aceste zile, sala 
Floreasca va găzdui ediția inaugu
rală a Spartachiadei cooperatiste de

in p3ți.-a a 4-a

înălțat, puțind Ia poartă, dar

Mm

baschet feminin, la care 
parte selecționate d:n 
(Start), Bulgaria (Ț.S.K. 
brisko-Zname), Ungaria 
kusz) și România (Voința).

Reprezentativa românească va fi 
alcătuită din jucătoarele diviziona
rei A Voința București (Gabriela Io- 
naș, Tatiana și Liliana Radulescu, 
Mariana Andreescu, Florica Buj- 
duveanu, Ursula Firlinger, Sabina 
Spinu, Rodi ca Varga, Eugenia Du
mitrescu, Victoria Mateescu, Maria 
Baboia), cărora li se va adăuga E- 
lena Opriciu de la Voința Tg. Mu
reș. Antrenori : Gh. Benone și M. 
Strug aru.

Programul Spartachiadei interna
ționale cooperatiste este următorul i 
vineri, de la ora 18 : Ț.S.K. Sep- 
tembrisko-Zname — Szpartakusz, 
Voința — Start ; sîmbătă, de la ora 
18: Start — Ț.S.K. Septembrisko- 
Zname, Voința — Szpartakusz ; 
duminică, de Ta ora 10 : Szpartakusz 
— Start, Voința — Ț.S.K. Septem- 
brisko Zname

SUCCESE

vor lua 
Polonia 
Septcm- 

(Szparta-

SPORTIVILOR
Final obișnuit de atac la Steaua: Gruia s-a f , , ------- *___
mingea se va opri in blocajul prompt al handbaliștiior sovietici Klimov. 
Iljin și Oganezov. Fază din meciul Steaua — M.AJ .Moscova, disputat 
ieri la Ploiești. Foto: P. ROMOȘAN

ROMÂNI

In meciul cu M A L Moscova, din C.C.L la handbal masculin

ÎN COMPETIȚIILE

INTERNATIONALE

STEAUA NE-A OFERIT
EJisabeta Potihroniade 

— printre laureatele „Fes
tivalului șabist olandez*

• Baschetbatiștii da 
Steaua — învingători 
Badalona. in „Cupa 

pelor"!

la 
k> 

Cu-

La această întrebare, prof. NICO- 
LAE PADUREANU ne-a dat un 
răspuns amplu. Iată transcrise, una 
după alta — punctat — cauzele care 
au dus la regres : • „scă
derea nivelului general al rugbyului 
autohton • factori colaterali favori- 
zanți (lipsa unor campionate șco
lare ; a unor campionate universi
tare, mai ales in centre cu rugby 
— Iași. Timișoara, Cluj etc. — care 
ar fi dat cadre pentru echipele pri
me) • penuria de arbitri compe
tent! • lipsa condițiilor materiale 
(echipament, terenuri — de pildă, 
rugbyștii de Ia Știința Petroșani și 
Dinamo n-au teren) • scăderea in
teresului general pentru rugby, de
oarece 
olimpic 
dial • 
Mectlvi 
de club 
mai puțin dispusă la sacrificii pen
tru sportul de

acesta nu este nici sport 
și nu are campionat mon- 
antrenori la națională sn- 
față de jucătorii echipelor 
• în sfîrșit, o generație

RADU DEMIAN apreciază. la 
rîndu-i, că : „Plecîndu-se de Ia suc
cesele obținute, a existat o orien
tare greșită a federației în sensul 
că numărul întîlnlrilor internațio
nale — care ar fi dat mai multă 
experiență și încredere jucătorilor 
— a rămas la fel de redus sau chiar 
s-a micșorat. Adversarii opuși echi
pei naționale — în afara francezi
lor — au fost și sînt de valoare 
inferioară nouă. S-a greșit și prin 
aceea că nu s-a făcut mai nimic 
pentru formarea unui corp tehnic 
(antrenori+arbitri) competent și 
autoritar. Și încă ceva: munca cu 
copiii și juniorii a fost total neco
respunzătoare. Este vorba despre 
numărul tinerilor angrenați în a- 
ceastă activitate, de răspîndirea 
geografică a centrelor de juniori și 
de calitatea muncii prestate".

azi și din cauză că pe parcursul 
anilor a existat o proastă înțelegere 
a pregătirii. Echipele rezolvă în te
ren situațiile în funcție de cîteva 
elemente date de antrenor. Se ob
servă multă sărăcie de idei, întru- 
cît, printre altele, nu se cunoaște 
îndeajuns jocul însuși. Pe teren nu 
vezi 
ceea 
tire, 
deri.
..jocul" în funcție de ceea ce spune 
antrenorul. De aici, repercusiuni 
nedorite, firește, și în evoluția echi
pei naționale. Apreciez că în lot nu 
mai există nici coeziune sufletească 
între coechipieri. Nu-i de mirare, 
deci, că astfel dispare întrajutora
rea în timpul meciului".

rezolvări inedite, spontane. în 
ce privește modul de pregă- 
nu a existat o unitate de ve- 
Fiecare echipă și-a rezolvat

© Selecția și instruirea 
cadrelor tinere, 
nesubstanțiale !

• Lipsa unor campionate 
școlare
și universitare

performanță".

apar și observațiile 
(TITI) IONESCU :

Interesante 
lui DUMITRU 
-Din păcate, a fost neglijat lucrul 
ia profunzime — ne-a spus el. Se 
poate afirma că a existat preocupa
re doar pentru pregătirea unor anu
mite echipe. Mai grav este că s-a 
negiijat esențialul : creșterea de ju
cători tineri. Iar cind s-a întreprins 
ceva, selecția și instruirea acestora 
s-a făcut la intimplare. Știu că en
glezii sau neozeelandezii pregătesc 
rugbyști de Ia vîrsta de 10 ani. Fi- 
resc, neglijarea acestei laturi s-a 
repercutat nedorit în rugbyul româ
nesc, a dus la o sărăcie de elemente 
tinere valoroase și implicit la o pe
nurie de jucători de valoare inter
națională pentru echipa reprezen
tativă. Nu e lipsit de importanță 
faptul că Ia noi sistemul de pregă
tire nu este unitar. Fiecare antre
nor lucrează cu echipa lui cum cre
de el de cuviință. Astfel, sportivii 
care vin Ia lot nu au o unitate de 
vederi in ceea ce privește jocul".

RENE CHIRIAC se oprește, 
principal, asupra unui aspect 
pregătirea, pe care o apreciază 
esențială : „S-a ajuns la starea

in

ca
de

MECIUL DE RUGBY

FRANȚA - ROMÂNIA

IN NOIEMBRIE LA VALENCE

Mai scurt, ALEXANDRU PALO- 
ȘANU se referă în principal la 
statura și capacitatea fizică nece
sară rugbyștilor : „în ultimii ani 
rugbyul și-a accentuat caracterul 
său de luptă, cu o angajare net fizi
că. Aceasta presupune gabarit, for
ță și viteză. Or. din acest punct de 
vedere, potențialul nostru s-a ară
tat a fi sub cel al francezilor".

Două păreri interesante privind 
reprezentativa națională sînt cele 
ale cunoscuților internaționali VA- 
LERIU IRIMESCU : „După succese-

(Continuare în pag. a 2-a)

• Terenuri de joc 
insuficiente !

• Pregătire modestă, 
forță și angajament 
fizic nesatisfăcă-
toare

• Promovări subiective
in echipa națională

• Slăbirea autorității 
federației

VIATA, SPORTIVA A ORASE'-OR TARII

ORAȘELOR TAR»VIATA SPORTIVA A

TURDA

UN ALIAT DE NĂDEJDE
ÎMPOTRIVA poluării

SPORTUL

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Peste 2 âOO de 
amatori de sport din localitate (ca 
să nu mai vorbim de telespecta
tori. ..) au trăit azi (n.r. ieri) in
satisfacția unei înfringeri neaștep
tate. mai ales prin proporțiile ei, a 
echipei noastre campioane la hand
bal masculin, Steaua București. în- 
tîlnind în partida tur din sferturile 
de finală ale C.C.E. echipa M.A.I. 
Moscova, jucătorii de la Steaua 
s-au comportat foarte slab. n-nu 
reușit nici un moment să stopeze 
impetuozitatea fizică a adversarilor 
lor, fiind depășiți cu o îngrijorătoare 
ușurință și ratîndu-și astfel aproape 
definitiv șansele de calificare în 
semifinalele competiției. într-ade- 
văr, scorul cu care formația oaspe 
a cîștigat această întîlnire îi asigură 
practic participarea la etapa supe
rioară a întrecerii : 22—14 (8—6) !

Meciul a fost ceva mai echilibrat 
doar în primele sale 15 minute și 
la începutul reprizei secunde, cind 
bucureștenii au fost ceva mai ac
tivi, mai îndrăzneți în atac și în 
apărare. în rest, sistemul defensiv 
al echipei noastre (în frunte cu 
portarul Dincă) s-a dovedit foarte 
penetrabil, evoluînd static, fără mo
bilitate, fără acea agresivitate pe 
deplin recomandabilă în astfel de

întâlniri ta care fiecare gol este 
decisiv. Nici ta ce privește atacul 
lucrurile n-au fost mult diferite. 
Așteptând mult prea mult de la 
Gruia, fără să încerce pătrunderi 
pe semicerc, abordind majoritatea 
acțiunilor ofensive inir-un ritm 
foarte lent, fără vivacitate și va
rietate, jucătorii de la Steaua nici 
nu puteau emite, de fapt, pretenții 
prea mari.

în orice caz, comportarea nemul
țumi toare a echipei trebuie să con
stituie un motiv de serioasă re
flexie atit pentru jucători și an
trenori, cît și pentru conducerea 
clubului.

Arbitrii Vlado Simanovici și Mi
lan Valcicî — ambii din Iugoslavia
— au condus bine următoarele 
formații :

Steaua : Dincă (Orban) — Gruia 
(5), Ga ța (2), Birtalan (2), Popescu. 
Stock! (3), Goran, Drăgăniță (1), 
Coasă, Kicsid (1), Marinescu.

M.A.I. Moscova: Vilson (Siciov)
— Zlotov. Iljin (3), Oganezov (4), 
Klimov (2), Mahorin (3), Maximov 
(7), Kozubov, JuravUov (1), Efi
mov (2).

Meciul retur are loc in ziua de 
15 februarie, la Moscova.

Horia ALEXANDRESCU

După cum anunță cotidianul pa
rizian J-Touipe*. meciul anual de 
rwțby Franța — România va avea 
loc in luna noiembrie, probabil în 
localitatea Valence, capitala depar
tamentului francez Drome.

Alegerea, susținută de federația 
franceză de specialitate, se justifi
că prin construirea unui nou sta
dion de 15.000 de locuri în orașul 
de pe Ron. în cursul lunii noiem
brie, noua bază sportivă va fi inau
gurată cu prilejul meciului dintre 
rugbyștii francez; și români.

Fabricile de ciment din lumea În
treagă au binecunoscutul dezavantaj 
de a răspindi tn mediul ambiant un 
praf subtil, care ze așaza pe orice, 
ta jur, ca o pojghiță subțire. Incon
sistentă, dar vizibilă. Vina e a fil
trelor, imperfecte sau defecte, inca
pabile să rețină masa particulelor 
infime de praf Cine trece mai des 
pe Valea Prahovei, cunoaște efecte
le, aîb-cenușii, vizibile pe acoperișu
rile caselor din Comarnic.

Tot așa se petrec lucrurile și la 
Turda, datorită fabricii de ciment — 
una dintre cele mai vechi unități in
dustriale de acest fel din țara noas
tră. Procesul de poluare astfel creat 
ridică în fața edililor orașului pro
bleme care privesc ocrotirea sănătă
ții populației, a capacității sale fi
zice. Situația nu este de ignorat 
într-un municipiu bogat înzestrat

Vicecam pionul mondial 
(te modele miniaturale 
(planoare A2). Gheorghe 
Barbu, la locul său de 
muncă: atelierul auto 
al Fabricii de ciment 

Turda

punct de vederedin punct de vedere i... 
deci cu o densă populație 
și muncitorească

industrial șl 
! citadin^

OZONIFICAREA POPULAȚIEI

CAMPION AIELE NATIONUE DE ATLETISM ÎN SALA

ÎNTRECERILE SĂRITORILOR AȘTEPTATE 
CU MARE INTERES

Clujeanca Agepsina Rusu. 14,19 m 
la greutate, una din re prezent antele 

„noului tap
Foto: P KAGY

“ SPORTUL AFRICAN 
S-A AFIRMAT DEPLIN

NICI KEINO NU MAI POATE CÎȘTIGA LA EL ACASĂ)

Trezirea la viată a sportului a- 
friean este de multă vreme o 
realitate, care nu cerea decît o 
demonstrație de răsunet. Ea a a- 
vut loc — si s-a încheiat de cu
tând *- ct* prilejul celei de a doua

ediții a Jocurilor sportive africa
ne, desfășurate la Lagos, în ca
pitala Nigeriei. Un continent care 
a trăit multă vreme sub jugul co
lonialismului (și încă nu a scăpat 
cu totul de el) a căutat mereu in

sport posibilitatea de a se mani
festa, de a valorifica posibilității" 
fizice ale tineretului său.

(Continuare in pag. a 4 aj

• Ligor trece 5,15 m cu prăjina ti dă de gindit lui Papanicolau 1 • Csoba Dota 
a sărit 2,15 m Io Berlin * Valeria Birfor.u : încă două zecimi pinâ la re

cordul

campionateior națio- 
de atletism ți în sala 
febra marilor pregâ- 
din plin. Actuala e-

Numai două zile ne mat despart 
de întrecerile 
osie jndoor' 
_23 August* 
tiri se simte
diție. programată mai devreme față 
de alți ani. i-a obligat pe antrenori 
și pe sportiv) să accelereze ritmul 
necontenitelor repetări, astfel că fie 
în cursul dimineții, fie după-amia- 
za. cu greu poți gări un culoar li
ber. sau vreun alt sector unde să 
poți lucra ta liniște.

Noutățile le afli la flecare pas.
— Știi că Valeria Bufaau nu mai 

lucrează cu Eveline Ghimpu, sau 
că Viorica Viscopoleanu Se pregă
tește acum cu «oțul ei, Octavian, 
fostul săritor de triplu...

— De ce ?
— ? I T
Nimeni nu știe nimic ți... nimeni 

nu vrea să se amestece. Să vedem 
ee-o să iasă pînă la urmă. în orice 
caz, ieri dimineață, Bufanu a lucrat 
fără încetare, asistată permanent de 
Șerban Ciochină : serii de sprinturi 
peste patru, cinci și șase garduri, 
cu pauze mai mici și mai mari. 
„Cronometrele" Dăreau r-o mulțu
mească pe medaliata cu argint de

(Continuare in pag. aia)

mondial

s

Carol Corbu în plin efort la antre
namentul de ten 

Foto: Ion MIHAlCA

Tată considerentele care ne-au în
demnat să ne adresăm unuia din
tre principalii gospodari ai orașului, 
tov, ing. Eugen Stanciu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului Turda, cu rugămin
tea de a ne arăta ce întreprind ofi
cialitățile administrative din locali
tate pentru sănătatea publică, cu re
ferire la domeniul care este specific 
ziarului nostru.

„în condițiile cunoscute — ne-a 
spus tov. Stanciu — este evident 
pentru oricine că prima noastră gri
jă in domeniul sportului a fost a- 
ceea de a căuta posibilitățile opti
male pentru a transfera activitățile 
în aer liber dincolo de perimetrul 
orașului, acolo unde atmosfera este 
cerată. De pildă, noul stadion — 
oricît de incomod le-ar fi iubitorilor 
de fotbal — l-am amplasat mult din
colo de ultimul cvartal de locuințe, 
potrivit planului de sistematizare a 
orașului. Dar principala activitate 
pe care sintem dispuși s-o favorizăm 
este aceea care ușurează populației 
procesul de ozonificare. Sau. mai 
simplu spus, facem tot posibilul să 
facilităm oamenilor cît mai dese ie
șiri la Iarbă verde, evadări recon
fortante In natură. La Turda, nu e 
nevoie să îndemnăm prea mult oa
menii i tradiția excursiilor există 
Totul e să încurajăm perpetuarea 
eL La sfîrșit de săptămînă, gruourl- 
grupuri pleacă spre valea Arleșuluî, 
spre Cheile Turzit, folosind eu pre
cădere autobuzele comunale. La ca
bana Buru, rezervată tineretului, 
odată cu crearea barajului, vom a- 
menaja o pistă de canotaj de agre
ment. Tot aici, tinerii vor găsi iarna 
o pistă adecvată de scht Foarte 
atractive pentru localnici — dar nu 
numai pentru el — sînt Cheile Tu- 
rcnilor, popas obișnuit pentru ser
bările clmpenești, unde oamenii Ișl

deșartă cu plăcere merindarele. Pentru 
a facilita accesul spre aceste pito
rești locuri, vom prelungi panglica 
de asfalt și astfel vom mări justifi
carea pentru cabanele ce urmează 
.a se construi acolo. Nădăjduim ca 
'pinâ la 1 Mai, anul acesta, să ter
minăm de asfaltat porțiunea de ju
mătate de kilometru de drum ce 
re a mai rămas, pentru a putea oferi 
turdenilor, în prag de vară, încă e 
bucurie în domeniul turismului ca 
re, la urma urmei este tot sport 1“

GUSTUL PENTRU SPORT 

UTIL IN VIAȚĂ

Dacă preocuparea de bază riimlne 
facilitarea ieșirilor din oraș către 
oazele de verdeață și reconlortare, 
asta nu înseamnă că Interesul pen
tru activitățile sportive ce se desfă
șoară „acasă", „între zidurile cetă
ții", este diminuat sau trecut pe un 
plan secundar. Ne-au convins de 
contrariu amenajările sportive apă
rute tn ultimul timp, au pledat 
pentru exercițiul fizic proiectele 
pre care ne-au vorbit factorii 
mâți să îndrume acest important 
tor al vieții sociale.

De altfel, mirosul de var șl 
sea proaspătă ce ne-a izbit la parte
rul uneia dintre clădirile Grupului 
școlar profesional ne-a dezvăluit 
aici cel mal nou „așezămint" al 
sportului ! o imensă sală ce stă gata 
pregătită să-și primească beneficia
rii i cel 830 de viitori electricieni, 
mecanici, laboranți, ca ș! elevii Li
ceului industrial de materiale de 
construcții. „Tineri care vor deprin
de sau vor continua să-și cultive, 
aici, gustul pentru sport, pentru

des- 
che- 
sec-

vop-

Nușa DEMIAN 
Victor BÂNCIULESCU 

Fotografii de D, NEAGU

(Continuare In pag a 3-a)

ICniPELI DE GIMNASTICĂ Ălî ROMÂNIEI 
INVITATE IN

Federația de gimnastică a R.P. 
Chineze a adresat recent forului si
milar de specialitate din țara noas
tră invitația ca echipele reprezen
tative de gimnastică ale României

D.P. CHINtlÂ
să efectueze un turneu în Chim, la 
finele acestui an. Invitația a fost 
acceptată, datele definitive ale tur- 
tieului uiroînd a fi stabilite ulterior.
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LA PRIMA REUNIUNE A CONFEDERAȚIEI EUROPENE
• Constituirea comisiilor tehnice ale Confederației • Seriile campionatelor eu
ropene de juniori • Aniversarea unui deceniu de la constituirea Comisiei spor

tive europene • Noi modificări ale regulamentului de joc î

După aum s-a anunțat la timpul 
potrivit în presă, cu prilejul J.O. de 
la Miinchen a avut loc și Congresul 
Federației Internaționale de Volei, 
owe a stabilit o. serie de. remanieri 
th modul de' organizare acestiii 
for mondial. S-a hotă rit, printre al
tele, ca activitatea de volei de pe 
fiecare continent să fie condusă de 
cile o confederație. Un astfel de 
organism exista pe continentul nos
tru, fosta Comisie sportivă europea
nă din cadrul F.I.V.B. fiind transfor
mată In Confederația europeană de 
volei.

De curînd, la Paris, a avut 
prima întrunire a Comitetului 
rector al Confederației, alcătuit 
Gian Carlo Gianozzi (italia) — pre
ședinte, Petre Dumitrescu (România), 
Vahit Coiâcoglit (Turcia)l suri Dere- 
veaghin (U.R.S.S.) — vicepreședinți, 
B. Mauche (Franța), A. Barjatski 
(Bulgaria), J. De Grave (Belgia), V. 
De Bruvn (Olanda), E. Lenkiewicz 
(Polonia)' — membri, O. Sruir (Bel
gia). secretar tregoâpr. Ța reuniune a 
participat și tov. Petre Dumitrescu, 
președintele F.R. Volei, căruia, la 

4pșppjere. i-am solicitat cîteva amă
nunte privind ordinea de zi a pri
mei consfătuiri a Confederației eu
ropene.
’ „A fost o întilnire de lucru — 
ție-țt țâus d-sa — cu o gamă largă 
țle probleme discutate și puse la 
punct. încenînd cu proiectul de' sta
tut al noului organism continental 
și încheind cu stabilirea locului de 
Șisontare a turneelor finale ale com
petițiilor ăurooehe întercluburi. Pro- 
lectițl de statut va fi supuș aprobă
rii adimărfi general? a federațiilor 
$e volei din Europa, cu prilejul 
Campionatelor europene de juniori 
Ce vor avea loc, în a doua jumătate 
?. anului, în Olanda. La consfătuirea 
fie Ia Paris au fost create comisiile 
tehnice ale' Confederației. Este vor
ba de cqmisia de organizări spor
tive, ayînd îp fruqtș Pe cunoscutul 
arbitru' Pâter Lange, dih R.D. Ger
mană; comisia de avbițrqj. condu
să de Andră Henry — Franța șl 
țomișia financiară, șl cărei preșe
dinte este Dușan Prielozni — Ceho
slovacia. Este in perspectivă și ot- 
gapigarea unei comisii de antre- 
pori. '

— Comisiile ?i-au început imediat 
activitatea ?

— Desigur, pentru că au fost foar
te multe chestiuni urgente ce și-au 
cerut rezolvarea. Comitetul director a 
stabilit seriile campionatelor euro- 
beng de juniori șl junioare, după 
Cum a fixat ‘ si 'locurile de dispu
tare 8 turneelor finale ale celor 
patru competiții europene. Dar regu
lamentul de funcționare a comisiilor 
țehntce ya, fi luat în discuție și a- 
proHăt lâ viitoarea ședință a Comi
tetului director, prevăzută pentru 
zilele de 2 și 3 iunie lă Belgrad.

loc 
db 
din

— Revenind la problemele curen
te, i-ar interesa, credem, pe cititori, 
modul cum au fost trase la sorți se
riile campionatelor europene de ju
niori.
" -—’Mai întii, trebuie subliniat că 
la aceste competiții iau parte 28 de 
țări, număr record. La băieți, Româ
nia are un adversar foarte puternic 
în seria sa, seria B; reprezentativa 
de juniori a U.R.S.S. : cealaltă echi
pă — R.F. a Germaniei. Iată com
ponența celorlalte serii; A — Olan
da, Franța ; C — Polonia, Spania, 
Belgia, Israel; D — Bulgaria, Gre
cia, Turcia, Finlanda ; E — R. D. 
Germaqă, Cehoslovacia, Austria, Un
garia ; F — Iugoșlavia. Italia, Sco
ția, Anglia. La fete, facem parte 
din seria C, împreună cu Danemar
ca și Ungaria. Celelalte serii ’ A — 
Olanda, Bulgaria, Suedia ; B — 
U.R.S.S., Iugoslavia, Israel; D — 
Polonia, R. D. Germană. Franța; E — 
R.F. a Germaniei, Italia, Austria : 
F — Cehoslovacia, Bulgaria. Elveția- 
Echipgle clasate pe primul loc tn fie
care serie se califica pentru turneul 
final. Tot cu prilejul reuniunii de 
Ia Paris s-a hotărît ca, anul acesta, 
Să se aniverseze împlinirea unui de
ceniu de la constituirea fostei Co
misii sportive europene (actuala 
Confederație), aniversare ce ne oma
giază, întrucît crearea comisiei a a-' 
vuț loc cu prilejul campionatelor 
euronene ce s-au disputat în 1963, 
îri România. Cu prilejul sărbătoririi 
vor îl emise medalii, insigne. Vreau 
șă mai adaug că la toate discuțiile 
Comitetului director a luat parte si 
președintele F.I.V.B., Paul Libaud.

— După cite șțim, cu acest prilej 
a avut loo' și o ședință a Cțimițetului 
executiv al F.I.V.B.

— Exact. Printre altele, s-a luat 
hotărîrea de a se face demersurile 
necesare pe lingă C.I.O. ca la viitoa
rea Olimpiadă, aceea de la Mont
real, să participe' 12 echipe ipascu- 
line și opt feminine. Există sorți de 
izbîndă pentru adoptarea punctului 
de vedere ăl F.I.V.B. Totodată, am 
aflat că echipa mascțilțpă a Româ
niei are toate șansele să participe 
Ia „Cupș mondială", ce va avea Ioc 
în toamnă, la Praga. S-ațț tnai dis
cutat și citeva probleme, privind 
regulamentul de joc. Astfel, s-a pro
pus ca tijele să fie montate exact 
pe cele două benzi laterale ale fileu- 
lul, iar lovirea mingii mînă-piept 
să fie considerată o singură lovi
tură. După cum se poate vedea, re
uniunea de la Paris, atît aceea a 
Comitetului director al Confedera
ției europene de volei, cit și aceea 
a Comitetului executiv a1 F.I.V.B. 
â fost foarte bogată in hotărîri pen
tru bunul mers al acestui sport care 
cucerește tineretul din tot mâi multe 
țări.

Mircea TUDORAN

Echipa feminină 
de schi-fond a 
clubului Tracto 
rul: Lucia Bara- 
baș. Lucia Benga 
Adriana Barabaș, 
Rodica Clinciu 
Elena Tișcă. în
soțite de antrena- 
rul Ion Sume- 

drea.

Foto î
Paul ROMOȘAN

TRACTORUL BRAȘOV,

O SECȚIE
Echipa feminină de fond a clubu

lui brașovean Tractorul se numără 
printre secțiile fruntașe, cronicile 
concursurilor consemnînd deseori nu. 
mele componentelor ei pentru com
portări remarcabile. Dar nu nu
mai atît: în momentul de față, 
majoritatea sportivelor de la Trac
torul sînț selecționate în loturile 
naționale alq României. Unele din
tre ele sint apreciate ca certe 
speranțe ale schiului nostru. Ion 
Sumedrea, care are la activ multi 
ani de experiență, este, la rîndul 
său,------ !"x "----- i- tAV
mos 
fiind 
rare* 
gînd și interesul pentru creșterea 
tinerelor generații de schiori fon-

apreciat ca un antrenor ihi- 
și priceput, de munca lui 
legate, direct, reușitele de 

aminteam mai înainte. Adău

CAMPIONATUL DE FOND
Luni și marți ș-au desfășurat pe pîr- 

țiile din Poiana Brașov întrecerile con
ținu pentru campionatul școlilor spor
tive la schi fond. întrecerile au fost viu 
disputate, lupta pentru ocuparea prime
lor locuri aîndu-se între elevii școlilor 
sportive din Vatra Domei, Rîșnov. 
Glieorgbierii. M. Ciuc, Brașov și cel ai 
Liceului experimental de schi Predeal. 
Iată primii trei clasați ne categorii de 
vîrstă. Fete, niseute ta 1SCC—1963 (1 km): 
1. Llvia Vodă (Șc. șp. Toplița) 3.41, 2.

DE CE ÎN LOC SĂ PROGRESEZE, RUGBYUL A REGRESAT ?
(Urmare din pa.Q. I)

te împotriva Franței s-a păstrat 
prea mult timp o „echipă tip". 
Doar o accidentare sau alt factor 
intimplător putea determina o 
schimbare a formulei. Lipsa în spa
tele naționalei a unor reprezenta
tive puternice de juniori, de tineret, 
B, care să susțină și ele partide in
ternaționale, a condus rugbyul nos
tru pe un drum descendent" ; și 
ALEXANDRU PENCIU : „Prezența 
in loturile naționale trebuie să fie 
pe deplin justificată. Să nu aducem 
azi jucători în națională doar pen
tru că ieri, ca antrenor, i-am avut 
in echipa de club. Promovarea în 
elita rugbyului. între cei 20—30 de 
jucători, trebuie să fio justificată 
prin calități, prin muncă, prin dis
ciplină. Și nu pot crede că în țara 
noastră au dispărut jucătorii cu a- 
semenea calități..."

Colorată, plastică, intervenția lui 
VIOREL MORARU : ‘ 
avem 
punct 
acum 
avem 
socot 
dat rugbyului pe toate 
Nu toate echipele (nici chiar cele 
divizionare!) sint instruite de an
trenori competenți; nu toate echi
pele (inclusiv unele din divizia A) 
au terenuri pe care să se poată 
antrena cum se cuvine sau juca 
meciurile din campionat, fiind o- 
bligate să umble... cu împrumuturi 
P6 la vecini. De aici și un control 
redus asupra pregătirii în această 
disciplină, improvizații. Aș zice eă 
se cînta acum mai mult după ure
che și nu după note. Nu s-a dat 
suficientă atenție desfășurării cam
pionatului și chiar pregătirii echi
pei naționale. Pe scurt: prea mult 
diletantism !“.

„Intîi: nu mai 
elemente atît de dotate din 

de vedere fizic ca acelea de 
10 ani. Aș spune că acum 
o „generație palidă". In plus, 
mult mai mic sprijinul acor- 

planurile.

CU REZULTATE REMARCABILE
diști, așteptăm să 
în viitor succesele 
sportivi din marea 
veană. Nu trebuie, 
acest lucru depinde,

consemnăm și 
pasionaților 

uzină brașo- 
însă, uitat că 
în mare mă-

pe care fac-
d>

sură, și de sprijinul 
torii cu atribuții și sarcini in 
meniul sportului din întreprindere 
îl vor da pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de pregătire.

PROGRAMUL DEFINITIV AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE FOND
Sîntem în măsură să anunțăm cititori- 

lor noștri programul complet și defini
tiv. pe zile și probe, al campionatului 
national de fond, juniori și seniori. 
MARȚI (13 februarie) se vor desfășura 
cursele de 10 km juniori I, 5 km juni
oare I, 5 km juniori II și 5 km juni
oare II. MIERCURI (14 februarie): șta
fetele 3X7 km juniori I, 3X5 km juniori 
II, 3X3 km junioare; JOI (15 * 
rie): 10 km senioare; VINERI 
bruarie): 5 km senioare, 15 km

februa
rie fe- 
seniori.

15 km tineret; SÎMBATÂ: zi de pauză, 
DUMINICA (18 februarie): ștafete seni
ori Șl senioare.

★
Duminică va ave? Ioc. la Predeal, 

.Cupa 16 februarie", competiție rezer
vată copiilor care practică probele al
pine.

★
februarie, . o selecționată 
română a participat la

PAUL CIOBĂNEL este lapidar: 
„Goana dună rezultate în campio
nat — în dauna unui joc frumos, 
adevărat — a dus, fatal, la regres".

La fel, ION BUZOIANU : „Teh
nica inferioară este principala cau
ză a „scăderii". O victorie asupra 
Franței Ia stadiul actual ar fi o în- 
tîmplare. Pînă nu „ameliorăm" di
ferența — mă refer Ia bagajul teh
nic al jucătorilor — dintre noi și 
francezi, greu de făcut pași îna
inte".

He mișcării noastre rugbystice (an- 
rienorl, arbitri, președinți de sec
ție, jucători fruntași ș.a.). ȘI, ca o 
armare a acestui fenomen negativ 
fundamental, au apărut o serie de 
deficiențe grave cura ar fi: lipsa 
de activitate a fostului acfiv sala
riat (antrenor și secretar federal) ; 
scăderea calității și volumului in
struirii ; șv.brezirea bazei organiza
torice ; desființări de echipe în Ca
pitală și ia țară (Progresul, Con
strucții, I.P.G.G., Politehnica Cluj, 
Laminorul Roman, Chimia Piatra 
Neamț ș.a.) ; dispariția sau redu
cerea echipelor de juniori. Un alt 
aspect negativ : scăderea treptată a 
exigenței față de valoarea tehnică 
și tactică a' echipelor și jucătorilor, 
ceea ce a dus, evident, la coborirea 
nivelului spectacular al jocului, ni
vel care n-a mai constituit o pre
ocupare.

Aș. mai vrea șă spun că. după 
opinia mea, în sinul federației pă
trunsese și un spirit „clubist" (în 
funcție de apartenența antrenorilor 
echipei naționale la un club sau al
tul), ncprincipal, cu acute tendințe 
de favoritism, care au coborît și în 
masa antrenorilor, arbitrilor și ju
cătorilor. Au dispărut, astfel, res- 
pccțul. încrederea în conducerea fe
derației și au apăruț indisciplina, 
bunul plac, capriciile. Sint numai 
citeva dintre cauzele care au dus 
la o acută criză, ce a fost încheiată 
abia de curînd".

vom publica răspunsurile la cea de a

AL ȘCOLILOR SPORTIVE
Marileția Moșoiu (Șc. sp. Rîșnov) 3,44 
3. Veronica Giurgi (Șc. sp. Rîșndfv) 4.08; 
fete nâscuțe In 1958—59 (2 km) ; i. Ele
na Ungureănu (Lie. Predeal) 8.19, 2—3. 
Ttncuța Enache (Lie. Predeal) șl Mlml 
Girbacea (Șq. sp. Brașovia) 8.33; fete, 
născute 1956—57 (5 km): 1. Cornelia Mi- 
tltelu (Șc. sp. V. Dornei) 16,39, 2. Vilma 
Tudor (Șc. sp. Gheorghienl) 17 09, 3.
Ileana Gego (Sc. sp; M. ciuc) 17.17: 
fete, născute 1954—55 (5 km): 1, Iuliafta 
Pața (Șc. sp. V. Dornei) 16.20'. 2. Vio
rica Cristoloveanu (Șc. sp. Rîșnov) 17,18, 
3. Cornelia Pințoi (Lie. Predeal) 17,41 ; 
băieți, născuți 1960—1963 (2 km): 1.' Ați- 
la Palko (Șc. sp. Gheorghienf) 6 51! 2. 
Llviu Covaci (ȘC. sp. Gheorghienl) Ș.55. 
3. Gheorghe Kiss (Șc. sp. Gheorghidni) 
8.06; băieți, născuți 1957—59 (5 km); 1. 
Marin Girbacea (Lie. Predeal) 1416; 2. 
Csaba Coiumban (Șc. sp. Gheorghibni) 
15.09. 3. Ion Cimpoia (Șc. sp. Rîșnov) 
15.31; băieți, născuți 1955—56 (10 im);
1. Ion "Moise “(Lie. Predeal) 29.01, 2.
Iosif Tamaș (Șc. sp. Brașovia) 29 53), 
Valentin Dlteanu (Șc. sp. Brașovia)'34.09; 
băieți, născuți 1'53—54 (10 km): 1 IIA- 
renez Fori.ko (Se. s->. Braa)
2. Iosif Fu-tos ț'e. sp. Gheorghfenij
29.39, 3. Oyldi'J Girbacea (Șc. sp. RT 
33.45; șlâTetă fete (3X5 km): 1 ~
Vatră Dorii ci 5 ’.5S. 2. Șc. sp. Ghe

între 2—4
studențească _ ......
concursul internațional de fond dispuțat 
in localitatea Vellngrad (Bulgaria) șl 
dotat cu „Cupa Vela Peeva". AU mâi 
fost invitate formații din U.R.S.S., Ce
hoslovacia și Ungaria. Iată citeva rezul
tate înregistrate: 15 km (62 concurenți): 
1.’ Anatoli Polițov (U.R.S.S.) 55 34; 2.
Munatar Găzizvilln (U.R.S.S.) 55.52 ; 3.
Ivan Kul (U.R.S.S.) 56.02... 15. Nieolae
Dudu 58,02... 21.C-heorghe Cioacă
1 h 0102; so. Favel CHlriluș' lh 01,08...
54. Petre Chlriluș' 1 h 03,02; ștafeta 4X10 
km: 1. U.R.S.S. I 2h 3147; 2. U.R.S.S- 
IT 2 h 33.23 : 3. Bulgaria 2 h 38.01...; 6. 
R: mânii (Dudu, Cioacă, Pavel Chirlluș, 
Petre Chiriluș) 2h 40.05.

r»

UN REMARCABIL

băieți f 
561îs; 2.
Rișnov li (M.B-).

. 3.
'Fe-
8,06.
...:) 
iov)

ScĂ sp.

• ștafetă 
BrașJvia 
S~ \sp.

Sîmbătă și duminică, Ia 
Poiana Brașov

„CUPA DINAMO" LA PROBE 
ALPINE

Intre 1 și 4 februarie, ta DușseS- 
dorf (R.F. a Germaniei) s-a desfă
șurat cea de a XlV-a Olimpiadă c>.> 
tumbofilă și este prima Olimpiadă 
la care participă și Uniunea Colum
bofilă din România, după aderarea 
ei la Federația Columbofilă Inter-

POPICE
Prof. LADISLAU SZOCS, secre
tar general al F.R.P.:

Anul 1973 reprezinte, pentru 
federația noastră, o nouă piatră 
de încercare. Avem de apărat 
titlurile de campioane ' europene 
la junioare — cîștigate în urmă 
cu doi ani de către reprezenta
tiva țării și de Ildico Jijic-Gro- 
zăvescu. Deci, în această perioadă 
atenția federației, a tehnicieni
lor săi se îndreaptă, în primul 
rînd, spre pregătirile în vederea 
participării la cea de a III-a e- 
diție a C.E. de juniori (Ceho- 
sâovacia — luna mai). Este o 
sarcină destul de dificilă, deoa
rece dacă 1a ediția a Il-a a 
competiției continentale pentru 
primele locuri se „băteau" doar 
Juniorii din trei țări (R. D. Ger
mană, R- F- a Germaniei și Ro
mânia), acum au intrat în grupa 
de elită și altele, cum sint, Ce
hoslovacia, Ungaria și Austria. în 
plus, avem loturi noi, așa cum 
e și firesc la juniori. Loturile 
lărgite au fost alcătuite încă de 
anul trecut, acum trebuie însă 
să le reducem, să menținem nu
mai pe cei mai în formă jucă
tori și jucătoare. Cei doi antre
nori, care sint și ei noi — Roger 
Cernat, la băiqți și Teodor Eu- 
zea, la fete — vor supune pe se- 
lecționabili unor antrenamente 
intense și unor concursuri „tari" 
de verificare. Prima confruntare 
va avea loc chiar în această 
sățrtămînă. la „Trofeul Reșița".

Pe agenda hpqstrâ de lucru 
mai figurează și alte probleme, 
cum siht: reluarea campionatu
lui divizionar (17—18 februarie), 
organizarea de partide interna
ționale, atît pentru selecționa
tele de juniori, cît și de seniori, 
precum și definitivarea Ioturilor 
de seniori pentru mondialele de 
anul viitor. Au fost selecționați o 
serie de jucători tineri talentați, 
care însă nu au suficientă expe
riență internațională. Din „e- 
chțqa feminină de aur" a Româ
niei* cea care a cîștigat la ulti
mele patru ediții ale C.M. nu 
mai puțin de 7 medalii de aur, 
s-ău tetras recent încă două 
mae^țre emerite ale sportului și 
nq este prea ușor șă găsești în
locuitoare de aceeași valoare.

HOCHEI
VASILE MILITARU, secretar 
general al F.R. Hochei ț

Hocheiul este un sport spe
cific acestui sezon, motiv pen
tru care activitatea competițio- 
nală, internă și internațională, 
este în plină desfășurare. Pen
tru activul federației principala 
preocupare este, de o bună bu
cată de timp, pregătirea în cele 
mai bune conclițiuni a lotului 
reprezentativ, care nu pește mili
ta vreme (în a doua jumătate a 
lunii martie) Va participa la în
trecerile grupei B a campiona
tului mondial. în acest scop am 
urmărit să fie asigurată conti
nuitatea în' desfășurarea calenda
rului intern, s-au luat măsuri 
pentru ca antrenamentele comu
ne ale ' jucătorilor din' lot să 
decurgă în cele mai bune con- 
dițiuni, conțrolînd și urmărid în 
permanență, prin președintele co
legiului de antrenori. această 
activitate. în plus, biroul fede
ral a luat în discuție, analizînd 
pe baza unor informări prezen
tate de antrenori, fiecare etapă 
de pregătire a selecționatei tării 

în afară de aceasta, o atenție 
deosebită s-a acordat și activi
tății depuse în cadrul lotului de 
juniori, care în ultimii ani a în
registrat progrese mai mult de- 
cît mulțumitoare. Asigurarea te
nor întilniri internaționale adec
vate și care — prin aceasta — 
să dea posibilitatea antrenorilor 
să' verifice temeinic potențialul 
tinerilor hocheiști a constituit, 
alături de o permanență îndru
mare șj controlare a antrena
mentelor, principala noastră 
preocupare. în acest sens, doresc 
să precizez câ a fost alcătuit un 
plan de organizare a activității 
pe noile patinoare artificiale, 
accentul fiind pus, și în această 
direcție, pe tineret. Aș mai vrea 
șă ada»'.g că în prezent lucrăm 
la materialele ce vor fi prezen
tate în cadrul ședinței anuale a 
Comitetului federal, ce va avea 
loc îp luna mai, precum și la 
îmbunătățirea dotării cu materi
al specific a secțiilor fruntașe și 
a celor nou înființate.

SUCCES AL COLUMBOFILILOR ROMANI

gată, în final, și cîteva observații 
șlg lui DUMITRU MANOILEANU: 
„O scădere simțitoare de valoare 
la nivelul conducerii federației de 
rugby, fapt ce a atras diminuarea 
capacității organizatorice, de con
cepție, de îndrumare și control a 
acestui for asupra organelor în 
subordine (comisii, cafegii, cluburi 
și asociații), asupra activului sala
riat și tuturor elementelor active 
în numărul de mîine al ziarului nostru __  ,_____ .„ ____ „
treia întrebare: „CE SOLUȚII PRECONIZAȚI PENTRU CA RUGBVUI Să URCE 

DIN NOU SPRE VIRFUL PIRAMIDEI SPORTIVE ?"

După cum am mai anunțaț. sfîrș :ul 
acestei săptămini este marcat de o c - 
petiție Interesantă a schiului r.
concursul internațional de probe .-. - 
„Cupa Dinamo", care se va -»1
slmbătă și duminică la Poiana Rr , 
întrecerile se anunță foarte a.-.- .el 
atît pentru faptul că la start var : - ]
zenți' 6 sțțiîon austrieci și al',', â r -) 
nezi (’așteptați să sosească, astăr; 
țară) cît șl pentru eă cu aees« '■ 
se vor întilni, într-o dispută d re-— <nl 
mai buni sporțivi români. Dan C--sS?a, 
Gheorghe Vulpe și Petre So u < : [în
tors recent din Austria și, de C jls 
se antrenează, alături de VirgU n-»»ci 
Constantei Văideami. Dorin ?' 
Mărlah Burchi și alții pe din
Postăvarul. Se preconizează cele
două curse de slalom care : : -rază în 
programul competiției să e.:l Coc pe 
treimea superioară a pir; e. lanului 
de la cabana Cristianul Mare -pînă la 
cabana Postăvarul. In mome- nil de 
față, se fac pregătiri organiza" rice asi
due pentru a s'e asigura curse: sr optime 
condiții cțe desfășurare. în acest sens, 
corpul de arbitri țasează zăpada pe di
ferite porțiuni. încercînd Jn același timp, 
să creeze concunenților și trasee cu di
ficultate sporită'.

/

„SĂNIUȚA DE ARGINT1*
în organizarea excelentă a sec

torului II U.T.C. din Capitală (di
rector de concurs,' prof. ’ Eugen 
Turcu) și cu sprijinul acordat' de 
C.N.E.F.S., duminică, pe piftiile de 
la Cioplea s-a desfășurat competi
ția „Săniuța de argint" rezervată 
elevilor bucureșteni din sectorul 
II. Marele număr de competitori a 
oferit întreceri viu disputate.

în final s-au înregistrat urmă
toarele clasamente: FETE : l. 
Angela Onoiciuc, 2. Mălină Cojo- 
caru, 3. ‘Petruța Duminică, 4. Mi- 
haela Bîrciu, 5. Ana Ulga (toate 
de la Lie. Spiru Haret), 6. Veroni
ca Fiileci (Gr. șc. Electronica) ; 
BĂIEȚI : 1. Dragoș Feyer (Lie. Spi
ru Haret), 2. Ion Coman (Gr. șq. 
Electronica), 3. Sici Danciu 4. Ga
briel Costea 5. George Ioaniț 
Gheorghe Zamfir (toți de la Lie. 
Spiru Haret).

O notă negativă au oferit-o pro
fesorii de la liceul Zoia Kosmo
demianskaia (nr. 10), care ignorînd 
sarcina de a-i însoți pe elevi la 
locul de desfășurare a concursului 
și-au petrecut timpul... schiind.

Gh. BURLEA, coresp.

națională. Columbofilii români au 
debutat cu succes la această com
petiție : dintre 15 țări participante, 
reprezentanții țării noastre s-au 
clasat pe locul IV, după Anglia, 
Polonia și Cehoslovacia și înaintea 
Belgiei (țară cu vestită tradiție co
lumbofilă), R.F. a Germaniei, Fran
ței. Olandei, Austriei, Ungariei, 
Italiei, Elveției și altele.

La categoria Sport cei 21 porum

bei ai columbofililor români au ob
ținut 3 medalii de aur și 18 medalii 
de argint; la categoria Standard 
au obținut 2 medalii de argint 
(crescători ing. Nieolae Muracian și 
dr. vet. V. Oracescu).

Delegația română prezentă Ia 
Olimpiadă a primit numeroase feli
citări pentru succesul obținut la 
această primă participare la Olim
piada Columbofilă.

■ ' ATLETISM ■

-' W . H'LBA—5

ÎNTRECERILE SĂRITORILOR

ca Pî.rleci (Gr.

6.

LA ANIVERSAREA ȘANTiERELOR 
NAVALE GALAȚI

în cadrul manifestărilor prilejui
te de cea dc-a 80-a aniversare a 
înființării Șantierelor navale Ga
lați, sportul se bucură de o aten
ție. deosebită. Copșiliul asociației 
„Ancora" și Comitetul sindicatului 
organizează timp de o lună (4 fe
bruarie — 4 martie), riumerpase ac
țiuni'sportive la disciplinele : vp- 
iei,' țir, șah, țenis de masă, popice, 
înot- Ap fost invitate să participe 
reprezentativele a 19 asociații spor
tive din raza municipiului. în in
cinta ' șantierului va fi amenajată 
q expoziție cp imagini din acțivi- 
tatea sportivă desfășurată aici de-a 
lungul anilor. De asemenea s-a pre
văzut o ..masă rotundă" avînd ca 
țepia „Educația fizică și spartul, 
activități de interes național".

în gcesțe zile au loc ațuple în
treceri sportive intersecții lă care 
au fost antrenați peste 400 de șa- 
îarhti din șantiere.
T. SIRÎOPOL — coresp. județean

DE DOUĂ DECENII, 
PREȘEDINTE

Pentru merite deosebite pe linie 
spbrtivă, absolventul unei școli sa
nitare — Grunzu I. Gheorghe — a 
ajuns în 1962 președinte al Consi
liului municipal pentru Educație 
Fizică și Sport din orașul Gh. 
Gheorgliiti-Dej. Și '3e atunci și pînă 
astăzi desfășoară o intensă activi
tate organizatorică, tehnică și de 
propagandă, pențry atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri și 
vîrstnicj pe terenurile de sport, 
pentru întărirea continuă a bazși 
materiale, și ridic arca spre qelg mai 
înalte culmi a sporț->l’’j de perfor- 
ftiantă în orașul petrochimiei de' pe 
Valea Trotușului. Ca sportiv ' a

practicat diferite discipline ca : a- 
tletism, schi, popice, bob șa. A ar
bitrat diferite întilnirt interne și 
internaționale.

Modest, loial, dinamic, președin
tele Gh. Grunzu este prețuit pen
tru activitatea sa. Dovadă stau cele 
trei distincții C.N.E.F.S. primite cît 
și cele două medalii cu care a fost

decoraț. Mulți ani și sănătate a- 
cestui președinte harnic !

Gh. GORUN, coresp.
N. R.: Ne face plăcere să publi

cau) materialul de mai sus — elo
giu adus unui preșeâihte destoinic 
— cu atît mai mult cu cît... Gh. 
Grunzu este unul din bunii cores
pondenți voluntari ai ziarului nos
tru.

IN MARAMUREȘ ESTE 
ZĂPADĂ, INSĂ NU-I...

Pe plaiurile maramureșene — de
cor de iarnă. Și, bineînțeles, la 
mare preț, schiul, La Raia Sprie,

• La Brașov s-a deschis al 
doilea curs pentru arbitrii de 
fotbal — elevi. (Primul a fost 
absolvit în toamna anului tre
cut de 14 elevi). Conducerea în 
inițierea cursanților — în număr 
de 18 — a fost încredințată și 
de astă dată tot arbitrului ve
teran Aurel Iftimie. Absolvenții 
vor arbitra me-ciuri ale 'școlari
lor.
Carol GRUIA, coresp. județean

de pildă, funcționează două centre
— unul de schi alpin, altul de schi 
fond — pe lingă Liceul de cultură 
generală din localitate. Centre de 
schi-fond au mai apărut la Sighet 
și Baia Mare.

Pentru a se crea condițiile ne
cesare practicării acestui sport iu
bit, materialele existente au fost 
recondiționate din timp, s-au pro
curat altele noi. Ne chinuiește însă
— de ani — lipsa bocancilor cu 
numere mici. Copiii sint nevoiți 
astfel să facă schi cu ghete obiș
nuite sau bocanci foarte mari, me
reu refăcuți. Fiindcă la noi, în ma
gazinele de specialitate, nu se gă
sește așa ceva. Cred că ar fi nece
sară o mai bună repartizare a bo
cancilor de schi fond pe toate ju
dețele tării, a betelor de schi, a 
cerii care — toate — ajung la noi 
în cantități foarte mici. După cite 
știu I.C.R.T.I. Maramureș a făcut 
în acest an o comandă pentru 130 
perechi la Fabrica din Reghin și 
n-a primit nici o pereche. Avem 
schiuri de fond dar nu și ghete...

prof. Alexandru DOMUȚĂ, 
coresp.

NOUĂ SALĂ DE SPORT 
LA RM. VÎLCEA

Odată cu reluarea Diviziei națio
nale școlare, la Rîmnicu Vîlcca a 
fost inaugurată o nouă sală de 
sport. Ea aparține Liceului Vasile 
Roaită din localitate și este dota
tă cu aparatura necesară practică
rii gimnasticii, cu grupuri sociale 
și toate anexele. Avînd dimensiu

nea de 28 m lungime și 20 m lă
țime, sala poate găzdui meciuri de 
volei și handbal.

Un mare merit pentru darea în 
folosință, înainte de termen a sălii 
îl au profesorii de volei Laurențiu 
Stilea și Iulian Iovaiș care au ini
țiat și condus acțiunile de muncă 
patriotică cu elevii.

Pavel GIORNOIU, coresp.

HOCHEI LA FĂGET

Pentru început acest titlu poate 
să surprindă. Cum este posibil ca 
într-o comună din județul Timiș — 
unde nu există vreun patinoar ar
tificial — să se joace hochei 2 Și 
totuși acesta este adevărul. Bene
ficiind, pe teritoriul comunei, de un 
lac — care acum în sezonul rece 
este înghețat — animatorul mișcării 
sportive, prof. Arcadie Chirșbaum 
de la Liceul din Făget depune o 
intensă activitate. Ca dovadă, iată 
numai cîteva din acțiunile între
prinse pînă acum : inițierea unui 
cerc pentru preșcolari (aproximativ 
30) în cadrul căruia aceștia sint 
inițiați în tainele patinajului ; or
ganizarea unui veritabil campionat

ințerclase la patinaj ; întilniri ami
cale de hochei între selecționata 
Liceului Traian Vuia și cea a Li
ceului din comună ; confecționarea 
— în atelierele școlilor — de porți 
și crose necesare jocului ; angrena
rea a sute de tineri și vârstnici în 
practicarea patinajului.

Apreciez că veți găsi demnă de 
laudă activitatea sportivă de iarnă 
ce se desfășoară la Făget și o veți 
menționa în coloanele' 'Ziarului'. 
Pentru ilustrare vă trimit și o fo
tografie în care se pot vedea com- 
ponenții echipei de hochei a Liceu
lui Traian Vuia — cîștigători ai în
trecerilor locale la hochei.
Petre ARCAN, coresp. județean

(Urmare din pag. I)

la Miinchen decisă în acest sezon 
șă atace recordul mondial de sală, 
de care o mai despart numai două 
zecimi. Și cine știe, poate chiar 
duminică ea ne va oferi o sur
priză.

Pe culoare alăturate. Zamfirescu 
(neobosit) și Dinu Piștalu sprintea- 
ză cot la cot. Dinamovistul părea 
puțin îngîndurat. Cu q seară înainte 
asistase la o săritură cu prăjina 
de 5,15 m realizate de Nichitor Li- 
gor care l-a cam pus pe gînduri. 
Și nu numai pe el. Christqș Papa- 
nicolau. martor, de asemenea! Ia 
încercarea reușită (cu încă 5—10 cm 
peste ștachetă) a lui Ligor declara 
că fără 5,20 m (cel puțin) nu se va 
cîștiga sîmbătă, la bucurești. Ori
cum întrecerea icarilor promite un 
veritabil spectacol pe care •— nu 
ne îndoim — nu-1 va scăpa nici 
un îndrăgostit al atletismului din 
Capitală.

în cercul aruncătorilor de greu
tate i-am așteptat în zadar pe A- 
drian Gagea sau Marin Iordan. în 
schimb, entuziastul' antrenor Dan 
Serafim ne-a prezentat un tînăr 
înalt de 2 metri și care cînțăreșțe 
96 de kilograme. „Astăzj este cel 
de al treilea antrenament al său 
și. fără nici un fel de tehnică sau 
elan, acest uriaș cu zîmhet de eonii 
aruncă constant aproape 10 metri. 
Deocamdată nu pot să vă spun 
mai mult..."

Carol Corbu nu ayea în program 
lucru specific la groapa de sări
turi. Dar la ora stabilită de antre
norul său, primul „cangur" al Ro
mâniei era prezent în sală. Aler
gare ușoară zeci de minute în șir ; 
apoi exerciții de forță și suplețe 
Nici pp amăpunț el pregătirii nu 
este neglijat. Așadar, nosibilități 
pentru Carol de a-și egala (măcar) 
cele mai bțțpe rezultate.

în fața ștachetei ridicată adesea 
la doi metri — un tînăr care pro
mite mult Este Gergely, fratele 
cunoscutului handbalist Gabriel 
Kicsid. Are o detentă remarcabilă 
și... alături de groapă. soții So- 
ter, care-i studiază atent fiecare e- 
lement al săriturii șale ventrale. 
„Puștiul" este ascultător și extrem 
de recepțiv Ia observațiile unor atît 
de competenți profesori, iar ca ur

mare ștacheta cade doar rareori 
de pe suporți.

Apare și Csaba Dosa cu mustata 
sa irezistibilă. Se încălzește mult 
și apoi își încalță pantofii de con
curs. Sare cu ușurință la divețse 
înălțimi și o face cu o pofta dem
nă de invidiat. Este puțin supărat 
că agențiile de presă au trecut pur 
și simplu peste' rezultatul'său de 
2,15 m (și locpl Ilț) obțiruț în con
cursul internațional de Ia Berlin. 
Dar se gîndește mai mult la apro
piatul duel cu ȘPrbgn Ioan și, e- 
ventual. la un nou record național 
de sală. Fără un pronostic precis 
însă...

Majoritatea specialiștilor așteaptă 
cu nerăbdare probele de sărituri, 
care vor fi clou-ul acestor campi
onate. La țungime se anunță 3—4 
pretendenți la titlu și rezultate în 
apropierea limitei de 8 metri. Pră
jina și înșlțimea băieților promit 
alte dueluri pasionante. Si cine știe 
ce surprize ne mai rezervă și... Pro
vincia, ai cărei' reprezentanți șînt 
așteptați să sosească în cursul zilei 
de astăzi. Ne gîndim la sprinterii 
din Timișoara. Iași și Cîmpuluhg 
Muscel, la Valentina Cioltan și pre
zicerile antrenorului sovietic Ivanov, 
la „noul yal‘ care nțț pierde pici 
un prilej pentru a cîștiga experien
ță (și nq numai atît) în disputa cu 
primii performeri. Șă nu uităm că 
aceste campionate naționale repre
zintă primul criteriu de selecție 
pentru europenele de sală, și că 
toate eforturile vor fi îndreptate 
sîmbătă și duminică pentru asigu
rarea biletului de avion spre Rot
terdam.

PUGILIȘTI ROMÂNI 
LA „TROFEUL OSCAR" 

între 8 și 11 februarie vor avea 
loc la Belgrad reuniunile competi
ției internaționale de box pentru 
„Trofeul Oscar”. La această ediție 
vor participa și reprezentanții noș
tri St. Bâiatu. I. Lungii, Anloniu 
Vasile, N. Tudor, V. Tccuceanu și 
M. Constantinescu. Antrenorul echi
pei este C. Cionoiu.

• Pe patinoarul natural din 
Parcul municipal al orașului Ro
man, primul concurs de patinaj 
viteză pe circuit din acest an. 
Au participat peste 150 de pati
natori — de fapt cei mai taîen- 
tați dintre elevii școlilor de 'pe 
raza municipiului.

George M. GROAPĂ, coresp.

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
Butur,ști. Str. Ing. George Constantineîru nr. 2. Sector II. plallorm. Pipera

ANGAJEAZĂ:
• Ingineri $i tehnicieni eleclropișțî, automatiști calculatoriști sau elec

trotehnici
• Ingineri sau tehnicieni acoperiri galvanice
• Maiștri acoperiri galvanice
• Lăcătuși mecanici monlatori
• lăcătuși mecanici ajuțtori
• Sculeri S.D.V.
• Electronist! categ. 5—6
• Muncitori galvqnizatori
• Muncitori instalatori tehnico-sanitariștî, compresoriști și caloriferițti

informații suplimentare la telefon 3367.60, int. 148. Mijloace de 
transport : autobuzele 101 șl 106, tramvai 16 la capăt.



PE TEME DE PREGĂTIRE

INDIVIDUALIZAREA—UN PRINCIPIU
Șl UN IMPERATIV AL INSTRUIRII

HKV

EMIL VLAICULESCUO DISCUȚIE

ca să spu- 
a practici a-

— Vă propun, 
lescu, o discuție

Asistam, în urmă cu cîteva zile, la o 
discuție pe teme de actualitate, legat* 
de instruire. Și, printre altele, atenția 
noastră a fost reținută de observația antrenorului emerit C. BraiM-Bogdan 
care Spunea : „îmi amintesc ci, atunci 
cind eram antrenor la Dinamo București. acum vreo două decenii, aveam 
doi jucători, pe Ozon și Gică Teodores- 
cu, care îmi creau probleme or, de cite 
ori pregătirea echipei se făcea „în bloc", 
nediferențiat. Și asta pentru că ceea 
ce — din punct de vedere ăl solicită- 
rilor — era suficient sau uneori prea 
mult pentru Ozon, însemna întotdeauna 
prea puțhl pentru Gică Teodorescu. Și 
invers. De aici și necesitatea unei ori
entări noi în privința metodicii și a 
conținutului pregătirii, plecînd de la 
ideea adaptării acestora Ia particulari
tățile individuale ale fiecărui jucător".

Inconțșsțabil, Cibl-Braun nu a fost 
primul și. cu atît mai puțin, nu a fost 
singurul’ tehnician preocupat de-a lungul 
anilor de o astfel de idee. Exemplul 
său însă, oferit de împrejurări, sesi
zează — plecînd de la efect Ta' cauză 
și mai departe la măsuri — că dife
rența de gabarit a impus, la rîndul său, 
o diferențiere sub raportul volumului. 
Șl intensității și chiar al mijloacelor 
pentru realizarea unei pregătiri vizind

randamentul maxim. Este, 
nem așa, reacția firească _ ..______
nuluj exigent față de obstacolul ridicat 
in calea performanței de tarele sche
matismului șl ale dogmatismului in procesul de instruire.

Cu timpul, materializarea unei asemenea atitudini. în concepția despre 
antrenament, a devenit un principiu de 
bază al pregătirii. Noțiunea de „indi
vidualizare" s-a generalizat astfel la 
seara întregului sistem competîțional. 
Și nu au lipsit după aceea nici obișnui
tele exagerări în' sensul folosirii — cu 
iz de paradă — a acestei noțiuni în 
terminologia fotbalistică.

In practica lucrurilor, însă. Individua
lizarea a rămas în multe locuri — ca 
înțelegere și aplicabilitate — la nivelul 
anilor săi de debut în pedagogia spor
tivă. Adică la nivelul exemplului Teodo
rescu—Ozon, exprim'nd îndeosebi dife
rențieri și particularități de ordin bio
logie (dezvoltare fizică și virstj).

Sînt încă desțul de puține cazurile
■ cind acest principiu modern al instrui

rii ține seama și de particularități psi
hice (temperament șl caracter, calități 
moral-volitive, capacitatea de încadrare 
în acțiuni colective) sau de cele spe- 
fic fotbalistice, legate în special de post 
și sarcinile ce decurg din ideea de joc.

Sînt în schimb, destule situații în care 
individualizarea, ea principiu al instrui
rii, este confundata cu antrenamentul 
individual, care reprezintă de fapt' o 
formă de organizare a pregătirii. Se 
neglijează, pe alocuri, și aspectele in
dividualizării pentru jucătorii- din lotu
rile reprezentative, pentru cei recupe
rați după accidente mai ușoare, pentru 
jucătorii de perspectivă. Se nesocoteș
te, de asemenea, aplicabilitatea indivi
dualizării și in c’e privește trecerea nor
melor testului Cooper, cînd nu o dată 
portarii Sînt puși' șă alerge le fel ca și 
extremele,* sau jubățorii trecutl de 30 
de ani la fel cu cei de abia promovați 
la tineret.

Deosebit de complexă și din ce în ce 
mai acutalâ, prdpiemă aceasta ’ a indi
vidualizării reprezintă astă'Zj unul din 
punctele nodale ale perfQimănței. Pe 
aceea, nu intîmplâtopacum. în această 
etapa a acumulărilor specifice, a antre
namentelor cu conținut t-ehnico-tacțic și 
a jocului o aducem in prim-planul dis
cuției, cu convingerea că înțfelegetea și 
deplina ei încadrare în concepția pre
gătirii ar putea sâ servească cu ade
vărat îmbunătățirii calitative a fotba
lului nostru competîțional.

Mihai IONESCU

r - V

VA Fl CRAIOVA Șl PENTRU PANA

O RAMPA DE (RE)LANSARE?
...Început de noiembrie ’72. în Re

gie, în tabăra Sportului studențesc. 
Se anunță cîteva masuri drastice. 
Printre cei sancționați cu exclude
rea din lot, și Pană. „Viață nespor
tivă !“ sună semnificativ acuzația. 
Antrenorii studenților sînt intransi
genți. Și Pană nu va mai juca. în 
cele din urmă se hotărăște să ple
ce la Craiova.

...Ianuarie ’73. La pregătirile Uni
versității Craiova. Pană se poartă 
de parcă ax fi fost născut printre 
olteni și nu la Timișoara. Și se pre
gătește cu ambiția celui care vrea 
să răzbune clipele de rătăcire, 
într-o zi a venit, omenește, și m-a 
rugat să-l ascult. Vorbea cu vădită 
tristețe.

— Sînt conștient că am greșit, 
atunci, permițîndu-mi o noapte albă 
exact cind echipa jurase să facă 
totul pentru salvare. Sînt conștient 
și recunosc că trebuia să fiu sanc
ționat. Dar, măsura luată a fost, 
totuși, prea drastică.

— Acum, ce-a fost, a fost! Să 
sperăm că această lecție îți va fo
losi. Așa că, acum, interesează ce 
vei face...

Pană n-a vrut să pară un forma
list. Și n-a răspuns imediat, făcînd 
obișnuitele promisiuni. A frămîntat 
mult glodurile sale, alegîndu-1 
că pe cel ce-i exprima mai 
năzuințele.

— Oricine în locul meu ar
acum să facă totul pentru a ajunge 
sus. In astfel de condiții contează 
foarte mult și șansa ce ți se oferă. 
Or, la Craiova, eu pot spune că am 
o foarte mare șansă. O echipă din 
oameni admirabili, care m-au pri
mit cu prietenie și încredere. Și Ia 
toate acestea, adăugați marea șansă 
ca echipa să aibă nevoie de un 
vîrf lingă Oblemeneo.

— înseamnă că la cei 23 de ani 
ai tăi, Craiova îți oferă marea șan
să a carierei de fotbalist.

— într-adevăr, marea șansă 1 Pen
tru acest lucru, însă, trebuie ca eu 
să fac mai mult decîi am făcut în 
țoți anii de când joc fotb31.

— Ai început fotbalul la Timi
șoara 1

— țiul La 
mutat părinții 
cind am devenit bucureștean. am 
jucat la Rapid-tineret. Dar am fost 
împrumutat Ia C.F.R. Cluj, pe cind 
era în Divizia B. și după aceea la 
Punârea Giurgiu. înțelegeți că în 
prima etapă a returului aș dori, cu 
toată ambiția dictată de amorul 
meu propriu, să joc împotriva Ra
pidului la București, să joc și să 
contribui la succesul Universității, 
dacă nu să înscriu și un gol. Tare 
aș mai vrea ca, după Oblemeneo, 
să devin al doilea atacant pe care 
Giuleștiul sâ-1 regrete că a luat 
drumul Băniei.

...Prin rocada Pană-Ciocîrlan (ce
dat Sportului studențesc), fostul a- 
taearrt din Regie va avea drept de

Lehliu, unde s-au 
cu serviciul. Apoi.

■ ■H

joc în țeam-ul cnaiovean. în primul 
joc de pregătire, noul coleg de linie 
al lui Oblemeneo a înscris primul 
gbl al echipei, semn că sînt șanse 
pentru ca „Oblemenco-Pană să de
vină un cuplu de care șă se teamă 
toate apărările".' Se spune că după 
primele jocuri de pregătire antre
norul Constantin Cernăianu, mulțu
mit de comportarea noului său ju
cător, ar fi mărturisit : „M-aș bu
cura mult ca la Craiova să renas
că și Pană !“... ta Craiova, unde au 
devenit nume și jucătoiă de loturi 
reprezentative Oblemeneo, iar 
ultima ‘.... ' ........
Pană știe și el 
lucr,u...

Oblemeneo a înscris primul

în 
Sameș și Marcu. 
prea bine acest

Mircea M. IONESCU

CAVALERII FLUIERULUI Șl COMPLEXELE LOR
CU ARBITRUL

i
trebuie să vă spun că pe 
atrage și pentru a vă arăta „rana* 
liacientului-arbitru Vlaiculescu. 

Ară tați-o ! Fără complexe...
— Tocmai asta-i. S-a spus, s-a 

și scris, că aș avea un anume com
plex, „complexul Dinamo"...

— Și nu-1 ayeți ?
— Nu l-am avut niciodată. Poate 

că Dinamo are complexul mep, pen
tru că s-a îniîmplat, uneori, să 
piardă meciuri conduse de niine. 
dar cred că nici această ipoteză nu 
este valabilă. Așa a fost sa fie. Cind 
au fost mai buni, au feîștigăt dina-, 
moviștii, cînd nu, adversarii lor.

— îjl-ați avut vreodată comple
xul unei'echipe ?

— Absolut jiiciodată. De ce? Pen
tru că nu am plecat niciodată la 
un joc cu idei preconcepute, legate 
de firma echipelor, de poziția lor 
în clasanient. de valoarea lor gene
rală rpcunoscuiă etc. Pejțjru jnine, 
orice partidă este o premiera, în 
care formațiile arată — la ora res
pectivă — ce pot și cit pot.

— Deși nu vreau să atentez la 
binecunoscuta solidaritate de breașlă 
a arbitrilor, mă simt obligat șă vă 
pun, totuși, o întrebare ejaspre co
legii , dutppeaypastră: credeți că. 
printre ei se mai găsesc cîte unii 
care att cowiplgxul ujapr echipe ?

— Complex, nu ! Cîte o idee pre
concepută, însă, poate da. Da pildă, 
echipele
cu, unora ____  __ .. _r......
vincialî o oarecare stare de alarmă 
care, fără . 1 Tri-Z..,
lor, în valoarea și în corectitudinea 
judecăților, le creează o stare de 
surescitări) dăunătoare.

— Care ar fi — în acest context
— vina echipelor bucureștene ?

— piițd mai aproape de federație
— nu trebuie să facă drumiiri de

tovarășe yiaicu- 
pe tema „arbitrii 

de fotbal și complexele lor‘% Ac
ceptați propunerea ? Puteți să mă 
și refuzați...

— N-am să vă refuz. Și nu numai 
din politețe...

— Aveți motive deosebite care vă 
atrag spre această temă ?

— Ați Pus degetul pe rană.
— Mărturisesc că nu am sperat 

să nimeresc chiar așa, adică nu 
nii-am închipuit că ypi înțîlni un 
consens spontan din partea dum
neavoastră, fie el izvorît și dintr-o 
„rană", cum spuneți, care este, ori
cum, o garanție suplimentară că 
vom ajunge la fondul problemei.

— Puteți fi sigur că în nici un 
caz n-âș rămîne la suprafață pro
blemei- Ori vorbim și ne spu
nem tot ce avem de spus, ori facem 
o plimbare și discutăm d.eșpre sta
rea vremii...

— Modul direct — și cuceritor — 
în care „contraatacați" mă obligă 
la un surplus, șă-i zicem, de sin- 
cerițatg- V-am pyopuș această temă 
nu numai pentru că sînteți un ar
bitru binecunoscut și apreciat, ci și 
pentru că sînteți medic. Or, o dis
cuție cu up medic despre complexe 
omenești se duce pe o arie profe
sională de strictă specialitate. La 
medic vin atîția pacienți 
felul de complexe.

— Și v-ați gîndit că ar 
resant să mă solicitați...

— ...într-o dublă calitate, 
die și de „pacient", cea de-a doua 
fiind o aluzie directă la complexele 
arbitrului — om și el ca toți oa
menii — care o dată pe săptămînă 
joacă rolul cavalerului în negru.

— Sinceritate contra sinceritate. 
Deși tema mi se pare interesantă

cu tot

fi inte-

de me-
bucureștene produc, cred 
dintre colegii mei pro-

a-i schimba în fondul

mine mă sute de kilometri pentru a arunca 
t" o sămînță de discuție —, ca și de 

gazetari, folosesc, nu o dată, acest 
avantaj pentru a explfoa cîte o 
înfrîngere și prin contribuția con
ducătorului de joc. far arbitrii sînt 
elementele cele mai puțin apărate 
din fotbalul nostru, în afara Cole
giului, rar se mai găsește cineva să 
spună că arbitrul a avut dreptate 
în cutare litigiu.

— Mai la modă decît presupuse
le complexe ale unor arbitri f-ață 
de unele echipe, sînt complexele 
unor echipe față de anumiți arbitri. 
De data aceasta, sî-ntem într-un do
meniu inconfestabil, dovadă fiind 
numeroasele recuzări vizavi de unii 
cayajeri ai fluierului. Cum apre- 
ciați qceastă stare ?

— Este reală, dar nefirească, după 
părerea mea. Bine ar fi ca federa
ția să n-o accepte în viitor.

— Pentru a nu o accepta, ar tre- 
buj ca federația să aibă in locul 
acestsi soluții, reclamata de echipe, 
O altă. Aveți vpeo părere în această 
direcție ?

— Părerea mea au avut-o și « 
au mulți oameni. Definitivarea unui 
lot de arbitri de elită, selecționați 
pe baza celor mai pretențioase, 
mai severe și mai autorizate reco
mandări. Acești arbitri șă nu poată 
fi. bineînțeles, recuzați, permanen
ța lor la partidele ds Divizia A 
fiind o iieceșițățe înțeleasă și obli
gatorie.

— Probabil că astfel s-ar lichida 
sau măcar s-ar stăvili în mare mă
sură și complexele arbitrilor.

— Așa cred și eu, aici am ajun
ge. Condiția arbitrului s-ar îmbu
nătăți considerabil, urmare a unei 
atitudini de apreciere profesională, 
de stimă fată de om.

Marius POPESCU

par- 
bine

vrea

VSS KOSICE-OASPETELE UNIVERSITĂȚII CLUJ
Scurtă convorbire telefonică cu clubul 

Universitatea Cluj, mai precis cu secre
tarul său jucătorul REMES CÎMPEANU, 
Scopul: cîteva detalii 2a legătură cu 
programul de pregătire, în linii mari, 
al echipei pini la începerea returului 
campionatului.

— Reîntorși de săptămîna trecută aca
să, jucătorii noștri — și colegii mei ' — 
ne-a informat fundașul clujean — și-au 
continuat antrenamentele în același ritm,

adăugind însă la preocupările lor și pe 
acelea impuse de sesiunea de examene 
în care au intrat șapte dintre ei. Dumi
nică. am susținut primul joc-școală, in 
eompani’a formației de tineret (8—1). 
Săptămîna aceasta, aveni un program 
destul de încărcat: două antrenamente 
miercuri, un al doilea joc-școală joi. de 
data aceasta cu Unirea Dej, vineri două 
antrenamente, unul sîmbătă, iar dumi
nică un „amical" cu Minerul Baia Mare.

ARBITRII IN INTÎMPINAREA SEZONULUI

BRĂILA — Zilele trecute 
trat în,,.. .focul pregătirilor 
noul sezon fotbalistic și 1 
Cei 11 cavaleri ai fluierului de ca
tegoria I au la dispoziție sala spor
turilor din localitate, unde fac 
exerciții fizice pentru intrarea îrf... 
formă. In fiecare joi ei se reunesc 
pentru audierea unor expuneri pri
vind arbitrajul și discută pe mar
ginea regulamentului de' joc. Lec
tori sînt arbitri cu experiență, pa 
T. Leca, 
Căprițl

Zilele 
firile șl 
tegoria a Il-a și 
natul județean.

; au in- 
pentru 

arbitrii.

dată teoretice, pentru a deveni ar
bitri. Expunerile sînt ținute , de 
cunoscuțiî ! activiști în domehiul 

Nuti, 
Exă- 
avea 
prac- 

din

cunoscuțiî ' activiști în 
fotbalului, ca O. Anderco, Al. 
M. Pop. C. Kuki și Al. Oros. 
menul de „promovare" va 
Ioc în vară, după efectuarea 
ticii, la meciuri amicale și 
campionatul orășenesc.

ȘT. VIDA — eoresp.

. — Sîntem informați că veți primi su
rind vizita unei echipe cehoslovace...

— Da. Este vorba de VSS Kosice. Urma 
să ne ma) viziteze una, Zllină. dar am 
fost anunțați că. din motive tehnice, nu 
poate efectua turneul. Astfel că acum 
sîntem în așteptarea formației VSS. 
Aceasta va efectua un stagiu de pregă
tire la noi în cadrul căruia va susține și 
cîteva partide: la 11 februarie, la Sibiu 
cu C.S.M., la 14 februarie un joc-școală 
la Cîmpia Turzii cu Industria sîrmil, al
tul cu Unirea la Dej la 16 februarie, Iar 
la 18 va fi partenera noastră într-un 
amical așteptat cu interes aici. Meciul 
va avea loc pe Stadionul municipal. în
cepînd de la ora 14.30. Pînă atunci, la 
14 februarie, vbm juca la Dej’ cu Uni
rea. Ultimele două întîlniri amicale se 
vor desfășura la ' 2i'februarie la Sibiu 
cu C.S.M. și la 4 martie la Baia Mare 
cu Minerul. Jucăm în deplasare pentru 
a ne acomoda din timp cu condițiile 
unor astfel de jocuri; Io prima etapă 
a returului vom evolua, de altfel, la 
Petroșani. Acestea sînt noutățile 
tabăra noastră..

— Mulțumim șl spor la pregătire!

MECIURI
RAPID — ELECTRONICA 2—1 (1—1). 

La solicitarea rapidiștildr, meciul — 
disputat ieri după-amiază pe 
Giuieștî — s-a desfășurat pe 
a 105 minute (60 de minute 
priză, 45 de minute repriza a 
înscris Neagu (2) pentru Rapid, 
pectîV Tudbse.

Antrenorul Gheorghe Nuțescu — ră
mas „principal", in absența lui Bazil 
Marian, pleeșt iert în’ Anglia pentru a 
urmări jocul de campionat de sîmbătă 
a lui Leeds United — a folosit urmă
toarea echipă : Niculescu — Pop (Ște
fan). Grigoraș (M. Florin), MuȘat, Co- 
drea — Marin Stelian (Naom), Ange- 
lescu (Dinu) — Petreanu. Dumitriu XI 
(Savu). Neagu, Dumitriu III. Năsțures- 
cu nu a jucat, fiind bolnav.

V. NICOLESCU, eoresp.

stadionul 
distanța 

prima re- 
doua). Au 

’ ‘ res-

AMICALE
DINAMO — DINAMO (tineret) 

(3-p). ' ‘ ’ v'-
iizâte 
11 m,

Ier și 
aliniat __________ __
tantinescu (Râmuretmu) — Cosma, 
Sandu, Sătmareanu IT. P.
Sălceanu (Batacliu), Moldovan (Custot). 
Radu Nunweiller — Cheran, D. Popes
cu, Fl. Dumitrescu.

V. lORDACUE, corosp.
U. M. TIMIȘOARA — U.T.A. 0—1 

(0—2). într-un meci amical, disputat 
ieri la Timișoara, formația arădană 
U.T.A. a învins iț.M. din localitate cu 
4—0. Cele patru yoluri au fost înscrise 
de BroșovscM (2), Kun și Sima.

P. ARCAN, eoresp. jud.

•4(

. ...............,. . 4—0
Cele patru goluri au fost rea- 

de Moldovan din lovituri de la 
Dănilă (autogol), Radu Nunwei!- 
Florian Duitnitrescu. Dinamo a 
următoarea formație : Cons- 

~ , G.
Nicolae —

PREGĂTIRI PENTRU ANIVERSAREA
CLUBULUI

C. Pîrvu, T. Podaru și P.
Pană privește optimist spre

N. COSTIN eoresp.
S. A

->

Azi,
din Tg. Mu- 
începere de

acestea 
ceilalți

vor începe pregă- 
arbitri, cei de ca- 
a ITI-a și campio-

iulie 1973, vor avea loc în fie
care duminică începînd cu data 
de 11 februarie a.c.. între orele 
11—13, la sediul Institutului, din 
București, str. Maior Ene hr. 12.

la Tg. Mureș, A.
Stadionul „23 Augușț"

reș va găzdui azi, cu 
la ora 15,30, meciul amical dintre 
divizionarele A A.S.A. Tg. Mureș

viitor...
Foto : S. BAKCSY

C. F. R. CLUJ
și C.F.R. Cluj. Sîmbătă, de la a- 
ceeași oră, echipa antrenată de Ti- 
beriu Bone va primi — tot Ia Tg. 
Mureș — replica C.S.lL-ului din 
Sibiu.

DINAMO

-

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

(Urmare din pag. 1)

FEBRUARIE A. C

asociației sportive „Cimen-

F.C. BIHOR N-A ABANDONAT LUPTA 
PENTRU PROMOVAREA IN

PRONOEXPRES
DIN 18 FEBRUARIE 1973

La 18 februarie 1973, A.S. Loto- 
Pronosport organizează o tragere 
excepțională PRONOEXPRES. A- 
ceas+ă tragere prezintă o bogată și 
atractivă listă de premii.

Tragerea din 18 februarie atri
buie — NELIMITAT — autoturisme 
„Dacia 1300“, și „Dacia llOțri, 
excursii în URSS — partea sudică 
— cu o durată de 21 de zile, pre
cum și excursii de 8 zile în Turcia. 
Se mai pot obține cîștiguri în nu
merar de valoare fixă Și variabilă.

Participarea se face pe următoa
rele taxe : 3 lei, 6 lei și 15 lei; bi
letele de 15 lei dînd dreptul de 
participare la toate cele 5 extra
geri de cîte 8 numere din 45 fie
care.

Vînzarea biletelor se face înce- 
pîrud de vineri 9 februarie a.c. și 
pînă sîmbătă 17 februarie a.c.

Mai multe bilete, mai multe șan
se de cîștig.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 6 DIN 7 IANUA

RIE 1973

Fond general de premii : 
lei. din care 1 747 215 lei report.

Extragerea I : 19 12 9 4 34 41
Extragerea a II-a : 35 2 18 33
Plata premiilor pentru acest ---- 

curs se va face astfel : In Capitală in- 
cepind de joi 15 februarie pîriă la 24 
martie 1973 ; în țară începînd aproxi
mativ de luni 19 februarie pîriă la 24 
martie 1973, inclusiv.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO

2 FEBRUARIE 1973
Extragerea I : Categ. 2 : 3 variante

(10%) a 24 362 lei ; categ. 3 : 13,45 a 
5 434 lei ; categ. 4 : 30,35 a' 2 408 lei , 
categ. 5 : 93,70 a 780 lei ; categ. 6 : 187,45 
a 390 lei.

Report categoria A : 121 811 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 2 va

riante (10%) a 66 260 lei ; categ. B : 
1,50 a 44 036 lei ; categ. c : 9,35 a 7 06j 
lei : categ. D : 23 a 2 872 lei ; • categ E : 
30,70 a 2152 lei ; categ. F : 52,10 a 
1 268 lei ; categ. Z : 1 343,35 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria A 10% au fost 
obținute de OSTACHE AUGUSTIN din 
București și NEDELCU COSTICA din 
Rimnicu-Sărat.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

SATU MARE — Activă, ca în
totdeauna, comisia județeană de 
fotbal a trecut la organizarea unui 
curs pentru pregătirea unui nou 
lot de arbitri. Cei 32 de tineri. în 
majoritate foști jucători Satu

cursw

VIAȚA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚARII

Marti seara, la c)ubul Dinamo a 
at ut Ioc o conferință de presă. Cu 
acest orilej, tovarășul Valeriu Bu- 
zea, președintele clubului, ’ ă adus 
la cunoștință celor prezenți pregăti
rile care se fac in vederea aniver
sării — 
sfert de 
tei mari 
tive de 
tră.

Djntre ____
aniversări, care sînt în curs.de des
fășurare sau urmează a fi realizate, 
cităm: editarea Unui album și a u- 
nei monografii, tipărirea unui nu
măr special al „Dinamovistului" (su
pliment al gazetei „în slujba pa
triei*). organizarea unei expdziții a 
principalelor trofee cîștigate de 
sportivii clubului, precum și a altor 
trei expoziții volante care vor fi 
prezentate publicului din diferite 
localități din țară, întîlniri cp 
membrii susținători, înființarea unui 
cerc al veteranilor dinamoviști.

în luna mai a.c. — a unui 
veac de la înființarea aces- 
și prestigioase unități spor- 
perțormanță din țara noas-
acțiunile consacrate acestei

Tn_ curînd, urmează a fi dat star
tul în Cupa .,A 25-a aniversare a 
clubului Dinamo", Ia volei, tir. înot, 
handbal (tineret), baschet si fotbal 
(juniori), precum si în întrecerile 
Dmamoviadei (tir, judo si'atletism), 
competiție cu caracter larg,' de 
masă, care refia, de fapt, o mai ve
che tradiție. In preajma aniversării, 
șș va desfășura un concurs de triat- 
lon deschis membrilor se'cțiiior „Tî- 
nărului dinamovist" și elevilor din 
școlile patronate de club.

„Cursa munților1' la ciclism (cu 
participare internațională), precum 
și numeroase întîlniri bi (sau multi) 
laterale — la diferite ramuri de 
sport — cu echipe aje cluburilor Di
namo din celelalte țări socialiste 
vor cofnpleta programul eorapetițio- 
rial dedicat acestui eVeniment ani
versar. '

In sfîrșit, în ajunul aniversării, du
minică 13 mai, va avea Io? pe sta
dionul și în parcul Dinamo o mare 
serbare artistico-sportivă.

exercițiul fizic, această îndeletnicire 
atît de utilă pentru viață" — după 
cum se exprimă profesorul Sergiu 
Botezan, un tînăr dascăl (pînă mai 
ieri sprinter în lotul național), con
știent Ce principalul rol ce trebuie 
să-i revină cadrului de educație fi
zică, mai ales într-o școală cu mare 
fluctuație de elevi.

Noua sală cu care a fost dotat 
Grupul școlar profesional nu este 
Insă singura care a îmbogățit zes
trea sportivă a orașului de pe Arieș. 
Ea face parte dintr-o serie de trei 
construcții dintre care două s-au dat 
în folosință, ultima fiind progra
mată pentru anul în curs.

Receptivi la necesitățile unei dis
cipline sportive devenită, în aceste 
locuri, tradițională, edilii orașului 
au sprijinit cererea de construire a 
unei piste de navomodele, bază de 
care se bucură astăzi vicecampionul 
mondial de modele miniaturale, 
Gheorghe Barbu, și cei 27 de colegi 
ai săi din secția de aero-navo-mo- 
dele a

Tot preocupării pentru 
rea bazei sportive a ora 
datorește și faptal că 1 
noul stadion municipal - 
în compensație, conform prevederi
lor legii, în locul celui vechî. demo
lat din necesități economice — n-au 
tergiversat, așa că turdenii pot să-și 
susțină favorita. Arieșul Turda - 
echipă de divizia C, clasată pe locul 
III la sfirțitul turului campionatului 
de fotbal, dintr-o tribună conforta
bilă și să spere în apariția primelor 
rezultate de valoare obținute pe 
noua pistă de atletism.

MAI MULTA INIȚIATIVA 
N-AR STRICA

Dualitatea „înăuntru-afară* își pu
ne pecetea și pe activitatea sportivă 
a sălariaților unei mari întreprinderi 
industriale cum este fabrica de ci
ment. Asociația sportivă „Cimentul" 
se mîndreșle a avea printre mem 
brii săi aproape 80 la sută dintre 
salariații fabricii. Răspunderea el 
față de oamenii uzinei crește deci, 
luind proporțiile unei datorii socia

2 914 840

con-

ie. Ea este cea care trebuie să se 
preocupe de dezvoliârea fizică' nor
mală a tineretului (in primul rînd) 
și de starea fizică generală a oame
nilor muncii din fabrică.

fum îndeplinește această sarcină 
asociația sportivă „Cimentul"? Nici 
mai rău, dar nici mai bine decît 
orice altă grupare similară, care — 
Jn schimb — nu e confruntată cu 
grele probleme de igienă fizică. Fi
rește, asociația are cîteva secții mai 
active, potrivit tradițiilor locale : 
fotbal, popice, șah, tenis de masă, 
turism. Ea posedă cîteva baze spor
tive, printre care popicăria (cu două 
piste de joc), patinoarul natural din 
parc, pista de aero-navomodele.

Conducerea asociației (președinte — 
ingAșef Ștefan BOrza, secretar — 
losif Pîrv ) invită salariații periodic 
la activități de circumstanță și 
încurajează, cind e cazul, tendința 
spre performanțe. Trebuie menționa
te campionatele de' casă, desfășura
te pe ’"ețăpe, de la întrecerile 1 pe 
secții pînă la finalele pe fabrică, 
Coheiirsurile de șgh și tenis de masă 
programate duminica dimineața în 
sălile din noul club sibdical al fa
bricii, promovarea ’ către performan
ță a Uridr discipline — ca handbalul 
ș! bobitele — Ia care s-a’u reiriărcăt 
cîțiva veleitari și care se bucură de 
mare’ audiență printre tinerii ce lu
crează în fabrică. In acțiunile ei, 
asîo'tiâția'' sportivă ,',Cmitentul" este 
sprîjihită — măi ales prin asistență 
țgiinică — și de către Consiliul 
prtinicipal pentru educație fizică ș! 
sport (președinte — T~~~ “•■ p ; • ' * ■ ' r

SPORTUL 
CONTRACTUL

loan Rusa).

— ÎN 
COLECTIV I

Echipa de popice a asociației 
de la secția mori brute De

Jukastjc, loan I’artenie,

sportive „Cimentul", compusă din lucrători 
la stingă: Mihaj Drăgan, Afpad Kiș, loan 
Alexandru Gădălea,n, Samgilu Pușcaș

Organele sindicale din fabrică au 
bunăvoință și încearcă să folosească 
pîrgbiă' asociației sportive pentru a

veni în întîmpir.area dorințelor sala- 
riaților. De curînd, la cererea oame
nilor din fabrică, s-a hotărît crearea 
unui centru de fotbal pentru copil. 
Mai mult, președintele Comitetului 
sindicatului, Dumitru Apostulescu, 
ne arată că în noul sediu sindical 
au fost rezervate spații la club și 
pentru anumite activități sportive, 
în lă'udabila sa intenție, drumul 
spre sala dc șah sau tenis de masă 
ar putea reprezenta pentru fiecare 
sportiv și o invitație Ia vizitarea 
bibliotecii, aflată în încăperile ală
turate ! Numai că sediul tnstțsi șe 
află tot în incinta fabricii, adică 
acolo unde am convenit că atmosfe
ra (poluată) nu este cea mai propice 
pentru desfășurarea unei activități 
sportive. Sindicatul — ‘—1—: :
curînd să militeze 
tuturor posibilitățiloi ca salariații 
fabricii să-și împrospăteze cu aer 
curat plămîpii în Zone verzi, ceva 
mai depărtate, chiar ' dacă aceasta 
implică o anumită cheltuială de
transport.

Cu multă surprindere am aflat că 
în contractul colectiv al fabricii pe 
anul 1972 nu exista nici o prevedere 
dc ordin sportiv. Ne îndoim că sa
lariații fabricii de ciment din Turda 
ri-ar avea propuneri de ’formulat îh 
această direcție, în așa țel incit prin 
pîrghiș puternică a contractului Co
lectiv să obțină satisfacerea lor de 
către conducerea administrativă. Cu 
atît mai mult cu cît președintele 
asociației sportive este chiar un 
membru al conducerii întreprinderii! 
Nădăjduim că măcar anul acesta 
prilejul nu va fi pierdut. Un repre
zentant al Consiliului sindical jude
țean Cluj ne asigura că prevederile 
sportive în contractul colectiv au și 
un temei legal, de care fac uz prea 
puținj factori sindicali locali.

ar trebui mai 
pentru crearea 

salariații

bE LA INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT
Cursurile de pregătire la. $iș- 

ciplina Anatomia și fiziologia o- 
mțilui, pentru candidați! la con
cursul de admitere din sesiunea

TIRGUL

IARNA

REDUCERI DE PREȚURI
DE 10-25 LA SUTĂ

Io unele sortimente de confecții, galanterie, marochinerie și încălțăminte 
specifice sezonului

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

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM 
vă stau Ia dișppiițip eu articole moderne, de bună calitaie, cu prețuti 
reduse.

curs.de


CORESPONDENTA PENTRU ZIARUL ..SPORUL

BASCHtTBALIȘTII DE IA SLAVIA

4 jucătoare la egalitate, pe primele locuri, în „Festivalul șahist olandez

FOTBALIȘTII EL1SABETA P0LIHR0N1ADE S-A CALIFICATECHIPEI R.D. GERMANE

PENTRU TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH

de finală ale C.C.E.. 
să 

revanșă la București 
în sala Floreasca). 
de mai jos, publicăm 
a campioanei Ceho-

Blazek (nr. 14), unul 
din giganții (2.06 m) e- 
chipei Slavia, acționând 
sub penou intr-un meci 
cu Ț.S K.A. Moscova.

DIN NOU ÎNVINGĂTORI

Campioana Cehoslovaciei joacă azi cu Dinamo București, Io cadrul C.C.E.
Campioana de baschet a Români

ei, Dinamo București, evoluează 
astăzi la Praga, în compania echi
pei Slavia, în cadrul ultimei etape 
a sferturilor 
urmînd ca săptămâna viitoare 
susțină meciul 
(joi la ora 20, 

în rîndurile 
o prezentare 
slovaciei.

2-0 la Bogota

★
Baschetbaliștii de la Slavia Praga, 

multipla campioană a Cehoslovaci
ei, se află înaintea derby-ului cu 
Dukla Olomouc, care va decide pe 
câștigătoarea titlului din acest an, 
și a dublei întîlniiri cu Dinamo 
București, în sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni, Atît 
Slavia, cît și Dinamo nu mai au 
șanse de a ajunge în semifinalele 
competiției, astfel că cele două me
ciuri vor oferi, după toate probabilită- 

,țile, spectatorilor din Praga și Bucu- 
țrești spectacole sportive de o clasă 
Țînaltă, care să justifice renumele 
f celor două echipe în baschetul con- 
țtinental.

După ultimul joc susținut în ca
drul C.C.E. cu Ț.S.KA.., Ia Mosco- 

j va, unde campionii Cehoslovaciei 
țau făcut o excelentă partidă, fiind 
țintrecuți la limită printr-im coș în- 

■ scris în ultimele secunde de Ser- 
’ ghei Belov, Slavia s-a întors in țară 
și a jucat alte două meciuri de 
campionat. în vervă deosebită de 

>,coș, baschetbaliștii de la Slavia au 
Î'întrecut pe Jiskra Svit cu 109—91. 
iar apoi pe Banik Prievidaz cu

antrenorul106—7X Cu acest prilej, 
echipei, iestul internațional al ani
lor 1946—1952. S. Stp, a rulat în
tregul k>t„ dec2arîndu-6e satisfăcut 
de eficacitatea jucătorilor săi. Iată 
ți lotul pe care-1 va folosi Slavia în 
cele două partide cu Dinamo Bucu
rești :

Klimes (20 am — 1.92 m), Sistek 
(21 — 1,87 m), Konopasek (26 — 
1.78 m); Soukup (21 — 1.87 m), 
Kraska (20 — 1,88 m), PoapisU (22

1,88 m), Zidek (28 — 2,06 m), 
Zednicek (27 — 1,94 m), Sako (28
— 1,94 m), Ammer (30 — 1,88 m), 
Blazek (26 — 2,06 m) și Ruzicka (31
— 1,83 m). Dintre aceștia, Konopa- 
sek, Zidek Zednicek, Sako, Ammer 
și Blazek au făcut parte din echi
pa națională a Cehoslovaciei, care 
a evoluat la ultima ediție a J.O.

PETR SIMEK
.Ceskoslovenski sport" Prag»

La Lagos SPORTUL
(Urmart di» pag. î)

CAMPIONATUL
DE HOCHEI

fWrmare din pag. tl/-
/traș, în fapt, ieri, omul de bază al 
lui Dinamo).

Situația pe gheață se menține 
identică 
ultimei 
M. Ciuc 
— min.
■Dinamo, 
multe emoții suporterilor săi. Din 
min. 47 însă, cînd Tureanu reduce 

‘scorul la 4—5, echipa campioană 
parcă reînvie, în timp ce forțele 
adversarilor scad vizibiL Ultimei» 
minute ale partidei sint aproape 
total la discreția sportivilor dina- 
moviști, care egalează prin Mihăi- 
lescu (min. 54) și-și asigură vic-

și în primele minute ale 
reprize, cînd, echipa din 
înscrie de două ori (Jere 
41 și Kedveș — min. 451. 
evident, nu merge și dă

încă în deceniu! a! treilea al 
secolu’-jj nostru, s-au depus efor
turi serioase pentru punerea în- 
treceriloe sportive în slujba prie
teniei dintre popoarele de pe a 
celași continent. Projects te ie j-ocu: 
de ia Alger (1923) și Alexandri 
(1929) nu au putut fi desăvîrș’.te 
din pricina puterilor coloniale, 
care s-au opus la succesul

Primele Jocuri cu 
fricane s-au disputat 
Brazzaville, unde s-au 
de sportivi. Cu 8 ani 
la Lagos, la cea de a 
au fost prezenți peste 3000 de spor
tivi din 30 de țiri africane. Acest 

bilanț statistic vorbește de 
despre dezvoltarea rportu- 
aies în tinerele state 

ccastituiie de popoare 
eliberate, bocurîndu-se 

fbertății.

lor. 
adevărat 
in 1965, 
adunat 2000 
mai tîrziu 

doua ediție,

prim
Ia sme

mai 
frica se. 
de hjxxH
avantajele

FAIMA ALERGĂTORILOR
AFRICANI

Programul meciurilor de ari : 
ora 16.30 : Steaua — S.C. Miercu
rea duc ; ora 18.» : Dinamo — 
Dunărea Galați, vineri va fi 
zl de pauză, iar sîmbâtă, ui imul 
act al actualei edi-:< a campio- 
natuluL

toria 
xinte 
59).

Au 
Și P.

prin punctele înscrise de A- 
(min. 56) și Huțanu (min.

BOGOTA, 7 (Agerpres) — Conti- 
nuîndu-și turneul în Columbia, re
prezentativa de fotbal a R.D. Ger
mane a jucat la Bogota cu formația 
Independiente Santa Fe, fostă cam
pioană națională. Victoria a revenit 

-----  ’ - 3 (1-0) 
în minutele 

Kreische. Partida a fost 
peste 30 000 de specta-

oaspeților cu scorul de 2—0 
prin golurile marcate 
32 și 69 
Urmărită 
tori.

Acesta 
joc susținut 
Germane în 
două, fotbaliștii din R.D. 
au învins cu 3—1 echipa 
Junior din Barranquilla și 
pus cu 3—0 de Atletico Nacional.

de 
de

a fost
de
Columbia. în

cel de-al treilea 
selecționata R.D, 

primele 
Germană 
Atletico 
au dis-

AFRICAN S-A AFIRMAT DEPLIN

l'n Mark Spitz... feminin! fnotătoarea egipteană Afifi Paten (in vîrstă 
de 17 ani) a,cîștigat la Lagos 7 medalii de aur

Telefoto : A.P.-AGERPRES

AMSTERDAM, 7 (Agerpres). — 
Desfășurat în cadrul „Festivalului 
șahist olandez", turneul zonal pen
tru campionatul mondial feminin a 
prilejuit o luptă foarte strînsă, ast
fel că la sfîrșitul celor 17 runde pe 
primul loc s-au clasat, la egalitate, 
4 jucătoare : Elisabeta Polihroniade 
(România), Maria Ivanka (Ungaria). 
Katia Jovanovici (Iugoslavia) și 
Jana Malypetrova-Hardston (An
glia), toate cu cîte 1272 puncte, din 
17 posibile.

Inițial se prevăzuse ca pentru 
turneul interzonal să se califice 
primele 3, dar președintele FIDE, dr. 
Max Euwe, a anunțat în cadrul 
festivității de închidere a turneului 
că, din împuternicirea Federației 
internaționale de șah avind în ve
dere situația deosebită, s-a hotărît 
ca primele 4 clasate să aibă dreptul 
,de a lua parte la- turneul inter
zonal.

în ultima rundă, cea de-a 17-a, 
lupta pentru victorie a fost deose
bit de ascuțită. Elisabeta Polihro
niade, jucînd cu precizie, a cîștigat 
în fața iugoslavei Jivkovici. Hards- 
ton a obținut victoria la Ferer, iar 
Jovanovici a cîștigat în fața lui 
Lakmann. Trei partide s-au înche
iat remiză: Ivanka — Katinger, 
Vreeken — Merlini și Pihalici — 
Timmer.

Clasamentul final: î—4. Elisabeta 
Polihroniade (România), Maria I- 
vanka (Ungaria), Katia Jovanovici 
(Iugoslavia), Jana Hardston (An
glia) 127i p; 5. Liubița Jivkovici 
(Iugoslavia) IIV2 p; 6. Inge Lak
mann (R.F. a Germaniei) 11 p ; 7—

Elisabeta Polihroniade în fața tablei de șah

8. Margareta Teodorescu (România), 
Helena Radzikowska (Polonia) 10'/a 
p ; 9. Rita Vreeken (Olanda) 9’/a p; 

(Iugoslavia), Bori- 
8V2 p 5 12. Ferer 

etc.
★

In urma rezultatului obținut de Ell- 
sabeta Polihroniade In acest turneu, 
numărul reprezentantelor României In 
„interzonal* se mărește Ia trei, ca ală- 
turîndu-se Alexandrei Nicolau șl Ger
trude! Baumstarck, care obținuseră an
terior calificarea.

10—11. Pihalici 
sova (Bulgaria) 
(Spania) 7'/t p SECRETELE

ATLETISMULUI
FINLANDEZ

a- 
nu 
de

la

Atletismul finlandez nu este 
cunoscut de ieri, de azi, pe plan 
mondial. Numele unor atleți fin
landezi au făcut de mult încon
jurul globului, performanțele lui 
Nurmi sau Kolehmainen au de
venit celebre, unora li s-au ridi
cat statui, intr-un cuvînt Finlan
da se laudă cu marii săi aler
gători, pe care i-a avut de-a lun
gul anilor și care au dominat 
citeva decenii lumea atletismu
lui. A venit totuși o perioadă 
cind rezultatele lor au cunoscut 
un anumit regres.

Diriguitorii atletismului finlan
dez au tras cele mai bune con
cluzii din multitudinea de pro
puneri primite și au luat două 
hotărîri. Prima — de senzație — 
a constat în aceea că in 1967 
l-au angajat pe celebrul antre
nor de alergări neozeelandez 
Arthur Lydiard pentru 3 ani, 
cu contract. Activitatea sa a ge
nerat „noul val" de fondiști fin
landezi. După Munchen, toți i-au 
recunoscut lui Lydiard merite 
incontestabile în redresarea aler 
gărilor in Finlanda, fiind și de
corat pentru aceasta. De reținut 
că atunci cînd a fost angajat 
federația a suportat numeroase 
opoziții din partea antrenorilor 

.care avuseseră rezultate și care 
se considerau, intr-un fel, jigniți 
că tocmai Finlanda a apelat la 
un antrenor din afară pentru 
pregătirea alergătorilor lor, Și 
totuși, timpul a dovedit justețea 
măsurii luate, succesele tot mai 
mari culminînd cu triumful de 
la Miinchen.

Cea de a doua măsură a fost 
inițiată în 1970. Federația fin
landeză dîndu-și seama că per
formanțele cresc, vîrstă scade și 
că numărul celor angrenați tre
buie să crească a introdus com
petiții pentru copii de la 14 ani, 
competiții organizate de federa 
ție (și prin ea) pe întreg terito
riul țării. După numai un an, 
numărul copiilor cuprinși în ac
tivitatea atletică competițională 
a fost de 85.000, iar în 1972 a- 
proape că s-a dublat: 150.000. Pen
tru a face față avalanșei de co
pii doritori a deveni performeri, 
federația a obligat pe de o par
te fiecare antrenor să aibă cel 
puțin o grupă de 30 de copii 
— indiferent de valoarea atle- 
ților cu care lucrează — și pe 
de altă parte, a format, prin 
cursuri de instructori, circa 700 
de persoane care se ocupă de 
pregătirea și angrenarea compe
tițională a copiilor- Este intere
sant de remarcat faptul că pen
tru acești copii, a fost fixat un 
program de creștere cu o durată 
de 10 ani, care finalizează la 20 
de ani cele mai bune rezultate 
mondiale cu prilejul J. O. din 
1980. Copiii sint atrași de între
cerile atletice, vin cu pasiune, 
lucrează cu entuziasm, atletismul 
devenind prin aceasta o proble
mă de larg interes a unui popor 
de 4,6 milioane locuitori. (N. M.)

povestea deloc anecdotică referi
toare la inaugurarea stadionului 
din Lagos (cu o capacitate de 
60.000 de locuri), pe care s-au dis
putat Jocurile africane. Se spune 
că în decembrie, cu acel prilej, 
generalul Gowon a apărut pe te
ren în echipament sportiv, a e- 
feetuat un tur de pistă, alergînd. 
și a executat cîteva mișcări de 
gimnastică.

Tabloul acesta este simbolic. în 
el trebuie citită aspirația popoare
lor africane de a face din sport o 
sursă de sănătate, un prilej de ex
primare a bucuriei de a trăi liber. 
Aceasta a fost, de altfel, și sem
nificația celei de-a doua ediții a 
Jocurilor sportive africane.
FRUNTAȘII

MEDALII

toți acești proaspeți și sinceri can
didați la gloria sportivă.

ÎNOTĂTORI DIN 12 ȚĂRI
Surprizele s-au arătat și în alte 

discipline sportive, acolo unde ti
neri sportivi necunoscuți s-au dis
tins fără cusur. Dar și mai im
portant ni se pare faptul că în 
Africa au devenit populare spor
turi puțin practicate pe continent 
înainte vreme, cum ar fi ciclismul, 
baschetul, voleiul, handbalul

In progres sensibil s-au arătat 
înotătorii. Cu 8 ani în urmă, în 
capitala congoleză Brazzaville. în
trecerile de înot s-au rezumat la 
•-a concurs de casă al egiptenilor. 
De data aceasta, nu numai tuni- 
s-.eni s; algerieni, ci si înotători 
din alte țăn a»j periclitat șansele 
egiptenilor. La bazinul 'din Lagos 
s-au prezentat 290 de sportivi din 
12 țări, iar în palmaresul final al 
probelor de natatie figurează. 
9 țări! “e°a* ” re?rezen-an 1 13

Rezultatele de la 
vu» darul să ducă 
rea construcțiilor de 
inot în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Ko- 
sco-

în compania campionului țării. Jan 
des. Rosewall a obținut victoria cu 
rul de 6—4, 3—6, 6—3.

Cu prilejul unui concurs atletic de sală, 
desfășurat Ia Budapesta, sportivii ma
ghiari au stabilit trei recorduri națio
nale prin Milasin 7,9 la 60 m g. Leo
pold 6,7 la 60 m (m) și Volgyi 4:25,3 la 
1 500 m (f). Cu un rezultat bun s-a în
cheiat proba de săritură în înălțime: 
Major, 2,21 m.

RecDtateie bune înregistrate 
Lagos atestă și un progres valoric 
evident al sportului african.

FirerîZ că în centrul atenției 
au stat țsrobele atletice, acolo unde 
ecocureu unii dintre cei pe care 
lumea î-e admira» încă de la 
Mmeben. în ftrmtea performanțe
lor stă recordul mondial egalat de 
Ben Jipei» (Kesuak căruia i-a lip
sit doar na ftr de nai pentru a 
stabili de-a bineiea cel ma: bea 
timp din lume Ta proba de 3000 m 
obstacole. Performanța sa de 
8:20.69, înregistrată cu cronometre 
electrice, devine — conform regu
lamentului — 8:20,8, adică exact 
timpul realizat în septembrie 1972. 
la Helsinki, de suedezul Anders 
Gărderud. Campionul olimpic 
John Akii-Bua (Uganda) a alergat 
admirabil peste garduri, chiar și 
fără adversari de talia sa.

Un capitol special ar merita 
Kipchoge Keino, campionul olimpic 
de Ia Mexico și Munchen. acum în 
vîrstă de 33 de ani, care ar fi 
vrut la Lagos, să-și sărbătorească 
retragerea de ne pistele de atle
tism cu o victorie în proba de 
1500 m. Dar I-a împiedicat un tî- 
năr mecanic de avioane tanzanian. 
în vîrstă de 20 de ani. 
Bayi. ultimul vlăstar al 
milii cu 11 copii. Acasă, 
semifondului african, în 
piste, aleargă săptămînal 
90—100 km pe șosele, sub tempe
raturi dogoritoare. Filbert 
exteriorizat bucuria de a fi 
gat, cu același entuziasm 
reșc și simplu, ca Akii-Bua 
Munchen. La fel au făcut, de fapt,
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c.-erze CLASAMENTULUI
AUR ARGINT BRONZ

de

La Stockholm s-a disputat partida re
vanșă dintre reprafentatlvele de hochei 
ale Suediei și Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit hocheiștilor suedezi cu scorul 
de 2—0 (0—0, 0—0, 2—0).

In cadrul ligii europene la tenis 
masă, la Bordeaux s-a disputat întftni- 
rea internațională dintre echipele Fran
ței șl Cehoslovaciei. Jucătorii ceho
slovaci au repurtat victoria cu scorul 
de 5—2.
Bl

totuși o perioadă

Cunoscutul boxer francez Ia categoria 
mijlocie, Max Cohen, a repurtat o re
marcabilă victorie internațională învln- 
gîndu-1 prin k.o. în repriza a doua pe 
argentinianul Jose Chirino. Cohen ur
mează să-l întîlnească, la 5 martie. Ia 
Paris, pe americanul de culoare Emile 
Griffith. în caz de victorie, el va pri
mi dreptul de a lupta în compania cam
pionului mondial, argentinianul Carlos 
Monzon.
B
în cadrul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, echipele Republicii 
Zair și Camerun s-au intilnit în primul 
lor meci la Yaounde. Fotbaliștii din Re
publica Zair au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0).

tn citeva orașe europene s-au desfășu
rat noi meciuri contînd pentru „Cupa 

' Koraci* la baschet'masculin'. A.S. Denaln
a invins cu scorul de 73—61 formația 
C.F. Barcelona. Forst Cantu a dispus cu 
scorul de 90—56 de Standard Liege, Iar 
Racing Malines (Belgia) a întrecut cu 
scorul de 115—92 pe Lokomotiv din Za
greb.

a <i.

UN TABLOU SIMBOLIC

au

45).

poate 
cam.

Cunoscutul tenisman australian Ken 
Rosewall a susținut la Praga, la invitația 
federației cehoslovace de specialitate, 
un meci demonstrativ pe teren acoperit.

STEAUA — DUNĂREA GALAJ1 
7—1 (ț—1, l-o, 5—0)

arbitrat O. Barbu (București) 
Kedves (M. Ciuc).

(min.
condus Gh. Mureșanu

Africa. Se 
în acest

S-d”

o.

LA RIDICAREA CORTINEISURPRIZE
ARTISTICDE PATINAJIN C.E

dominatPdiiRdtoriî

țări. la individual
CĂPITAN DE... 73 ANI IUN

INSOMNIE.

O SINGURĂ ECHIPA 
OLIMPICA A COREEI?

rilor
1976,

MBictici au

ocupat locul 
cu- 

campionate- 
obținut opt

de-a doua ediție a cursei nautice 
Rio de Janeiro a fost cîș- 

„Ketch Stormy* sub 
Echipajul olandez a 

‘ -*-* ia

„LEUL NEIMBLTNZIT

După un început destul de e- 
chilibrat, în care gălâțenii s-au 
străduit din răsputeri să dea rte- 
■listilor o replică mai puternică și 
să profite, poate, că tțphipa bucu- 
reșteană juca fără câțiva titulari de 
bază, cu trecerea timpului rezis
tența lor fizică le-a fost măcinată 
de ofensiva continuă, în plină vite
ză a formației bucureștene. Steaua 
s-a detașat clar abia în ultima re
priză, deși și pînă atunci avusese 
destule ocazii' de a înscrie.

Cele 8 puncte ale partidei 
fost realizate de Fodorea (min. 11 
Și 57), Popa (min. 26), Kemenessi 
(min. 42), Herghelegiu (min. 45). 
Justinian (min. 54) și Gheorghiu 
(min. 55), respectiv Iordan 
19). Au 
(București) și G. Tasnadi (M. Ciuc).
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pare că la viitoarea ediție a Jocu- 
Ollmplce de vară de la Montreal 
sportivii coreeni vor concura în 

cadrul unei singure echipe. După cum 
anunță telegramele agențiilor de presă, 
cu prilejul recentului turneu întreprins 
în Japonia de o selecționată universi
tară de fotbal a R. P. D. Coreene, con
ducătorul delegației a declarat că se 
studiază posibilitatea prezentării unei 
echipe unite a Coreei la viitoarea Olim
piadă. Comitetul național • olimpic al 
R.P.D. Coreene și cel al Coreei de sud 
duc tratative în acest sens, pe linia 
eforturilor comune de reuniflcare a a- 
cestei

Cea 
Capetown 
tigată de yachtul 
pavilion olandez. „-----,-----
condus cursa de la început pînă 
sfîrșit. El a parcurs această distanță în 
21 zile, 12 ore, 15 minute șl 31 de se
cunde, stabilind un nou record al tra
seului (vechiul record era de 23 zile. 42 
minute, 59 secunde șl aparținea echipa
jului „Ocean Spirit*). Pe locul doi s-a 
clasat yachtul sud-afrlcan Jakaranda. 
La întrecere au participat 39 de yaeh- 
turi, reprezentînd 8 țări.

Echipajul olandez „Ketch Stormy* a 
fost alcătuit din 7 persoane, dintre care 
o infirmieră, fiind condus de Cornells 
Bruynzeel în vîrstă de 73 de ani.

4 MANEJURI 1NTR-UNUL 
SINGUR

Ua Moscova a fost construit unul din 
cele mai mari manejuri din Europa. 
destinat concursurilor speciale do călă
rie. O particularitate a acestei construc
ții — care are o capacitate de 1 800 de 
locuri — o reprezintă faptul că. datorită 
unor cortine speciale, manejul poate 
fi împărțit în 4 terenuri diferite pe 
care se pot antrena călăreții. Noua con
strucție poate găzdui întreceri de cel 
mai înalt nivel, inclusiv concursuri olim
pice. în prezent. în acest manej au loc 
antrenamente ale tinerilor care se ini
țiază în tainele călăriel, precum și, ale 
maeștrilor acestui sport foarte răspîndit 
în U.R.S.S.

Filbert 
unei 
revela 
lipsă

ULTIMUL ESTE... PREMIAT
O mare încurcătură $i-au creat, li 

trecută, organizatorii spanioli ai celui 
de al IX-lea concurs internațional de 
schi, destinat ziariștilor sportivi, desfă
șurat în Pirinei. la Baquiera Beret, 
curcâtură care s-a datorat faptu 
au anunțat — din vreme — dece 
unor impunătoare trofee și p« 
ultimul clasat în fiecare probă.

Mulți dintre competitori au fost așa 
de dornici de a se întoarce acasă cu o 
cupă — indiferent care... — Incit au în
târziat cu orele pe traseu spre neferici
rea arbitrilor. Aceștia, in ziua probei 
de fond (4 km — start la ora 9 dini: 
neața), n-au ajuns 6â mănînce decît 
cină!

Remarcat de întreagă presă 
din Canada și S.U.A.. fostul jucător 
hochei profesionist Larry Seidel 
retras din activitate, după 17 ani 
evoluții pe gheață sub culorile a dife
rite cluburi In toată această îndelun
gată carieră. Seidel Iși făcuse o bine
cunoscută reputație de jucător foarte 
dur. specializat în atacarea fără mena
jamente a adversarului. Cronicarii de 
hochei și-au făcut o datorie din a con
tabiliza timpul petrecut de acest „leu 
neîmblînzlt* pe banca de pedeapsă, 
ajungind la cifra record de 2000 de mi
nute. adică timpul a 40 de meciuri.

Declarațiile sincere ale proaspătului 
pensionar au fost Insă uluitoare: „Sint 
un om pașnic, dar am consttut că In 
hocheiul nostru trebuie »*-ți manifestezi 
o personalitate deosebită și atunci m-am 
străduit să devin un .dur*. Am reușit 
peste așteptări... Am primit angaja
mente numaî pentru că jucam astfel 
și Îmi creasem e reputație de bătăuș 
și huligan. Dacă aș fi vrut să joe ea 
toată lumea, nimeni nu »-ar mai fi In
teresat de mine. Iar antrenorii m-ar fi 
amendat pentru pasivitate. Cea mal 
mare plăeere a retragerii mele este că, 
acum, nimeni nu-mi mal eere st mă iau 
ta bătaie eu careva*.

DEBUT TN CICLO-CROS
Pentru prima oară în Istoria campio

natelor mondiale de dclo-cros, la actua
la ediție a întrecerilor, programată la 
Londra la 23 februarie, va participa și 
o echipă din S.U.A. Cicliștii americani 
vor fi prezenți Ia startul cursei rezer
vate amatorilor, la care și-au mai anun
țat participarea selecționatele U.R.S.S., 
Olandei. R. D. Germane, R. F. a Ger- 
-••-•".et si Italiei.

piscină au a- 
la impulsiona- 
ooi bazine 
știe doar 
docaeniu 

iei. De pe

R.AJigipt 
Nigeria 
Kenia 
Uganda 
Ghana 
Tunisia 
Algeria 
Etiopia 
Senegal

■iția Airnut Lehmann — Herbert \Viesir,°er (R.F.G.), aci intr-o frumoasă săritură sincronă, a creat
din vrimele surprize ale „europenelor- de la K6ln. Telefoto : A.P.-AGERPRES

KOLX. 7 (prin 
crsțjj campio

I 
mele ioc».

st
telefon). — Deși 

europene de 
bine ancorați 
țoale cele trei

Intr-o situație delicată se află fede
rația poloneză de baschet, care trebuie 
(1 decidă asupra unei contestați: ciu
date. introduse de clubul Pogon Szcze
cin împotriva echipei AZS Varșovia.

Care este pricina nemulțumirii celor 
din Szczecin 7 Urmînd să se deplaseze 
la Varșovia pentru meciul cu AZS bai- 
chetballștli de pe litoralul Balticii au 
acceptat Invitația varșovlenllor de a pe
trece noaptea dinaintea Intflntrll. la ho
telul Torwar, „gazda* obișnuită a vizita
torilor lui AZS.

.Condițiile din bote! au fost excelente 
— menționează contestația — numai că 
paturile din camerele afectate nouă erau 
neobișnuit de mici. Ca urmare, 
jucătorii noștri, măsurind cam 
tri- fiecare n-au putut dormi 
un fel*.

Inutil să mai spunem că a
AZS a cîștigat meciul...

mea fi c 
evoluția de su

9 noii perechi sovietice Irina Rodnina 
Aleksandr Zaițev. care a 
fc-arte rara performanță de a 
ge* arbitrilor de trei ori nota I 
6 In programul de figuri 
marți seara. Campionii unionali 
clar In frunte, după acest prim coi 
tact cu gheața patinoarului acoperit 
din Kc':r_ Fostul partener al Rod 
ninei, Aleksei Ulanov, reușește să 
treacă șl el nesperat de bine primul 
examen, alături de noua sa partene
ră și soție. Liudmila Smirnova, cu 
care nu strălucise !n campionatele 
U-R-S.S. Singura speranță a gazde
lor, Almut Lehmann—Herbert Hie
singer. reușesc un prețios loc trei, 
tn timp ce medal lății eu bronz de 
la J.O., Manuela Gross—Uwe Kagel- 
mann. au decepționat

Spectaculoasă „rocadă* îr.tre con- 
curențli govietld în proba indivldja-

proba <lc perechi
lă masculină după a doua manșă de 
impuse, noul introdus „program 
scurf
(intangibil 1). surprinzătorul 
Volkov schimbă locul doi 

rulea. al coechipierului său, 
Cetveruhin. Rămîne pe 
lînărul campion al R. D- 

Ian Hoffmann. Ordinea, 
liberelor, cu punctajele 
aseară : Nepela (Cehoslovacia) 
Cetveruhin (U.R.S S.) 78.14; 

ann (R.D.G.) 76.99 : Ovcinikov 
U.R.S.S.) 76.7h: Curry (Anglia) 76.24; 

Volkov (U.R.SJS.) 72.88. Campionul 
român G. Fazekas ocuoă locul 18. cu 
57.50 p. înaintea olandezului Ouwer- 
kerk (55,92) si a Iugoslavului Svaiger 
(53,46).

Mai puțin, animată se anunță lupta 
în proba de dansuri. După primele 
druă („vals* si „rumba"), campio
nii mondiali Ludmila Pahomova — 
Aleksandr Gorskov (V.R.S S.l. cu 
101.7 p, au un avans mlnîm înaintea 
fraților Angelika si Ericb Buck 
(R.F.G.) — 100.0 d. Dar sansele aces
tora de a reedita performanța de 
anul trecut, cînd au cucerit titlul 
continental, par foarte reduce.

Aseară tîrziu, la Kdln, au luat

noul
în urma lui Ondrej Nepe: 

angibil !), surprinzătorul Serghei 
cu al

Ser- 
locul 
Ger- 
îna- 

obți-

sfîrjit întrecerile în proba de pe
rechi. Printr-o perfectă evoluție și 
în cadrul programului de figuri li
bere, cuplul sovietic Irina Rodnina 
—Aleksandr Zaițev a 
întîi 
cerinu primul titiu al 
lor europene. Ei au 
note de 6 !

Azi începe întrecerea 
feminin si se încheie proba mascu
lină.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REjZlW^ATE
La Badalona, in Cupa cupelor la baschet, 

STEAUA — JUVENTUD 81—77!
BADALONA, 7 (prin telefon). Evo- 

lulnd în fața a 5 000 de spectatori en
tuziaști, echipa masculină de baschet 
Steaua București a invins formația 
Juventud Badalona, după un meci de 
mare atractlvitate. cu scorul de 81—77 
(37—29). Jucătorii români au impre
sionat prin siguranța acțiunilor ofensi

ve. combativitate în apărare sl prin 
capacitatea de recuperare sub panouri.

Prin această remarcabilă victorie, 
echipa Steaua șl-a asigurat un puternic 
atu pentru calificarea tn semifinalele 
Cupei cupelor. Returul partidei va avea 
lcc miercuri 14 februarie (ora in
sala Floreasca.

Aseară, la Nimes
OLYMPIQUE — LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 

AL ROMÂNIEI 1—0 (1—0)

GOERAN CLAESON —CEL MAI RAPID

5 dintre 
doi me- 
tn alici

doua zi

ROMA, 7 (Agerpres). — Campio
nul european de patinaj viteză, 
suedezul Goeran Claeson, a termi
nat învingător în concursul inter
național desfășurat la Cortina 
d’Ampezzo. El a totalizat la multia- 
tlon 174,311 puncte, fiind urmat de

Bruno TonioUi — 178,078 
suedezul Bo Fransson — 

178,092 puncte și vest-germanul 
Helmut Kraus — 181,197 puncte.

Goeran Claeson a cîștigat două 
probe : 1 500 m în 2:06,56 și 5 000 m 
în 7:44.59.

italianul 
puncte.

NINES, 8 (prin telefon, de la trimi
sul nostru special). In primul joc din 
cadrul turneului pe care 11 Întreprinde 
In Franța si Spania, lotul reprezentativ 
de fotbal al țării noastre a Intilnit for
mația Olymptque Ntmes, clasată tn pre
zent pe locul doi tn campionatul fran
cez. La capătul unui meci disputat gaz
dele au cîștigat cu scorul de l—0 (1—0) 
prin golul înscris tn minutul 32 de 
Adams, care a șutat puternic, pe jos, 
după executarea unei lovituri de colț.

Arbitrului francez Vincent Rios 1 s-ait 
aliniat următoarele formații :

OLIMPIQUE NTMES : Landi — Bois- 
siet, Betton. Auge, Kablle — Adams, 
Mezy — Plrcălab, Fleitas, Vergnes, 
Iniesta.

LOTUL REPREZENTATIV ; Râducanu 
— Sătmăreanu, Boc, Sames, Deleanu — 
DUMITRU, DINU, DOBBIN (min, 60 
Beldeanu) — Trol (min. 73 Dembrov- 
schl), DUMITRACHe (min. 60 Dobrin), 
Iordănescu.

Din cauza convorbirii telefonice tîrzil, 
de după miezul nopții, vom reveni cu 
amănunte in ziarul nostru de mîine.


