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DE RECORDUL LUMII LA TRIPLU SALT

Campionatele de atletism pe teren acoperit ale României

CU 16,91 m, CAROL CORBU A FOST-DIN NOU-FOARTE APROAPE

BRAȘOV, 10 (prin tete- 
de căldură care traver- 
a afectat și pîrtiile de 
peste 1 500 m altitudi

ni mal dificilă sarcina

Virgil Brenci — cîștigă- 
torul primei curse de 
slalom din cadrul „Cu

pei Dinamo"

VIRG!LBRENCI(A.S.ABRASOV)

ANUL XXIX — Nr. 7321 •

tn prezența unui public numeros, simbâtă dupâ amiază cu început in sala 
din porcul sportiv „23 August* finalele campionatelor naționale de atletism 
„indoor". Primele probe au fost marcate de cîteva rezultate remarcabile (16,91 m 
la triplusalt — Carpi Cprbu, 6,41 m la lungime femei — Valeria Bufanu). carac
teristica principală fiind insă ardoarea cu care toti participanții ou luptot pen
tru o performanță moi bună, centru un loc cit mai sus in clasament Și — nu 
trebuie uitat — asaltul juniorilor este 
principale ale concursurilor noastre

ATTT DE APROAPE
DE 17 METRII...

de

de 
aer

ani, „naționalele" 
fie de sală, fie tn 
pentru Carol Corbu o

De cîțiva 
triplusalt — 
liber — sînt 
probă... contracronometrului. Așa a 
fost și ieri. La 27 de ani (pe care 
i-a împlinit joi 8 februarie), Carol 
este mai ambițios ca orieînd. A 
dorit să sară 17 metri (cu 3 centi-

e

Do fiecare dată clnd asistăm 
la întrecerile unul concurs 
atletic pe teren acoperit, 
mal ales unul de amploarea 

acestor campionate republicane, a- 
vem senzația de a fi privitori la 
un spectacol cu totul aparte, de 
o frumoasă ținută, cu interprețt 
care-și cunosc bine rolurile și le 
interpretează cu măiestrie, un 
spectacol cu o regie atentă pina 
la cel mai mic detaliu.Apropierea de locurile întrece
rilor, pe care ne-o oferă sala, 
face ca fiecare spectator să tră
iască intens, flecare clipă a între
cerii sportive. El U simte pe atlet 
tn încordarea decisivi, ti aude 
respirația, trăiește alături de el 
sau, mat bine zis, împreună cu el 
satisfacția reușitei sau, la polul 

. celălalt, amărăciunea neîmplini- 
rii.

Ieri, de pildă, am trecut, ca 
toți cei ce și-au găsit loc sub 
cupola sălii de la „13 August-, 
prin mal toate stările sufletești; 
exact ca la o piesă de teatru sau 
la un film bun. Am exultat. pur 
și simplu, la categoricul succes 
al celor doi juniori — Dorel 
Cristudor și Adriana Surdu deve- 
niți campioni de sală ai seniori
lor tn cursele de viteză pe sa 
metri. De subliniat faptul că 
reușita lor a fost completată si 
de satisfacția de a fi egalat re
cordurile naționale, de seniori Și 
de juniori, tn aceste probe, de a 
fi cîștigat de o manieri care n-a 
lisat nici un dubiu judecătorilor 
de sosire. Startul lor tn acest 
sezon este astfel mai mult de
cit promițător șl am dori ca evo
luția lor. Șl a altor juniori, tn 
decursul acestui an, să fie tot 
mai bună, ținind seama si de 
faptul că tn cursele de sprint re
zultatele vlteziștilor noștri sini 
încă departe de cerințele Inter
naționale. Ne-a bucurat, de ase
menea, succesul lui Cornel Anton, 
tn primul său an de seniorat, 
care a trecut peste ștacheta înăl
țată la 4,90 m la prăjină și am 
tresăltat la flecare dintre încer- 

< cările tul Carol Corbu la triplu 
salt. Cel mai valoros dintre re
prezentanții actualei generații de 
atleti români a avut ieri o evo
luție remarcabilă șl doar un sin
gur centimetru i-a lipsit ca să-șt 
fi egalat cel mai bun rezultat 
„indoor". In schimb, el a depășit 
confortabil norma de participare 
la campionatele europene de sală 
de la Rotterdam. Acest drept ?i 
l-a mai cucerit și alergătoarea 
peste garduri Valeria Bufanu, 
dar nu tn proba care-i este cea 
mai dragă, ci ta... săritura tn 
lungime !

- in continuare — unul 
seniori...

metri peste recordul 
peste cel al țării) și 
aproape de împlinirea acestui vj. 
La finele probei, deși realizase o 
performanță remarcabilă — KL91 
m (cel mai bun rezultat mon
dial al sezonului) — își făcea 
aspre reproșuri : „Ah ! An» greșit 
nepermis primul pas la săritura a- 
ceea de 1631 metri™ A fost doar 
de 5A5 m — cind eu realizez obiș
nuit peste 6 m — in timp ce al 
doilea a fost extraordinar : 6J5 ml 
Sint in formă, dar n-am avut un 
adversar puternic care să mi mo
bilizeze. Și totuși, ar fi trebuit să 
sar peste 1" ml. Nu mai particip 
la nici un concurs ; vreau să pre
gătesc bine -europenele" de 
Rotterdam. Fiecare concurs 
sezmnă o săptămină pierdută 
pregătire".

Noi nu putem fi atît de s 
ca reputatul... Corbu. Coc 
debutul său în acest sezon 
tițional ca o reușită, iar 
manța sa de bun augur. Eh 
cate, din cele 6 sărituri e 
beneficia doar de trei. 1 
16,82 — 16,91 — 16.69 - 
— D. Plutonul doi a lu 
medaliile de argint șî 
tr-un concurs™ separat.

CLASAMENT FINAL: 1. Carul 
Corbu (Steaua) 1WI m — 
pion al Românie: ; 1 Eretnia 
taru (Universitatea Brașov) 
m ; 3. Ion Tănăsescu (CA.UJ 
m ; 4. Virgil Preda (Petrolul 
iești) 14.81 m; 5. Bedros Bec 
stan (Viitorul Bucure: 
6. Adrian Marinescu 
Vilcea) 14.39 m.

POIANA 
fon). Valul 
sează țara 
schi aflate 
ne, făcind 
organizatorilor concursului interna
țional de schi „Cupa Dinamo". Ei 
au fost nevoițl să „căptușească"
Ptrtia Lupului cu un pod de zăpa
dă și gheață, pe care s-a disputat, 
prima probă, adică un slalom spe
cial, în două manșe fiecare.

Dificultatea întrecerii a constat 
în înclinația mai mare a pantei pe 
aproximativ o jumătate din traseu 
și alternanța plăcilor de gheață cu 
cele de zăpadă, ceea ce a făcut ca 
echilibrul longitudinal să fie greu 
de menținut. Dacă adăugăm și fap
tul că montarea slalomului a fost 
oarecum pe direcție, omițînd vira
jele complete, rotunde, avem atît 
explicația vitezei foarte mari cu 
care s-a parcurs traseul, cit și mo
tivația numeroaselor abandonuri și 
descalificări intervenite în cele două 
manșe. Astfel, Gheorghe Vulpe. Ni- 
coîae Crețoi, Vasile Crețoi, Marin 
Focșeneanu, Nicolae Ghimbășanu 
s-au văzut descalificați ori au a- 
bandonat prin omiterea unei părți 
din traseu. Intr-o situație specială 
s-a aflat redutabilul Dan Crîstea 
care, deși nepenalizat de către ar
bitrul de poartă, printr-o atitudine 
de fair-play, a recunoscut totuși 
greșeala făcută.

Meritul concursului de ieri con
stă, în principal, în ritmul alert 
care a fost impus probei, în an
gajarea aproape totală pe care toți 
concurenții și cu osebire juniorii 
au manifestat-o în compania pri
melor schiuri ale țării și ai unor 
oaspeți străini din Austria și R.P. 
Polonă, bine cotați pe plan inter
național. în această situație, me
rită a fi subliniate comportările 
lui Ion Cavașî și Florin Barbu d® 
la Șc. sp. Brașovia, a proaspăt-pro- 
movatului la categoria seniorilor, 
Nicolae Barbu de la Dinamo, sau 
a elevilor Sorin Adăscăliței (Lie.

JUNIORUL DOREL CRIS- 
TUDOR — CAMPION 

Al SPRINTERILOR

Ca în fiecare an, seriile sprinte
rilor (37 de concurenți) au inaugu
rat acest veritabil festival atletic 
național. întrecerile preliminare 
la 60 m s-au soldat cu rezultate 
la nivelul sprinterilor noștri și fără 
vreo surpriză care să ne retină 
atenția. Mai întii timișoreanul Dar- 
vaș, apoi Cristudor la luptă cu 
Munteanu și in continuare Lăză- 
rescu, Petrescu și Zamfirescu și-au 
înscris numele pe listele câștigăto
rilor celor 5 serii cu rezultate de 
6.7 și 6.8 sec. Practic era imposibil 
de intuit cu o cit de mică precizie 
cine va fi noul campion al țării.

Și iată prima finală. Un start 
ratat. în cel următor clmpulungea- 
nul Cristudor pleacă excelent. Lă- 
zărescu, Munteanu și Petrescu tac

Mihai BARĂ

(Continuare In pag a 3-a)

lumii și eu 6 
a fost foarte

dintre atuurile

Hnaoche NAUM, Adnan VA- 
si VkxSmR, MOtAJtJ
>ni ce i 8AKCSY

In turneul international de scrima

Nf-AU ADUS ALTE VICTORII
Programul zilei a doua a turneu

lui triunghiular de scrimă la care 
participă reprezentativele de tine
ret ale României, Bulgariei și R.D. 
Germane a cuprins probele indivi
duale de floretă fete și spadă. în 
ambele întreceri, sportivii noștri 
au avut o misiune mai dificilă ca 
în ajun deoarece loturile R.D. Ger
mane au beneficiat de aportul unor 
trăgători valoroși, cu un palmares 
bogat și semnificativ. Este cazul 
florestistelor Leschnik, Dick și Lo
renz, al spadasinilor Stengel, Unger 
și Panzram.

întrecerea floretistelor a înregis
trat cîteva surprize în faza semi
finalelor, pe prim plan situîndu-se 
eliminarea Vioricăi Draga. Dar 
eclipsa ei a fost compensată de 
excelenta formă a sătmărencei Mar-

DINAMO DIN NOU CAMPIOANA LA HOCHEI

cela Moldovan calificată pentru 
finală împreună cu Ana Gîrbea, în 
seria care a fost fatală pentru Dra
ga, Campioana balcanică Aurora 
Crișu a trecut pragul finalei după 
un baraj în semifinale cu Florica 
Radu ș» Leschnik. Radu a ieșit din 
cursă deși a luptat cu tenacitatea 
care o caracterizează și, în schimb, 
a obținut calificarea sportiva din 
R.D. Germană. Cea mai constantă 
dintre floretistele noastre pînă în 
finală a fost Magdalena Bartoș 
(cap de serie în toate fazele între
cerii). Din seria sa s-a mai califi
cat Lorenz (R.D.G.) și a fost elimi
nată Rodica Onu (remarcabilă în 
primele tururi).

Proba de spadă și-a văzut fina- 
liștii desemnați după lupte foarte 
echilibrate care au făcut necesare 
baraje la două din cele trei serii 
ale semifinalelor. Singurii trăgă- 

i
Sebastian BONIFACIU

(Continuare tn pag. a S-a)

C.M. de bob 2
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DINAMO — STEAUA 5—4 
(0—2, 1—1, 4—1)

Mjiî. (iHitiM ■<(ial ci SC. ‘Ilfrturtâ Ciuc, s-a clasat pc locul Iii

Mureșeanu (București) și Gh. Tas- 
nadi (Miercurea Ciuc).

s.DUNAREA GALATI — S. C. 
MIERCUREA CIUC 3—2 

(0_1, 1—1, 2—0)

Derbyul locului III a confirmat 
intru totul așteptările, oferind celor 
prezenți o întrecere aprigă, echili
brată, în care cele două formații 
nu s-au menajat deloc, făcind o

CLASAMENTUL

D.NAMO BUC 15 
Steaua Boc 
Dun£r«a GL 
S.C M. Cuc

5
15
15

Junioara Adriana Surdu — fn mijloc — a cîștigat cu ușurința titlul de campioană de senioare la 60 m.

Activitatea sportivi de masă in dezbaterea plenarei C. J. E. F. S. Sălaj

Meciul final *1 eaaayc acarului 
început In nota de dominare a echi
pei Steaua, care reanzini £a prma 
repriză două goluri Intr-un smg-ur 
minut (9) lăsa impresia că va câști
ga Intiinirea derby. $. în continir 
are steliștii au dont r.at, majorin 
du-și avantajul la 3—Ol Din acest 
moment însă dinamoviș-..^ an^n-n- 
țați de înregistrarea pr.mei lor to- 
fringeri din campionat au început 
să joace foarte rapid, combina tiv și 
treptat au întors cursul partidei, la 
sfîrșitul căreia au terminat învin
gători. Un rezultat pe deplin meri
tat, obținut la capătul unei intîlniri 
extrem de echilibrate. Au înscris : 
Pană (2), Costea, FL Sgincă. Moiș — 
Dinamo, Stefanov (2), Gheorghiu, 
Szabo — Steaua. Au condus Gh.

FINAL

2 0
2 3

13
10 
3 1 11 
1 1 13

89—38
73—28
23—70
39—88

a-

28
22

7
3

devâratâ risipă de energie pentru 
obținerea victoriei. în cele din ur
mă, gâlâțenii au realizat succesul 
după care tinjeau, Încheind meciul 
victorioși și terminlnd astfel aceas
tă ediție pe locul IU. Este o ve
ritabilă performantă pentru această 
echipă de hochei, care se plasează, 
in primul său an de participare ca 
o formație mal legată, in imediata 
apropiere a celor două ..mari" ale 

șicampionatului nostru, Dinamo 
Steaua.

Așa cum începuse meciul nu 
părea că Dunărea va rezista

se 
tn

Cdlin ANTONESCU

Iată-1 pe hocheiștll de Ia Dinamo, 
care și tn acest an au reușit să ciș
tige titlul de campioni al țării, (de 
la stingă la dreapta, sus) : antreno
rul M. Flamaropol, FI. Sgincă, Fl«- 
rescu, Boldescu, Molș, Tureanu, 
Malihin, Tone, Axlnte, antrenorul 
secund G. Kosman; (jos) : Iordan, 
Pană (căpitanul echipei), Bandaș, FIo- 
rescu, Costea, V. Huța nu, Dumitraș 
șl Gh. Huțanu.

Foto : Dragoș NEAGU

LAKE PLACID, 10 (prin telefon). 
— Sîmbătă dimineața, pe celebra 
pistă de pe colinele Van Hoeven- 
berg, au început campionatele mon
diale de bob, cu probele rezervate 
echipajelor de 2 persoane. întru- 
cît în ultimele ore vremea s-a mai 
răcit, iar zăpada a început să cadă 
abundent, încă în cursul dimineții, 
pista s-a prezentat în condiții mai 
bune decît la antrenamente. Aceste 
împrejurări și faptul că tempera
tura s-a menținut sub zero grade, 
au favorizat obținerea unor perfor
manțe excelente. încă din prima 
manșă, echipajul vest-german Wolf
gang Zimmerer — Peter Utzschnei- 
der a realizat recordul pîrtiei, par- 
curgînd distanța de 1600 m în 
1:06,45 (vechiul record aparținea 
italianului Nevio de Zordo, cu 
1:06,62). în clasamentul primei man
șe, conduceau echipajele : 1. R.F.G. 
I, 2. Austria și 3. Elveția.

Potrivit ultimei știri sosite în 
cursul nopții, după manșa I, în cla
sament, pe locul 4 se află echipa
jul românesc Ion Panțuru — Dumi
tru Focșeneanu (1:07,86), devansînd 
formația secundă a R.F.G. (Floth- 
Holdorf) cu 7 sutimi de secundă.

TENISMENil ROMANI Șl MAGHIARI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

• Juniorii noștri, invlndâtorl la scor: 4-1 •La seniori. Taroczțj 
asigura victoria la limita (3-2) pentru oaspeți

Remarcam — cu ocazia unei alte 
vizite făcute în Județul Sălaj 
_  că activitatea de educație 

fizică și sport din aceste ținuturi 
este bine orientată, în sensul că 
ea este în concordanță cu impera
tivele momentului și locului: con
solidarea organizatorică și îmbună
tățirea activității asociațiilor spor
tive din școli, întreprinderi, insti
tuții și de la sate și că ea își clă
dește edificiul performanțelor vii
toare după legi trainice, cele care 
presupun să-ți creezi și să-ți for
tifici mai întîi o bogată bază de 
masă, din care să-ți poți selecta, 
ulterior, veleitarii. Orientarea a- 
mintită corespunde, totodată, situ
ației reale a Sălajului, destul de 
modest utilat, pe atunci, atît ca 
bază materială și echipament de 
lucru, cît .și cu specialiști. Subli
niam în același timp că, dacă Să
lajul nu e încă prins în competi
ții marilor rezultate (care califi-

că, de la sine, potentele și activi
tatea unui județ), sarcinile lui nu 
sînt deloc mai restrinse sau mai lip
site de importanță, implicit res
ponsabilitățile sale cu nimic mai 
mărunte.

Reținînd aceste idei subliniate 
atunci, am revenit în județul Să
laj cu intenția confruntării între 
ceea ce s-a preconizat și ceea 
s-a împlinit pînă acum, cît și 
gîndul cintăririi volumului și 
lității a-ceea ce s-a realizat.

CULOARELE INTERESULUI 
MUNCII PERSEVERENTE

ce 
cu 

ca-

Șl

Așa cum aprecia raportul prezen
tat de președintele C.J.E.F.S. Să
laj, loan Domuță în plenara Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport — avînd ca subi
ect : „Analiza activității sportive 
de masă și măsurile care au fost 
întreprinse pentru îmbunătățirea

acesteia pe anul 1972" — pașii care 
s-au făcut mai mari și importanți, 
însă dimensiunile lor ar fi putut 
fi și mai apreciabile dacă ar fi fost 
înlăturate (prin muncă și perseve
rență) mai multe dintre obstacolele 
obiective și subiective, care s-au 
ivit ori s-au interpus pe par
curs.

Enumerînd acumulările, rapor
tul și vorbitorii au remarcat pro
gresele înregistrate pe linia pă
trunderii exercițiului fizic și spor
tului, ca și agrementului prin miș
care atît în masa elevilor, cît și a 
tineretului prins în munca pro
ductivă de la orașe și sate, rezul
tatele favorabile obținute pe linia 
consolidării organizatorice a mul
tora dintre asociațiile sportive din 
școli, întreprinderi, instituții și co-

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, START IN „CROSUL 16 FEBRUARIEii

»»

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Așadar, astăzi, de la ora 10, 
vom avea ocazia să asistăm, la 
Stadionul Tineretului, la prima 
mare acțiune bucureșteană a 
acestui an din domeniul sportu
lui de masă : „Crosul 16 Februa
rie". îmbucurător este faptul că 
marea majoritate a participa n- 
ților la întreceri este constituită 
din reprezentanți ai mediului 
școlar din Capitală (se aprecia
ză că în listele de înscrieri sînt 
prezenți peste 3 000 de elevi). 
Ceea ce înseamnă că această 
probă atletică se bucură, în ciu
da unor păreri contrarii, de un 
mare interes în rîndul amatori
lor de sport. Așa stînd lucruri-

le. presupunem că inițiativa 
C.M.E.F.S. București nu va ră- 
mine singulară pe parcursul a- 
cestui an.

A fost definitivat PROGRA
MUL curselor, traseele șl orele 
de start : cat. 14—16 ani fete, 600 
m, ora 10 ; cat. 14—16 ani băieți
— 800 m, ora 10,15 ; cat. 17—19 
ani fete — 800 m, ora 10 ; cat. 
17—19 ani băieți — 1 000 m, ora 
10,50 ; cat. peste 19 ani fete — 
1 000 m, ora 11,10 ; cat. peste 19 
ani băieți — 2 000 m, ora 11,20 ; 
cat. sportive legitimate atletism
— 1 500 m, ora 11,40 ; cat. spor
tivi legitimați atletism — 2 500 
m, ora 11,45.

Ultima zi a Intîlnirilor dintre se
lecționatele de tenis ale României și 
Ungariei nu ne-a adus decit in parte 
satisfacțiile dorite. Porniți de la În
ceput pe drum bun, echipierii for
mației noastre de juniori și-au con
solidat avansul din debut, termintnd 
net învingători in fața oaspeților : 
4—1. In schimb, reprezentanții lotului 
de seniori au trebuit să plece stea
gul în fața echipei maghiare, după o 
egalare trecătoare: 2—3. Privjt în 
ansamblu, rezultatul poate fi consi
derat oarecum satisfăcător, jucătorii 
noștri cîștiglnd șase meciuri din tota
lul celor zece disputate. Nu e mai pu
țin adevărat, însă, că bilanțul pozitiv 
se datorează în special evoluției tineri
lor jucători.

în deschiderea după amiezii 
de la Floreasca — bticurlndu-se ieri 
de o asistență sporită — au jucat 
Ion Sântei șl al doilea jucător ma
ghiar, Balazs Laszlo. Meciul a fost 
mai strîns decît ne așteptam. în pri
mul set, ambii jucători și-au cîștigat 
pe rînd ghemurile la serviciu, egali
tatea menținir.du-se și în prelungiri. 
La 5—5, Sântei are o minge.de break, 
dar adversarul egalează cu un „as", 
ca apoi să-și ciștige și de această da
tă serviciul. Se dispută apoi tie-brea- 
kul, adjudecat însă net (7—1) pentru 
român. Al doilea set părea să conti
nue în aceeași notă, cîștigîndu-se pe 
serviciu (foarte bun la amîndoi), dar 
șl datorită ineficacității retururilor. 
Egalitatea se rupe mai rapid de data 
aceasta, Sântei jucînd cu mai mult 
aplomb în ghemul patru, în care face 
un break decisiv. El se distanțează 
la 5—2, ratează o minge de meci, dar 
apoi tn ghemul următor pune capăt 
luptei: Ion Sântei (România) — Ba
lazs Laszlo (Ungaria) 7—6, 6—3.

Prima rachetă a oaspeților, talen
tatul Balazs Taroczy, și-a arătat ade
vărata forță abia în ultimul meci, în 
care avea să fie decisă soarta între
gii Intîlniri. înx fața unui adversar

puternic, foarte mobil șl activ la fileu, 
Toma Ovici n-a putut să-și pună în 
valoare jocul de fineți șl tacticile de
fensive. Rar l-am văzut plasîndu-sl 
passing-shotul cu care strălucise în 
ziua precedentă. Iar în fața servici
ilor puternice ale lui Taroczy, retu
rul său s-a arătat insuficient. Evo
luția celor două seturi a fost cvasi- 
simetrică. De fiecare dată, după ega
lități repetate, maghiarul a făcut break 
în ghemul șase, suficient pentru victo
rie. Scor: Toma Ovici (România) — 
Balazs Taroczy (Ungaria) 2—6. 3—6.

Reluată de la scorul de 2—0 tn fa
voarea reprezentativei noastre, în 
sala Steaua, disputa juniorilor a dat" 
din nou prilej tinerilor Coste] Curcă 
șl Mihai Tăbăraș (amîndoi de Ia clu
bul Progresul) să-și înscrie cite o 
victorie în palmares. Curcă l-a avut 
ca adversar pe Ferenc Csepai. Jucînd 
foarte atent și etalînd o gamă de lo
vituri destul de_ variate și bine pusă 
Ia punct, fără vreo reținere în 
a veni la fileu, jucătorul român și-a 
obligat adversarul să rămînă mai 
mult pe linia de fund. Scorul meciu
lui: Costel Curcă (România) — Fe
renc Csepai (Ungaria) 6—2, 6—3.

Tot în două seturi a cîștigat si Tă
băraș care și-a fructificat bine’ lovi
tura de rever, în care are mare si
guranță, jucînd foșrte degajat în a- 
celași timp: Mihai" Tăbăraș (România) 
— Laszlo Szirakr'(Ungaria) 6—3, 6—3.

La 4—0, meciul de'dublu nu mai 
avea alt rol decit să majoreze scorul 
în favoarea juniorilor români, ori să 
marcheze punctul de onoare al oas
peților. Cuplul Csepai — Sziraki, ju
cînd mai agresiv la fileu, tenismenii 
maghiari, fiind, în plus, mai acomo
dați unul cu celălalt, a cîștigat cu 
7—5, 7—6 în fața perechii române 
Curcă—Tăbăraș.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

minge.de
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Duelul" sau „dialogul" performantelor... continua

Intr-una din sălile Muzeului 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare 
ți democratice din România 
se află fotografia muncitorului 
Dumitru Maier, participant la 
grevele ceferiștilor din Bucu
rești, căzut eroic — sub gloan
țele jandarmilor — în diminea
ța zilei de 16 februaria 1933, 
la Grivița...

Puțini sînt cei care, privind 
cu pioșenie chipul tinărului 
muncitor devotat cauzei prole
tariatului, știu că Dumitru 
Maier — „Mitru", cum îi zi
ceau prietenii — a fost un 
mare sportiv, campion națio
nal de lupte greco-romane, la 
categoria

Plecat 
unde s-a

CEL MAI FRUMOS
semimijlocie.
din comuna GIlău, 

născut în 1906. fia de

• Debutanți la J.O. din 1958 de la 
Melbourne, chiar cu cîte o medalie 
(Olga Szabo — argint în proba in
dividuală, J. Pawlowski — bronz 
în cea pe echipe), cei doi s-au găsit 
mereu prezenți pe planșele 
late în toate colțurile lumii 
de puține qri pe podiumul 
gătorilor.

La Munchen, deci la cea 
cincea lor participare la J.O., Olga 
Szabo a cucerit medalia de bronz 
cu echipa, iar Pawlowski, ratînd de 
puțin calificarea în finală în proba 
individuală, a obținut cu echipa de 
abia un loc V.

Odată cu încheierea întrecerilor 
de la Munchen, se părea că va că
dea cortina și peste activitatea ce
lor doi scrimeri, cu toate că evolu
țiile lor în Bayernhalle încîntâseră 
— ca întotdeauna — pe toți cei pre
zenți.

Telex-urile au adus, în urmă cu 
cîteva zile, o știre care pentru mulți 
a trecut poate neobservată : „în 
turneul internațional de la Varșo
via, proba de sabie a fost ciștigată

Dacă ar fi vorba să se scrie o 
istorie a scrimei mondiale, sînt si
gur că un capitol ar fi rezervat la 
doi mari sportivi : Olga Szabo și 
Jergy Pawlowski. Și aceasta nu da
torită numai performanțelor obți
nute de cei doi, fiindcă asemenea 
performanțe au realizat și alții, 
poate uneori chiar mai bune, dacă 
ne amintim de vechea „gardă" de 
sabie a echipei maghiare — în rîn- 
dul căreia 6e găseau Kovacs. Gere- 
vics, Karpați, sau de excelentele 
floretiste sovietice Galina Gorohova 
sau Elena Novikova-Belova.

Olga Szabo și Jerzy Pawlowski se 
găsesc prezenți pe firmamentul ma
rilor valori ale scrimei mondiale 
postbelice, prin îmbinarea rezulta
telor a'« longevitatea competițională 
de performanță. Computerul „Go- 
lym“ încărcat cu tot ce s-a întîm
plat în sportul mondial de-a lun
gul anilor, i-a situat după cea de 
a XX-a ediție a J.O. de la Mun
chen, în fruntea plutonului scrime- 
rilor.

insta- 
și nu 
învin-

de a

solitară.?
poartă spre sala 

Capitală, veți ve-
Olga Szabo, deși

de J. Pawlowski, care a Întrecut W 
finală pe...“.

Iată deci că „papa", cum îi spu
nem cu toții, sau „diamantul să
biei" cum l-au denumit organizato
rii „Trofeului Martini", contihuă 
cursa.

Va fi o cursă 
Dacă pașii vă 

Floreasca II din 
dea că nu. Aici,
neinclusă în lotul reprezentativ, se 
pregătește să continue „duelul" și 
să dea o... ripostă.

Deci duelul continuă, un duel ce de 
fapt mi se pare a fi mai mult un 
dialog al performanțelor.

Prezența și în acest an (poate și 
în următorii) pe planșe a Olgăi 
Szabo și a lui Jerzy Pawlowski, este 
pe lîngă o dovadă a dragostei pentru 
sport și o pledoarie și o invitație 
către cei tineri, pentru a înțelege 
rolul tehnicii și gîndirii în scrimă 
care odată cu anii, nu numai că 
nu scade (așa cum fac elanul și 
voința izolate) ci și crește.

OCTAVIAN VINTILA

TROFEU
lor mărunte, o coadă frumoasă 
roșcată. A apărut în curînd și cu
mătră. Pășea repede și mărunt, cu 
botul mirosind urmele de pe ză
pada proaspătă. Ca să-i acord to
tuși o oarecare șansă, am slobozit 
un „pst!". Vulpea s-a oprit, m-a 
văzut, dar a sărit prea tîrziu. Un 
glonțișor de 5,6 
tru totdeauna... 
șie ca focul, cu

Trecuse bine 
ne-am revăzut 
tonul silvic. Eram roșii în obraz 
și osteniți. Călcasem pe puțin cîte 
15 km prin zăpadă. N. I. era și 
mai ostenit, fiindcă tîrîse după el 
două vulpi. Și B. P. aducea în spi
nare o vulpe. Cum a ajuns la can
tonul silvic, m-a apostrofat: „Bre! 
vînătoarea asta cere condiție fizică! 
Să umbli atîția kilometri prin 
menea zăpadă, nu-i joacă!"

— Bine! Faci antrenament 
săptămîni și după asta venim 
nou... îi răspund.

— A, nu — nu! Venim și 
minica viitoare! a sărit el, răsu- 
flînd greu...

ȘiEra începutul lui februarie. Lu
nă blîndă, cu zăpadă mai puțină 
ca în alți ani, la vremea aceea și 
cu abia o urmă de ger. Dar vul
pile ignorează mersul vremii și 
nuntesc strict după calendar. Ști
am cu toții, noi cei trei amici, că 
la vremea asta poți întîlni pe cîm- 
pie, dar mai ales la dealuri, cortegii 
de nuntă vulpească: o vulpe 
pă care aleargă, nebuni, doi 
trei vulpoi...

Și am plecat toți trei, spre 
asemenea loc. Trenul ne-a lăsat, în 
zori, într-o haltă feroviară, în ca
re n-a mai coborît nimeni, în afară 
de noi. Cum cunoaștem cît de cît 
locurile, și cum eram și cel mai 
bătrîn vînător, am fost ales, pe loc, 
organizator de vînătoare. Mi-am 
luat rolul în serios și, după ce am 
călcat doi-trei kilometri, le-am ex
pus „planul de bătaie"; eu merg 
drept înainte spre păduricea din 
față ; pornesc peste un sfert de o- 
ră; voi mergeți spre stînga și 
dreapta, după care schimbați un
ghiul de marș cu 9° de grade — 
direcția păduricea. Folosiți che- 
mătorile cu opriri, din loc în loc, 
cu așteptări de cel puțin un sfert 
de oră; nu vă grăbiți să trageți; 
numai dacă vă vine vulpea la

35—40 de metri apăsați pe tră
gaci. Nu „chemați" decît de do- 
uă-trei ori... Intîlnirea, la cantonul 
silvic de la fîntîna cu ciutură, cam 
pe la ora douăsprezece. în caz că 
se întîmplă ceva grav și e nevoie 
de ajutor — două focuri trase la in
terval de o secundă...

Și, cu aceasta „instructajul" era 
sfîrșit. Au plecat. Am rămas pe 
loc un sfert de oră cu gîndul la 
felul cum știu ei să „cheme" vul
pile și cu șansele de a Ie înșela. 
N. I. imită foarte bine și numai din 
gură, țiuitul șoarecelui ; B. P. se 
folosește binișor de o sticlă goală 
pe care trece apăsat un dop de plu
tă — cam cu același rezultat în 
ceea ce privește sunetul; eu am o 
„chemătoare" din material plastic, 
cu care imit ușor vaietul iepure
lui rănit...

du-
sau

mm a oprit-o pen- 
Avea o blană ro- 
spicul părului roz. 
de amiază cînd 
toți trei, la can-

> orfan de 
trebuind să 

tăietor 
să su- 
mate- 
Conti- 
Gilău,

un

Pensionarul

DAR ÎN CANTITĂȚI REZONABILE

CINE ȘTIE... RĂSPUNDE

PICATURI
și intră fără

mutații 
sporti-

— galben și 
inverse. Cînd

etapă 
Cra- 
prie-

(ixjatu 
II «l °P IțJnjiAoi 
t-azețadaj vțajp

două cartonașe
— dau reacții 
jucător i se arată cartonașul

(pjatu 
[naj«o puii

apărător
pumnul un

Arbitrul
îl elimină pe vi- 
Ce va dicta el

__ ia 
materii 

bine 
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sorti 

de
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IULIAN DALIDIS, BUCUREȘTI. Prie
tenul dv. este în situația în care l-a 
adus Foreman pe Frazier : K.O. 1 Uni
versitatea (Știința) Craiova a promovat 
in divizia A, in 1964, in ultima etapă 
(pe potou, cum s-ar spune în termeni 
hipici), intrecînd pe Metalul Tîrgovlște 
șl pe Poiana Cîmpina, care aveau două 
și, respectiv, un punct avans. Dar, am
bele au fost învinse în ultima 
(Metalul. în meci direct cu Știința 
iova). Mi-am făcut un dușman din 
tenul dv. 1

Se descurcă admirabil în fața 
porții. Face ce face 

observe nimeni.

să intervină 
alimentare a 
lăsa să se întrevadă 

.masă

1
•- ■ /.--ri

țăran din Țara Moților. Dumi
tru Maier a rămas orfan de 
tată de timpuriu, ____
înveț ? o meserie, cea de 
de pilc, pentru a putea 
praviețuiască condițiilor 
riale extrem de precare, 
nuînd să locuiască la 
..Mitru“ se deplasa zilnic Ia Cluj, 
cale de 12 km, luînd parte, ală
turi de alți tineri muncitori, la 
exercițiile și demonstrațiile de 
gimnastică inițiate de Asocia
ția sportivă a angajaților eco
nomiști. In anul 1928, împreună 
cu prietenii săi loan Micu și 
Francisc Gyorkos, începe să 
practice luptele în cadrul Clu
bului Sportiv Muncitoresc Cluj, 
dovedind reale calități pentru 
această disciplină sportivă.

Perseverența și seriozitatea 
cu care Dumitru Maier știa să 
învingă greutățile vieții l-au 
ajutat să progreseze rapid pe 
saltelele de lupte, unde a în
ceput să cunoască primele suc
cese. Antrenîndu-se cu pasiu
ne, folosind pentru condiție fi
zică cei.,. 24 de kip dintre Gi- 
lău și Cluj pe care-i parcurgea, 
zilnic, pe jos. Dumitru Maier 
și-a întrecut rînd pe rînd toți 
partenerii și — în 1931 — a 
cîștigat titlul de campion na
țional la lupte greco-romane. 
categoria semimijlocie.

La sfîrșitul anului următor, 
a plecat la București, transfe- 
rîndu-se Ia Atelierele Grivița, 
unde ființa un important nu
cleu a] clasei muncitoare co
muniste.

Căzut la datorie, sub gloan
țele ucigașe ale jandarmilor, 
in dimineața zilei de 16 fe
bruarie 1933, Dumitru Maier a 

• rămas viu în amintirea colegi
lor de muncă și de sport, par- 
'icipanții Ia campionatele națio
nale de lupte din 1934 păstrînd 
un moment de reculegere în 
memoria celui ce fusese cam
pionul „semimijlociilor" cu 
trei ani înainte...

Iată, se împlinesc zilele a- 
cestea patru decenii de la 
moartea eroică a muncitorului 
și sportivului Dumitru Maier, 
a cărui figură va rămîne veș
nic întipărită în inimile celor 
care I-au cunoscut și au trăit 
alături de el, între care și

ALBIN MORARIU 
maestru emerit al sportului

★
Sfertul de oră a trecut. Am por

nit. Ajuns la marginea pădurii, am 
emis cîteva vaiete de iepure rănit. 
Am așteptat cîteva minute, dar nu 
s-a întîmplat nimic. Am mai căl
cat, transpirînd bine (zăpada în 
pădure era mare), cîteva sute de 
metri și am chemat iarăși. N-am 
așteptat nici cinci minute și am 
văzut, fluturînd, pe deasupra tufe-

¥
— E cel mai frumos trofeu pe 

care-1 duci tu, de la vînătorile ta
le... mi-a spus consoarta, cînd am 
ajuns acasă.

— Dar am trofee de cerb, de urs, 
încerc eu contrariat.

— Nu! Asta e cel mai frumos!...
— Ah! Da. Se „poartă'* vulpe, 

m-am dumirit și m-am întristat ; 
și trofeele vînătorești sînt aprecia
te în raport cu moda?

Ilie CARCIU

SPORTIVII POT MINCA 
MAI PE GUSTUL LOR?

Este posibil 
modul de 

vilor ? Așa ar 
recen.„ 

la Fio
rotundă" organi- 
avînd tema .Di-

BRAZILIENI, BRAZILIENI, DAR NICI CHIAR AȘA
Totul a început de la faptul că 

A.C B. Natal, club brazilian eu e- 
chipă de fotbal in prima divizie, 
n-a recunoscut justețea suspendării 
pe care Confederația Sporturilor a 
dictat-o împotriva jucătorilor săi 
Rildo și Nilson. In meciul următor, 
contra lui Botafogo, cei doi „sus
pendați" au evoluat normal, timp 
de 90 de minute, arbitrul intilnirii 
fiind amenințat cu pistolul să se 
facă că... nu știe de decizia forului 
federal.

A doua zi, Confederația a stabi
lit scoaterea echipei din campio
nat pe o durată de doi ani, dar 
nici această hotărîre n-a avut da
rul să-i sperie pe cei de la Natal: 
„Noi vom continua să ne jucăm 
meciurile, amical și la alte date.

Ba mai mult, vom întocmi un cla
sament după ele, adevăratul clasa
ment".

Brazilieni, brazilieni, 
chiar așa.„

de 
al 
O. 
mt 

a da. uneori cu 
obișnuința individu- 

i in materie de ali- 
atunci cînd el urmează să 
i meci sau un concurs. Dr. 
bazat pledoaria pe faptul 

ransformările calorice utile în 
ui competiției nu privesc alimen- 
consumate cu cîteva ore înainte 

zompetiție ci pe cele mîncate pînă

Silviu Andru, din Dej, are 69 de ani — putem spune i 
70, că n-a rămas decît un... pas pînă la această vîrstă — și totuși nu se 
hotărăște să stea la gura sobei și să le spună povești nepoților. Cei din 
Dej îl pot vedea și- acum, în fiecare zi, în curtea locuinței lui, făcînd gim
nastică sau „lucrînd" cu mici greutăți. Principalul lui loc de întîlnire cu 
copiii, acum, iarna, este patinoarul.

„Nea Silviu" a fost un pătimaș practicant al sportului. Dintre .ispră
vile" lui din tinerețe, cea mai interesantă, desigur este efectuarea „pri
mului ocol al României", pe bicicletă, între 7 și 29 iulie 1926, cu trei zila 
de odihnă. Iată o imagine care îi amintește această performanță sportivă. 
Ciclistul din dreapta : Silviu Andru.

...In S.U.A. baschetul continui «i 
fie unul dintre cele mai populare 
sporturi ? în 1971, la cele 87 de 
jocuri de campionat ale echipelor 
profesioniste au fost prezenți nu mal 
puțin de 6 milioane de persoane (în 
medie, aproape 70 000 de spectatori 
la un meci).

..Luptătorul maghiar, Janos Var
ga, fost multiplu campion olimpic 
și mondial, este și un Iscusit vînă
tor ? Printre trofeele lui vînătorești, 
cucerite doar în ultimii trei ani, se 
numără 2 cerbi, 3 mistreți, 15 că
priori, 7 lupi etc.

„.Federația de fotbal din Paraguay 
a depus candidatura la F.I.F.A. pen-

tru organizarea campionatului mon
dial în... 1994 ?

...Renumitul șahist Iugoslav, Sveto- 
slav Gligorici, de 11 ori campion 
național, a Împlinit 50 de ani ? Gli
gorici a obținut titlul de maestru 
în 1939. la vîrsta de 16 ani, iar pe 
cel de maestru internațional cu 12 
ani mai tîrziu, din cauza războiului 
(în timpul ocupației fasciste, Gligo- 
rici a luptat în brigada a V a de 
partizani din Muntenegru). La cei 
50 de ani al săi, Gligorici este un 
adevărat polisportiv i joacă foarte 
bine tenis, Înoată, face ascensiuni in 
munți șl canotaj de agrement.

Prof. doc. Vecchiet s-a referit, cu

precădere. la echilibrul ce trebuie să 
existe între substanțele nutritive 
esențiale. La un total de 4 000—4 500 
calorii pe zi, un sportiv de perfor
manță trebuie să aibă asigurate ami
de în proporție de 50%, proteine în. 
tre 25—30% și lipide între 20—25%. Ta 
eeea ce privește cantitatea de calorii, 
praf. Vecchiet recomandă controlul 
regulat al greutății corporale, orice 
creștere a acesteia fiind un indiciu 
sigur că sportivul mânîncă mai mult 
decît consumă.

Alți parlicipanți ca prof, Ciuti, 
Nistri, Anselmi au susținut că die- 
teticienii trebuie să țină seama de 
obișnuința sportivilor. F. Va'.careggi 
cunoscutul antrenor al „squadrei az- 
zurra" prezent la „masa rotundă", a 
afirmat că el ca și elți fotbaliști din 
generația șa mîncâu în asemenea îm
prejurări nu numai mușchi la grătar 
cu orez fiert ci și fripturi Ia tavă 
sau mezeluri. Tot Valcarreggi a sus
ținut ca fotbaliștii care efectuează 
atît de des deplasări in alte țări să 
fie însoțiți, pe cit-posibil, de bucă
tari pentru că o alimentație „ca aca
să" i-ar scuti pe respectivii sportivi 
de încă un efort de acomodare, pe 
lîngă cele cerute de condițiile clima
terice, fus orar, ambianță generală.

Cunoașteți regula
mentul de fotbal 7 în
trebarea este, poate, 
inutilă, căci nu există 
un singur iubitor al 
fotbalului care să nu 
pretindă că el cunoaște 
la perfecție regulamen- 
tul.chiar dacă nu l-a... 
citit niciodată.

Să face, totuși, un 
mic test, punîndu-vă în 
fața a trei probleme :

1. Penalty. Un jucător 
din echipa în favoarea 
căreia s-a acordat lo
vitura de pedeapsă, pă
trunde în careu înain
te ca lovitura să fie e- 
xecutată. Coechipierul

său, aflat la balon, la 
punctul de Ia 11 metri, 
trage, dar portarul res
pinge mingea în cor
ner. Ce decizie trebuie 
să dea arbitrul, într-o 
aserpenea situație ’

(jjoa ap «mț 
-jAOi vpioae ba i3) f’ "

2. Aceeași fază, cu 
diferența că cel care a 
pătruns în careu este 
un jucător al echipei în 
apărare. Ce decizie va 
da conducătorul jocu
lui 7

3. Repunerea mingii 
în joc, de la poartă. 
Portarul degajează, 
mingea face 2-3 metri, 
iar în timpul acesta 
un apărător lovește 
cu pumnul un ad- 
versar. Arbitrul flu
ieră și 
novat, 
apoi ?

GOLUL NU VINE SINGUR...

Fotbaliștii „Progresului" s-au zbenguit o 
vreme sub rafalele dușului și au plecat să 
ia masa.,. Acum, n-au mai rămas în ves
tiarul stadionului decît antrenorul Eugen 
Iordache și „nea Marin" Tudorache, cred 
eu, cel mai vechi secretar de secție fotbal 
din țara noastră. („Nea Marin" deține acest 
post din 1939 I). Ii las cîteva minute pe cei 
doi „piloți" ai navei Progresului — aflată 
în derivă pe apele agitate ale Diviziei „B“ 
să-și pună la punct planurile pentru a doua 
zi, apoi mă retrag cu „Genu" în micul său 
birou, ca să stăm de vorbă mai pe-ndelete...

— Biografia mea fotbalistică nu-i prea 
fireu de reconstituit, ne spune Eugen Ior
dache. Am debutat la o echipă de cartier, 
Gloria, unde m-au adus Flamaropol și Gică

întîlnire cu o veche dragoste: Progresul

poziție • Cum s-a „născut" Mulțescu ? • Re

• Eugen lordache, „tunarul" de acum două decenii

Popescu. Jucam și la juniori și la „a-ntîia 
după cum era nevoie. Mai tîrziu, Gică An
drei m-a invitat pe „Venus", la un antre
nament al Juventusulul. Rezultatul ? M-au 
luat „roș albaștrii"; dar prima echipă n-am 
„prins-o" decît prin 1943. Jucam acum sub 
bagheta lui Emerich Vogi, alături de Ilie 
Oană, Vasile Naciu, Mișu Flamaropol, Gică 
Bărbulescu... Am stat aproape zece ani la 
„roș albaștri". Apoi am trecut la Rapid, in 
linia de atac cu: Bazil Marian, Ștefan Fi- 
lotte, N. Roman și Andrei Rădulescu. După 
un an, figuram , in „atacul" Progresului, 
împreună cu Ozon, Smarandache și ceilalți. 
Apoi, am fost împrumutat pentru un „re
tur" la I.C.O. Oradea și am sfîrșit fotbalul 
tot la echipa din str. dr. Staicovici!

— Ai fost considerat un jucător cu „șut- 
trăznet"...

— E adevărat, dar să știi această carac
terizare nu mi-a căzut din cer. Munceam al 
naibii la antrenamente și chiar acasă, prin 
curte, ca să ghicesc cel mai bun unghi de 
lovire a balonului. Și mai era ceva. Aveam 
totdeauna CURAJUL să trag la poartă din 
orice poziție.

— De cîte ori ai îmbrăcat tricoul națio
nalei ?

— De 12 ori
— Care crezi c-a fost cea mai frumoasă 

partidă a dumitale ?
— La Olimpiada de la Helsinki, cînd am 

fost întrecuți la limită de marea echipă a 
Ungariei. Din pasa mea a marcat Suru go
lul nostru. Dar atunci toți ai noștri au ju
cat excepțional...

— A venit o zi cînd jucătorul Iordache 
schimbat ștafeta cu antrenorul Iordache.
— Ziua aceea — căci trebuie să sosească 
astfel de zi în viața oricărui fotbalist — 
fost în toamna anului 1957, cînd am tre

cut la Centrul de copii al „Progresului"! 
Apoi am fost chemat la prima echipă a 
„bancarilor" alături de Augustin Botescu și 
Cornel Drăgușin. Am trecut de aici la echi
pa Viitorul unde mă ocupam de juniori, 
la Metalul și Flacăra și am revenit la Pro
gresul, ajutîndu-l pe Titus Ozon. Au urmat 
alte „stagii" la C.F.R. Cluj, la Jiul 
șani, 
să!

Petro-
iar acum, iată-mă din nou aci, ..aca

Ce satisfacții ți-a adus pînă acum me
de antrenor ?
In primul rînd, Mulțescu. L-am luat 

de la Steaua unde lincezea pe tușă și l-am 
titularizat la Jiul, de la bun început. Asta 
i-a dat mare încredere și sper că nu mă

seria

★

Cele 
roșu 
unui 
galben se înroșește știind că la ur
mătorul va fi dat afară de pe te
ren, iar cînd i se arată cel roșu se 
îngălbenește gîndindu-se că va fi 
suspendat pe una sau mai multe 
etape.

După ce a cîștigat într-o manieră 
de mare campion cursa, alergătorul 
a făcut un tur de onoare. Apoi a 
nechezat falnic.

Dumitru NEGREA

va dezamăgi în anii care vor urma. Aș mai 
putea vorbi și despre un alt jucător, dar 
o fac cu un pic de mîhnire... Eu i-am pus 
primele ghete de fotbal lui Dudu Georges
cu. cînd era încă copil, la „Progresul". 
Acum a uitat ce datorează clubului și a 
fugit la Reșița, tocmai cînd e mai greu!

— Lucrezi acum cu o echipă foarte tî- 
nără, după cîte știu...

— Este foarte adevărat, dar sper să ob
țin, cu timpul firește, rezultate tot mai 
bune cu acest nucleu de fotbaliști, dintre 
care aș vrea să remarc pe Bora, un „pro
dus" al Centrului nostru, și dintre vîrstnici 
pe Viorel Popescu, care la cei 31 de ani ai 
săi, luptă cu dăruire și prospețime, exem
plare...

— Știu că în familia Iordache mai există 
un fotbalist...

— Da, surîde antrenorul Progresului, e 
vorba de Gabriel. E student în anul doi la 
Academia de Științe Economice și a venit 
la „Sportul studențesc", după o perioadă în 
care a jucat la „Universitatea Cluj".

— Crezi că... va păți pe urmele tatălui 
său ?

— Depinde de dragostea lui pentru fot
bal. Restul se învață pe teren.

— Ce-ți dorești pentru viitor ?
— Să ajut Progresul să ajungă acolo 

unde a mai jucat... Va fi greu, o știu. Am 
simțit asta de la bun început cînd lotul pe 
care-l preluasem s-a făcut fărîme în cîteva 
zile. Nu uita c-au plecat Kassai Beldeanu, 
Dumitriu IV, Grama, Manta și alții. Dar, 
încet, încet, am izbutit să pun bazele altei 
echipe... Cu băieții aceștia și cu speranțe 
nestrămutate, continuăm drumul...

George MIHALACHE

Dis-RAFAH, OPR1ȘIU, TIMIȘOARA, 
pută familială ! Dv. spuneți că cel 16 
fotbaliști cărora li s-au ridicat statul 
In Mexic au fost considerați cel mal • 
buni jucători ai C.M., Iar tatăl dv. sus
ține că statuile reprezintă pe cei mal... 
frumoși fotbaliști ai celor 16 echipe par
ticipante la turneul final. Evident, s-a 
ținut seama de primul criteriu. Altfel, 
e lesne de închipuit, pele n-ar îl avut 
nici cea mal mică șansă !

ION TAPELEA, BUCUREȘTI. „Vă ce
rem ajutor, In numele dreptății și ade
vărului !“. sînt de-a dreptul emoționat. 
Habar n-aveam pînă acum că rubrica 
mea reprezintă ultima speranță a mi
crobiștilor ! In problema ridicată, a 
sancționării unor fotbaliști care s-au 
făcut vinovațl de repetate acte de in
disciplină, desigur, ar trebui să se ma
nifeste șl mai multă fermitate, dar, de 
la vorbe (chiar... ultimatumuri f) la 
fapte este, uneori, o cale lungă, presă
rată cu sentimentalisme, cu înduioșări 
etc., etc.

OVIDIU CRISTEA, BACĂU. Știu veci
nii că țineți cu U.T.A. ? Dar, să ascul-

ION PAHONTU, TISMANA. Iosif Var
ga, fostul jucător al lui Dinamo Bucu
rești. a abandonat fotbalul. Nu-1 cău- 
tațl, deci, în formația lui C.S.M. Reșița. 
Veți întîlni, tn rîndurlle el, un alt Varga, 
mal tlnăr.

NICOLAE BARAITARU, CONSTANȚA. 
Este așa cum spuneți dv. : înainte de 
a veni la F.C. Argeș. Troi a jucat 
Metalul București, și la alte 
răspundeți, la școală, tot atit de 
ca la fotbal ? M-ar bucura sâ fie

ZAHARIA ANGHEL, PITEȘTI. 1. 
n-a fost stabilită data tragerii la 
a meciurilor din cadrul optimilor 
finală ale Cupei României. 2. „Dacă pri
măvara va veni mai devreme (așa cum 
se anunță) și terenurile vor fi apte de 
joc, nu s-ar putea juca campionatul 
sau cupa, incepind de la 4 martie 
în această perioadă, vremea este loarte 
schimbătoare, așa că nu se poate conta 
nici pe 11 șt nici pe 4 martie. Uitln- 
du-se pe fereastră, unii ar putea Întreba 
de ce nu Începe fotbalul, acum, in fe
bruarie ? Măcar de-am avea în martie 
o astfel de vreme 1

FLORIN ILIESCU, TG. NEAMȚ. 1- 
Cele mai bune performanțe ale echipei 
naționale de volei ? Locul 1 la campio
natele europene din 1963 și locul II la 
campionatele mondiale din 1956 șl 1966. 
2. C.C.A. (Steaua) a avut mal 
„echipe de aur", în perioada 1950—1956. — '
volnescu

multe
__ , ... „_____ anilor 

Una dintre ele, ar fl aceasta: 
(Toma) — Zavoda II, Apolzan,

victor Dumitrescu _ Onisie, Bone — 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I, Tătaru. Aur 14 carate. Daca nu 16 !

MARCEL BOIAN, BUCUREȘTI. FlOyd 
Patterson a devenit campion mondial 
de box la toate categoriile, la vîrsta de 
21 de ani.

TRAIAN GARDUS. PITEȘTI. Am reți
nut două din epitafurile trimise :

Unui atacant central
Curată viață de martir ;
— Așa li fuse soarta —
EI ar pleca din cimitir, 
Dar nu găsește... poarta !

Unui fotbalist „voiajor"
In această groapă mică,
Zace trist amicul Tică.
Știu acuma și misterul :
Nu 1 se mal dă... transferul !

v Ilustrații : N. CLAUDIU

tăm urarea pe care o faceți 
arădene :
Pentru retur, atît vă spun : 
Succes la bombele lui Run. 
S-aveți victorii cu șiragu’, 
Să-și rupă „pana“ Fănuș Neagu.

Pana lui Fănuș nu se rupe atît 
ușor. Mi-e teamă să nti se rupă... 
ragu’ 1

urarea pe care o faceți echipei

de
Șl-
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COMITETUL FEDERAL A FIXAT OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ PENTRU 1973
gg y a» u J?

La lucrările plenarei Comitetului 
Federației române de tenis de masă, 
desfășurate sîmbătă, au luat parte 
și o serie de invitați, președinți ai 
comisiilor județene de specialitate, 
activiști din cadrul cluburilor și a- 
sociațiilor sportive, antrenori.

Secretarul general al federației. 
Sever Dăneț, a prezentat o infor
mare asupra activității desfășura
te la tenis de masă pe anul 1972. 
planul de măsuri și proiectul bu
getului pe 1973. La discuții au par
ticipat un număr de 14 tovarăși

Printre măsurile important* pe 
care Comitetul federal le-a propus 
pentru 1973 se înscriu cele privind

Paul Szabo (stingă), cîștigătorul probei de spadă, tn plină acțiune pa 
planșă

Foto i S. BAKCSY

S-AU DISPUTAT PRIMELE
E3

PARTIDE

ALE RETURULUI CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE VOLEI

s V O LE I

Sfîrșitul acestei săptămîni a coin
cis cu reluarea partidelor din re
turul campionatelor naționale de 
volei.

• Partida inaugurală s-a desfă
șurat vineri seara, la o oră tîrzie, 
în sala Institutului Pedagogic, S-au 
întîlnit echipele Medicina și Uni
versitatea București, într-un meci 
contînd pentru campionatul femi
nin. Studentele de la Medicina au 
cîștigat în patru seturi, după un 
joc ahost, în care atît latura tehni
că cît și cea spectaculară au fost 
de un nivel modest.

Medicinistele, din 
au lipsit, din diverse 
Sudacevschi, Angela 
Eva Klein, au început surprinzător 
de slab meciul, cedînd primul set. 
în următoarele, datorită unei expe
riențe competiționale superioare, a 
unui joc mai matur, au reușit să se

rîndul cărora 
motive. Lore ta 
Moroianu șl

eiyem
DUMINICA

ATLETISM : Sala .23 August-, 
de la ora 9.30: campionatele de 
sală ale seniorilor ; Stadionul Ti
neretului, ora io : crosul .16 Fe
bruarie”.FOTBAL : Stadionul Gluleștl, 
ora 9.15 : Rapid (tineret) — Meta
lul Mija; ora 11 : Rapid — Spor
tul studențesc: stadionul Ghen- 
cea, ora 10.30: Steaua _  Electro
nica Obor; stadionul Dlnamo, ora 
11 : Dinamo — Steagul roșu.RUGBY : Teren Constructorul 
ora 9.30 : Dlnamo — Aeronautica; 
teren Tineretului □, ora 9.30 : 
A.S.E. — Lotul de Juniori B; ora 
11 : Lotul de Juniori A — Spor
tul studențesc (tn .Cupa de ‘— 
n»“).

SCRIMA : Sala Floressca 
de la orele 9 șl 17 : turneul 
unghiular (tineret) Romania 
Bulgaria — R.D. Germană, probi 
pe echipe (toate armele).TIR : Sala de la Complexul „23 
August", de la ora 9 : .Cupa 
C.P.M.B.- la arme cu aer com
primat.

VOLEI: Sala Dlnamo, ora 9 1 
Dlnamo — „U“ Cluj (A.f), Dlnamo 
— „U“ Cluj (A.m); ' ■'

lar-
□. tri-

PAȘI IMPORTANȚI ÎNAINTE, DAR Șl PROIECTE CARE ȘI-AU AMINAT TERMENUL DE ÎNDEPLINIRE
(Urmare din pag l)

s-a

mune, dinamizarea campionatului 
asociației la toate aceste nivele, 
preocupările pentru amenajări 
sportive și asigurarea echipamen
tului și materialului de lucru.

Analizînd compartimentat, 
subliniat: IN ȘCOALA: introdu
cerea și practicarea gimnasticii 
zilnice de către circa 40.000 de 
elevi; organizarea cu regularitate 
a campionatului asociației în- 
tr-un număr de 180 de unități ; 
organizarea a 475 * 1 * * * 4 5 de excursii și 
drumeții ; angrenarea, în „Crosul 
cravatelor roșii", a 25.000 de copii 
din clasele III—VII ; învățarea 
înotului de către 725 de partici
pant ; desfășurarea, cu rezultate 
notabile, a competițiilor tradițio
nale ale elevilor, întreceri în ca
drul cărora s-au remarcat mai 
multe talente care au fost, ulteri
or, promovate în echipele de di
vizie B, C și în campionatul jude
țean. Promovări care stau strîns 
legate de munca fără precedent a 
unor cadre 
Pop, Nicolae

Predeal) și Vasile Scerțeaau (Stea
gul roșu).

Virgil Brenci (AB-A. Brașov) a 
cîștigat detașai acest slalom, el sta
bilind cei mai buni timpi în am
bele manșe, după două cobortri 
sigure, precise, în care a căutat — 
și din fericire a și găsit — lini* 
ideală a parcursului, curgătoare și 
eficace.

Dintre oaspeții străini, a-jstriac.il 
Fr. Brandstetter și polonezii J. Wa- 
wrglriewiks și A. Wolkosz sir.t 
singurii care au terminat în mod 
regulamentar cele două manșe, si- 
tuîndu-se în final, în clasamentul 
celor mal buni slalomiști ai zilei.

Condițiile speciale ale întrecerii 
(de care am amintit mai înainte) au 
făcut ca din numărul total de 51 
de concurenți înscriși la start, 
mai 16 să 
este, fără 
dificultate, 
mâni și în 
niori, concursul de ieri a fost o 

rit de tineri de la sate într-o ac
tivitate competițională de durată, 
a fost inițiată „Cupa agriculturii 
sălăjene", întrecere ale cărei eta
pe pe asociație și pe localitate în
cep imediat după consumi rea eta
pei pe județ a „Cupei tineretului 
dc la sate44

ÎN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII : pentru cuprinderea ma
selor largi de salariați în practica
rea exercițiilor fizice și a sportu
lui, în mai multe asociații sporti
ve sindicale s-a organizat cam
pionatul asociației sportive la 
2—3 ramuri de sport, ca și întîl- 
niri inter-asociații, pe ramuri de, 
producție, la diferite discipline; 
Ia atelierele de covoare din Șim- 
leu și la Cooperativa meșteșugă
rească din Zalău s-a introdus, ex
perimental, gimnastica în produc-

Tuturor acestor aspecte recon
fortante și mobilizatoare, li se opun 
însă altele cenușii, iscate din iner
ție și dezinteres, din comoditate 
sau nepăsare. Fiind sesizabile la 
fiecare dintre capitolele amintite, 
le vom sublinia urmînd aceeași or
dine

ÎN 
tanța 
tarea 
torul 
rea capacității de receptare a ele
vilor, multe cadre de specialitate 
(culmea, și membri ai CJEFS) ig
noră activitățile sportiv-recreative, 
ale elevilor sau desfășoară, în ca
drul unităților respective, o 
tivitate sporadică, stopînd 
fel continuitatea și diminuînd 
teresul discipolilor lor față de 
această materie atîț de importan-

tori care au reușit să ajungă în 
ultimul episod al probei fără efor
turi suplimentare au fost campio
nul balcanic Ion Popa și colegii 6ăi 
C. Manta și Octavian Zidaru. 
seria lui Zidaru
Stengel (R.D.G.) care a susținut un 
baraj cu Doboș și Dinescu. Proba
bil că Doboș ar fi reușit să se nu
mere printre finaliști dacă nu ar 
fi făcut atîta risipă de energie în 
turul anterior, domfnînd net o serie 
în care se mai af.au Zidaru, Manta, 
Poulck (R.D.G.) șa. Oricum, evolu
ția sa a fost foarte promițătoare. 
O altă serie viu disputată a fost 
cea care a dat ca finaliști pe Paul 
Szabo șl pe Llviu Angelescu. Ei 
și-au disputat calificarea cu redu
tabilul Panzram (R.D.G.).

Finalele disputate sîmbătă seara 
s-au încheiat și ele cu victorii ro
mânești. La întrecerea floretistelpr, 
Crișu a realizat un șirag de 5 suc
cese. cel mai trudit fiind, desigur, 
cel obținut în fața lui Leschnik, ta
lentata floretistă din R.D. Germană. 
Proba de spadă a comportat un 
raj între Szabo și Popa, baraj 
cheiat cu victoria clujeanului.

CLASAMENTELE FINALE 
FLORETA FETE: 1. A. CRIȘU (Ro
mânia) 5 v; 2. G. Leschnik (R.D.G.) 
3 v; 3. M. BARTOȘ (România) 3 v;
4. U. Lorenz (R.D.G.) 2 v; 5. M. 
Moldovan (Rom.) 1 v; 6. A. Gîrbea 
(Rom.) 1 v. SPADA: 1. P. SZABO 
(România) 4 v d.b.ț 2. I. POPA 
(România) 4 v d.b.; 3. O. Zidaru 
(Rom.) 3 v; 4. A. Stengel (R.D.G.) 
2 v; 5. L. Angelescu (Rom.) 2 v; 6. 
C. Manta (Rom.) Ov.

competiție care s-a 
lungime, număr de _ 
de nivel și grad de dificultate, de 
datele unei întreceri internaționa
le. Pinâ acum, stratul de zăpadă 
nu a permis organizarea unor ast
fel de curse, așa incit „Cupa Di
namo*, pe lingă caracterul de re
vanșă a concursului international 
deputat sâptămlna trecută la Per- 
mtz (Austria), este in același timp, 
un foarte nimerit criteriu de se
lecție, o repetiție generală înaintea 
apropiatelor camp.onate balcanice, 
programate a se disputa tot la Po
iana Brașov, intre 23 și 25 fe
bruarie.

CLASAMENT : (slalom special, 
4M tn lungime, 156 m diferență de 
nivel, 2 X 52 părți) : L Virgil Brenci 
!A5A. Brașov) 87,1 (41,4-44,7), 2. 
Nicolae Barbu (Dinamo) 91,2 (45,2+ 
46,0) ; 3. Ioan Cavașt (Șc. sp- Bra- 
șorta) 91,6 (45,5 +46,1); 4. G. Brand- 
stetter (Austria) 9X5 (47,0 - 46,5);
5. A. Wolkosz (Polonia) 94.1 (45,5- 
48.6) ; 6. Florin Barbu (Brașovia) 
94.3 (47^+474»-

Astăzi, tot pe Pîrtia Lupului, se 
va disputa o a doua cursă de sla
lom special.

ție, la care participă un număr de 
750 de salariați; asociațiile spor
tive Sănătatea Cehu Silvaniei, Ra
pid Jibou, Măgura Șimleu, Me- 
tal-lemn Șimleu organizează, pen
tru membrii lor, după-amieze și 
seri sportive, în care se practică, 
după preferințe, tenisul de masă, 
șahul și popicele ; clubul din ca
drul Casei de cultură din Șimle- 
ul Silvaniei își oferă spațiile pen
tru activitățile sportive ale ama
torilor. De rezultatele bune obținu
te în acest sector își leagă nume
le neobosiții animatori loan Iusco 
și loan Gal de la Cehu Silvaniei, 
Nicolae Florea și Dumitru Lupău 
de la Șimleu, Colom an Lakatoș și 
Virgil Budu de la Jibou, Vasile 
Popa, Gheorghe Hîș, Ștefan Mike 
și Gheorghe Papp din Zalău, 
Francisc Szuhi din Sărmășag.

tă pentru viață. în seria acestor 
pseudo-dascăli se numără : Eugen 
Kadar de la Almaș, Maria Nico- 
rici de la Crasna, Ștefan Varga de 
la Sărmășag, Elisabeta Paka de la 
Pericei, Vasile Tarba de la Someș 
Odorhei, Imre Toth de la Hida. O 
altă lacună sesizată în activitatea 
sportivă din școli este ignorarea e- 
tapelor pe clasă șl școală ale com
petițiilor cu caracter republican, 
profesorii limitindu-se la o selec
ție de suprafață (pentru etapele pe 
localități sau județ), anulînd ast
fel caracterul stimulatoriu al în
trecerilor rezervate elevilor (prin
cipalul rezervor al performanței) 
și suprimind posibilitatea de cu
noaștere a potențialului școlii. Tot 
la nivelul școlilor este de semna
lat numărul redus al acțiunilor tu
ristice (mai ales că județul Sălaj

Bartha, Petru Bologa, Virgil Budu.
LA SAT: s-a durat cadrul or

ganizatoric al activității sportive 
de masă prin constituirea asocia
țiilor sportive în fiecare comună 
și a cercurilor sportive la nivelul 
satelor, cadru care a facilitat des
fășurarea unor competiții de lar
gă popularitate, cum sînt „Cupa ti
neretului de la sate“, „Crosul tlne- 
retului" și organizarea unor du
minici cultural-sportive, serbări 
cîmpenești și acțiuni dedicate e- 
venimentelor semnificative din via
ța partidului și statului nostru. 
Pentru atragerea unui număr spo- 

cum sînt : Mircea 
Teudean, Tiberiu

consolidarea bazei de masă a spor
tului de performantă, lărgirea acti
vității de masă prin angrenarea 
unui număr cit mai mare de tineri 
fi copii in practicarea acestui 
sport, întărirea muncii educative Ia 
toate eșaloanele și realizarea ur
mătoarelor obiective de performan
ță pentru anul 1973 : 2 (două) mo
dalii la campionatele mondiale, 6 
(șase) medalii la campionatele eu
ropene de juniori și 4 (patru) titluri 
balcanice. în același plan de mă
suri sînt cuprinse și mijloacele 
concrete de realizare a obiectivelor 
propuse.

în încheierea dezbaterilor, prof, 
univ. loan Kunst-Ghermănescu, se
cretar al C.N.E.FJS., a apreciat că 
s-au înregistrat unele creșteri can- 

cu 3—1

progres,

impună, obținînd victoria 
(—10 ,3, 10, 3).

Universitatea, în evident 
nu are încă suficientă forță în atac 
și, din această cauză, în momentul 
de față nu poate spera la mai mult.

Dintre jucătoarele ce au evoluat 
am remarcat pe Maria Matei, Elena 
Pandrea, de la Medicina, respectiv, 
V. Stoica.

Au arbitrat N. Mateescu și M. 
Oancea.

• O interesantă partidă s-a dis
putat ieri după amiază în sala Con
structorul, între formațiile feminine 
Constructorul și 1£J"S. Jucătoarele 
de la Constructorul au furnizat o 
mare surpriză, cîștigînd cu 3—1 (10, 
15, — 16, 3)!

Iulian COSTINTU
• în sala Progresul s-au întîlnit 

echipele masculine Progresul și 
Electra. Scor: 3—0 XII, 4, 13).

VIRGIL BRENCI (A.S.A. BRAȘOV) 
ClȘTIGĂTORUL PRIMULUI SLALOM SPECIAL

SCHI
(Urmare din pag 1)

termine cursa, ceea 
îndoială, o dovadă 
Pentru concurenții 
mod special pentru

nu
ce 
de 

ro- 
ju-

PRIN HĂȚIȘUL ANGAJAMENTELOR NEONORATE

ȘCOALA: ignorînd impor- 
exercițiului fizic în dezvol- 
copiilor și subestimînd aju- 
acestui instrument în spori-

ac- 
ast- 
in-

titative și calitative la nivel mediu, 
nu Insă și în că privește vîrful 
piramidei și a solicitat antrenorilor 
și sportivilor să lucreze cu mai 
multă pasiune, să aplice metodica 
modernă în instruire, utilizând la 
maximum cuceririle științei în pro
cesul de antrenament, precum și 
folosirea cît mai eficientă a timpu
lui afectat pregătirilor. Ridicînd 
continuu calitatea muncii instruc- 
tiv-educative, nivelul performante
lor cu adevărat de valoare va 
crește și el necontenit. Vorbitorul 
a mai dat și o serie de Indicații 
orientative.

La gfîrșit, membrii Comitetului 
federal au aprobat planul de mă
suri și bugetul pe 1973.

SCRIMĂ ....

TURNEUL INTERNATIONAL
DE LA BUCUREȘTI

(Urmară din pag l)

în
s-a mai calificat

ba- 
în-
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DESTAINUIE
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re-

IDUNAREA GIURGIU A LANSAT UN S.O.S UNCHIAȘ SE
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Desigur că, poziția pe care se si
tuează Dunărea Giurgiu în clasa
mentul seriei I a Diviziei B nu 
poate mulțumi pe suporterii săi. Lo
cul (12) se află în subsol, iar dife
rența de puncte ce o desparte de 
deținătoarea „lanternei roșii” este 
minimă (2 puncte). Comportarea 
modestă a formației în sezonul de 
toamnă se datorește. în special, re
structurării lotului, acțiune începută 
în primăvara trecută și continuată 
pînă în preajma actualei ediții a 
campionatului. Astfel, s-a renunțat 
la 7 jucători plafonați și, în locul 
acestora, au fost promovați mai 
mulți tineri crescuți în cadrul pro
priului centru de copii și juniori. 
Lipsa de experiență a noilor titu
lari și-a pus amprenta pe jocul e- 
chipei, evoluțiile oscilînd permanent 
de la calificativul „bun" la „slab”, 
și totodată la înregistrarea unor 
rezultate nesatisfăcătoare. în ciuda 
acestei situații, antrenorul echipei, 
Costică Marinescu, este optimist, 
deoarece tinerii promovați sînt ele
mente talentate, capabile de a face 
progrese și, în același timp, dor
nice le afirmare. De altfel, în ac
tuala perioadă de pregătire s-a lu
crat intens și fiecare a acumulat 
noi cunoștințe în vederea unei evo
luții superioare în retur.

Dar, comportarea modestă nu 
poate fi trecută numai pe seama 
lipsei de experiență. Toate eforturi
le antrenorului și ale elevilor săi, 
atît la pregătire cît și la meciuri 
oficiale, nu au fost susținute per
manent de biroul secției de fotbal. 
Cu toate că acest organ, care con
duce și îndrumă toată activitatea 
fotbalistică din cadrul asociației, nu
mără în rîndurile sale 18 persoane;

I 
I
I
I
I
I 
I

TRANSFERĂRI DE JUCĂTORI
Comisia centrală de competiții a 

aprobat următoarele cereri de trans
ferare, întemeiate pe motivul (foarte 
elastic, dar prevăzut de regulament) 
nerespectării obligațiilor de către e- 
chipele lor: D. Căunei, M. Moraru si 
Gh. Grozea de la Petrolul Ploiești Ia 
F.C. Galați și Fr. Toth de la A.S.A. 
Tg. Mureș la Minerul Baia Mare.

Cazul jucătorilor Pană (Sp studen
țesc) și Ciocîrlan (Universitatea Cra
iova), ca schimb între cele două e- 
chipe, a fost amînat pentru ședința 
din 16 februarie.

apropiat prin 
porți, diferență

sportive oi 
sătesc au 

lor peste 
asta nu

star- 
ti- 
că

Din 
ca- 

spo-

mai multe ori 
la etapa supe- 

etapeie pe aso- 
Ce că nu și-au

la 
necompetițională. 

foarte des intilnit — 
a fost asigurată de 
școlilor din localități, 
tinerii care lucrează în 

raza

are r.enumaiato wear. îmbietoare 
în jurul fiecărei localități), ca și 
atenția redusă arătată demonstra
țiilor sportive organizate cu oca
zia deschiderii sau închiderii anu
lui școlar.

LA SAT : dacă în 1972 competi
țiile 
diul 
tul 
neri,
toate asociațiile sportive și-au fă
cut datoria față de membrii pe 
care trebuie să-i servească, 
contră, multe dintre eie s-au 
racterizat printr-o activitate 
rădică, fie că s-au rezumat numai 
la activitățile prinse în calendarul 
județean (de cile 
participînd numai 
rioară, suplimind 
ciații și localități), 
făcut prezența la nici o competiție 
oficială, rezumîndu-se numai 
cite o acțiune 
Sau — caz 
participarea 
către elevii 
nu de către 
unitățile productive de pe 
comunei

ÎN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII, campionatul asociației lip- 

.sește din unele asociații mari — 
cum ar fi Autobaza, Columna, E- 
nergia, Comerțul din Zalău, Se
paratorul, Silvania din Șimleu, Vo
ința din Zalău și Șimleu, — cau
zele constituindu-le fie slaba preo
cupare pentru atragerea salariați- 
lor la practicarea sportului de 
masă din asociațiile respective, fie 
absența bazei sportive și a echi
pamentului necesar. Minusuri de 
care se fac vinovați atît președin
ții asociațiilor amintite cît și mem
brii CJEFS care nu s-au ocupat, 

activitatea sa a fost sporadică 
ș nenumăratele probleme au fost 

zolvate numai de către 3-4 dintre 
ei. La prima vedere se pare că 
membrii biroului au sarcini precise, 
dar în realitate domnește confuzia, 
mulți dintre ei simțindu-se mîndri 
cu faptul că fac parte din birou, 
fără însă să miște un deget pentru 
îmbunătățirea activității. Așa se 
face că balanța financiară a secției 
pe anul 1972 este deficitară, dato
riile ridicîndu-se la o sumă destul 
de importantă. O situație deloc plă
cută, care este de altfel cunoscută 
de toți factorii ce concură la acti
vitatea fotbalistică din asociație.

Aminteam mai înainte că doar 
trei-patru entuziaști fac eforturi 
pentru menținerea pe linia de plu
tire a echipei Dunărea Giurgiu. A- 
ceșia (N. Mărculescu, T. Rebigan, I. 
Alexe, Gh. Gîrlea, A. Ștănilă) sînt 
salariați la Șantierul naval. Dar, 
din biroul secției fac parte și per
soane ce-și desfășoară activitatea 
profesională în alte instituții și în
treprinderi din orașul Giurgiu, dar 
care figurează doar cu titluri ono
rifice. Așa bunăoară, cel de al doi
lea președinte de onoare al secției, 
Silviu Irizea, precum și Gh. Caras- 
tea și V. Lazăr, membri ai biroului, 
cooptați în acest organ pentru a 
sprijini efectiv activitatea, în spe
cial prin atragerea de noi membri 
susținători din întreprinderile unde 
sînt salariați, nu au făcut nimic în 
acest sens.

Semnalul de alarmă în privința 
situației precare în care se află 
Dunărea Giurgiu a fost tras mai 
demult. Oare nimeni, ne referim la 
organele superioare ierarhice spor
tive, nu vrea să-l audă ?

Pompiliu VINTILA

ULTIMA REUNIUNE A
Seria consfătuirilor-instructaj 

arbitrii divizionari A, B și C, 
pută cu reuniunea de la Cluj, a 
la ultima sa etapă. Aceasta a început 
ieri în București, la sala Dinamo, cu 
arbitrii bucureșteni, și se încheie azi 
la stadionul „23 August", cu divizio
narii din județele Ilfov, Dîmbovița, 
Prahova, Teleorman, Constanța, Ia
lomița, Buzău și Brăila. Ordinea de 
zi este aceeași, în linii mari: un re
ferat asupra arbitrajului In prima

cu 
înce- 
ajuns

- ■ . ■ -

cu prea mare atenție, de activita
tea sportivă la acest nivel.

UN „ECHILIBRU" 
DISTRUS

aruncind, pe
?eie balanței, rezul- 
celălalt minusurile, 
plenara a remarcat 
- un anumit echiii- 

CARE SE CERE
Cumulind datele ș 

unul din talge

obținem — și 
lucrul acesta ■
bru, fapt ce ne arată că tn activi
tatea sportivă de masă — princi
pala direcție spre care este orien
tată activitatea sportivă Sălăjeană 
— mai sint multe de făcut sau de 
îndreptat.

Sugestii prețioase (care au mers 
de la mutațiile în cunoștință pină 
La formele noi de activitate care 
se cer adoptate) au oferit înșiși 
participanțu, factorii care sînt in 
intimitatea problemelor și care știu 
că de buna lor rezolvare depinde 
atît sănătatea și robustețea ge
nerației pe care o au în grijă, cît 
și vigoarea germenului performan
tei care a început să încolțească.

Re(inînd aceste propuneri care, 
aplicate, pot modifica acele men
talități încă conservatoare și pot 
schimba geografia sportivă a ju
dețului, ca și angajamentele par- 
ticipanților (profesori de educație 
fizică, antrenori, instructori, repre
zentanți ai tuturor forurilor cu 
responsabilități în acest important 
sector al vieții sociale) de a trece 
la o muncă de mai mare substan
ță, am rămas cu convingerea că 
activitatea sportivă a județului Să
laj este integrată în sfera preo
cupărilor majore ale județului și 
că, la fel ca în toate sectoarele 
care cunosc astăzi o deosebită e- 
fervescență, se va desfășura și aici 
o muncă înnoitoare, despre ale 
cărei roade vom auzi in curînd.

I

De peste un an.Unchiaș joacă sub 
culorile A.S.A. Tg. Mureș, devenind 
în toamna trecută titular în forma
ția de Divizia A. Acum, el a fost 
chemat, alături de un alt fotbalist 
al acestei echipe, Orza, la lotul de 
tineret.

Pe teren e agresiv, avînd acea 
impetuozitate indispensabilă mai 
ales, unui jucător din apărare. A- 
tunci clnd îl ai în față nu-1 recu
noști aproape: blind, cu un zîmbet 
sfios, își tot face de lucru cu prăji
tura sau cu sticla de pepsi, neîndrăz
nind să te privească drept în 
cînd e vorba de el...

— Am început fotbalul în 
dul cel mai banal: pe stradă, 
turi de fratele meu — acum jucă
tor în divizia C — și de ceilalți co
pii din vecini. Prietenii îmi spuneau 
că nu știu să driblez, că sînt prea 
„slab". M-arn îndîrjit și am mers 
la juniori, la Chimica din orașul 
meu natal, Tîrnăveni. Apoi am ple
cat la școală, la Codlea, trecind la 
Colorom. Am terminat școala și, 
iată-mă, la Petrolul. A urmat un 
turneu în Grecia și, cu această oca
zie, am fost „descoperit". Dar acasă 
puțini mă știau. M-am reîntors a- 
prpape de vatră în vara lui 1971, la 
A.S. Armata. Eram la un pas de 
echipă, clnd un accident la antre
nament m-a trimis pentru multă 
vreme pe tușă... Am așteptat mult, 
am muncit mult, alergînd între sta
dion și școală (n.n.: este elev la 
Liceul industrial-chimie). Și iată, 
în etapa a 7-a a turului actualului 
campionat am „prins" Divizia A.

— După cite am observat ești un 
fundaș stingă, iar îri echipă apari cu 
nr. 3 ?

— E drept, am schimbat locul, 
căci eu am debutat ca fundaș stin
gă. întâi lateral, apoi central. Dar 
știe Tibi-baci (n.n. antrenorul Ti- 
beriu Bone) ce face. Mi înțeleg de 
minune cu Ispir și sperăm să ne în
țelegem încă mult timp la fel să 
jucăm mult și cu folos — împreună.

ARBITRILOR DIVIZIONARI
parte a campionatului (VI. Grosu), 
comentarea unor aspecte ale regulii 
off-side-tilul (C. Nițescu), colaborarea 
dintre arbitrul de centru și cei de 
margine (O. Comșa), precizări privind 
atacul de deposedare prin alunecare 
(G. N. Gherghe). în plus, față de 
reuniunea de ieri, azi vor avea loc 
proiecții de filme și demonstrații 
practice de atac prin alunecare, pre
cum și cu privire la jocul portarului 
(4 pași). Consfătuirea de azi va în
cepe Ia ora 8.

UN CUPLU INEDIT
Un arbitru pozează cu... o colegă !
Poate nu-i nimic deosebit în acest 

fapt. Am mai văzut arbitri recrutați din 
rîndurile „sexului slab“. Chiar la noi 
există „cavaiere ale fluierului“.

Dar, această fotografie constituie to
tuși un document inedit : cei doi sînt... 
soț și soție ! D-na Nicole Piveteau (so
ția trebuie să-și urmeze bărbatul...) s-a 
făcut arbitru pentru a urma exemplul 
soțului său Pierre, care conduce partide 
în Liga Atlanticului din Franța.

Un cuplu unic In Franța și poate 
chiar tn lume.

GRILAJUL CU BUCLUC
britanic Wembley va 
ordine, permițîndu-i-

bariera să fie demontabilă 
imediat după disputarea

Celebrul stadion 
Intra, In sfirșit. In ___ . ,__ , .
se a organiza meciuri pentru disputarea 
diferitelor cupe europene șl Interconti
nentale. Fapt este că datorită absenței 
grilajului despărțitor dintre tribune șl 
terenul propriu zis. F.I.F.A. s-a opus 
mereu sâ-1 omologheze pentru aseme
nea lnttinlri de prestigiu. Conducerea 
stadionului, care aparține unei societăți 
particulare, s-a opus și ea la ridicarea 
unei asemenea bariere de slrmâ, care — 
după opinia unora din acționari — ar 
fl îngrădit libertatea de exprimare a u- 
nora dintre spectatori, călclnd dispozi
țiile tradițiilor sportive britanice. Dar, 
cum In ultima vreme numeroase sta
dioane din Anglia au fost suspendate 
pentru excesele manifestate de public, 
conducerea Iul Wembley a hotărît să 
mal renunțe la tradiții și să se confor
meze normelor stabilite de forul Inter
național pentru protejarea jucătorilor șl 
a arbitrilor. Pentru a nu abdica totuși 
complet de la principiile sale, comitetul 
a hotărît ea ‘ 
șt înlăturat* 
partidelor.

AJAX Șl CEI 10.000...
ÎTiei nu s-a disputat prima partidă 

Ajax — Bayern Miinchen, din cadrul 
sferturilor de finală a’.e Cupei campio
nilor europeni (7 martie, arbitru elve
țianul R. Scheurer) și s-a anunțat că 
...returul său (21 martie, arbitru eng’ez 
K. Burns) se va disputa cu casele în
chise. Toate biletele au fost rezervate 
sau vindute. Interesant de reținut câ 
din cele de bilete, corespunzând
capacității stadionului olimpic din Mun- 
chen, 10 000 au și fost reținute de supor
terii echipei olandeze. Ar fi venit mai 
mulți, dar organizatorii nu le-au rezer
vat bilete in plus !.»
SĂRBĂTOAREA FOTBALULUI 

SCOȚIAN
Ar._: acesta se Împlinesc 1«« de an! de 

'.a înființarea federației scoțiene de fot
bal — .Scottish Football Association". 
î.-.fim-,atâ în U73. ea s-a afiliat abia in 

La F.LF.A. Primul Joc intemațlo- 
r.a: îns* federația l-a organizat cu un 
an Înainte In 1Ș7Z, la Glasgow, cînd

jarea

LEEDS UNITED LA BUCUREȘTI
IN LUNA FEBRUARIE!

George Best, Gordon Banks, Charlie George și alte mari 
vedete ale fotbalului britanic

în filmul englez:

CUPA GLORIEI"
(Meciuri celebre din Cupa Angliei)

regia : Tony Maylam

Fotbal de mare clasă ! Coluri spectaculoase! Faze de neuitat!
filmate excepțional (color) 

In curînd pe ecrane!
(Româniafilm)

— Cum ai primit vestea selecțio
nării tale ?

— Mi-am spus atunci că lumea a 
început să aibă încredere în mine. 
Și ce e mai frumos pe lume decît 
să te bucuri de încrederea oameni
lor ? Voi trudi oricît pentru a-mi 
transforma visele în realitate. Îmi 
pare bine că am fost selecționat, 
dar știu că pregătirea începe și se 
termină la club. Deci gîndul meu 
cel dintâi este ca A.S.A.. să arate 
tuturor că locul 4 de anul trecuț »:i 
a fost deloc întâmplător.

Geo RAEȚCHI

ALTE CONSFĂTUIRI LA F.R.F.
• Luni se va întruni colegiul divi

zionar A (ora 10). Pe ordinea sa de 
zi o problemă importantă: modifică
rile aduse regulamentului de disci
plină.

• Tot luni și la aceeași oră se vor 
reuni președinții secțiilor de fotbal-

- • • ■ “ cărora le va
a turului și 
care vor lua 
din regula-

cu echipe în Divizia B, 
fi prezentată o analiză 
sarcinile ce le revin și 
în discuție modificările 
mentul de disciplină.

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE
La 14 februarie se va disputa la 

Nicosia meciul Cipru — Irlanda de 
Nord, din cadrul preliminariilor C.M. 
Jocul va fi condus la centru de A. 
Bentu, ajutat la tușă de C. Ghemin- 
gean șl Gr. Birsan.

cadrul pre- 
dol oaspeți 
Intr-adevăr, 
au luat loc 

șl Jacek

echipa Scoției a terminat la egalitate 
(0—0) cu selecționata Angliei. în anul 
Înființării forului de specialitate s-a 
disputat revanșa, la Londra : 4—2 pentru 
Anglia.

Organizat pe două categorii de clu
buri, profesionist și amator, fotbalul 
scoțian dispune azi de peste 2500 de 
cluburi, cu 3000 de echipe, însumînd 
peste 50.000 de fotbaliști, pentru meciuri 
stau la dispoziție, circa 2000 de arbitri 
și numeroase stadioane de mare capaci
tate. Cele mai mari sînt la Glasgow : 
Hampden Park cu 134.000 de locuri, Ib- 
rox stadium cu 100.000 și Celtic Park cu 
92.000.

Centenarul federației va fl sărbătorit 
prin numeroase Jocuri Internaționale. De 
altfel, toate partidele, inclusiv cele din 
preliminariile C.M. 1974, se vor disputa 
sub semnul aniversării celor 100 de ani. 
Primul meci se va disputa la 14 februa
rie, miercuri, la Glasgow, Intre cele 
două vechi rivale : Scoția șl Anglia, ur
mătorul este programat la 30 Iunie, cînd 
Glasgow va fl gazda campioanei mon
diale Brazilia. La 26 septembrie, la Glas
gow, șl 17 octombrie, probabil la Praga, 
se vor disputa cele două partide oficiale 
cu Cehoslovacia (in preliminariile CM.), 
Iar la 14 noiembrie lnțllnlrea Scoția — 
R.F. a Germaniei. Cum se vede, Scoția, 
va primi vizita șl a campioanei mon
diale șl a campioanei Europei.

ZIMBETUL LUI GORSKI
Recenta întîlnlre Anglia — Țara Gali

lor. disputată la Londra, în • 
llminarfilor C.M., a avut șl 
poate nedoriți de Ramsey, 
în tribunele de la Wembley 
antrenorii Kazimierz Gorski ___
Gmoch. conducătorii tehnici ai echipei 
Poloniei. Prezența lor n-a fost întîmplă- 
toare. Veniseră să-și vadă la lucru vi
itorii parteneri din preliminarii. Echipa 
poloneză face parte din aceeași grupă 
cu Anglia și Țara Galilor. După joc, 
solicitat să-și spună părerea asupra jo
cului celor două echipe, Gorski s-a 
mulțumit să evite răspunsul sub un 
zîmbet semnificativ. Ziariștii ,l»au inter
pretat. ca și cum le-ar fi spus : „Ani 
găsit arma de a-i combate**. Se vor con
vinge Ia 28 martie, cînd se va disputa 
meciul Țara Galilor — Polonia sau la 
6 iunie, dată la care este programat 
jocul Polonia — Anglia.

PE SCURT
• întîlnirea-tur dintre Spartak Mosco

va și A.C. Milan, programată la 7 mar
tie în sferturile de finală ale Cupei cu
pelor, se va disputa în Crimeea, la soci, 
deoarece terenul din Moscova nu este 
practicabil la acea dată.
• Orașul Esch-sur-Alzette a fost ales 

de federația luxemburgheză pentru a 
găzdui la 8 aprilie meciul dintre Luxem
burg și Elveția din preliminariile C.M.
• Statisticienii iugoslavi au constatat 

o scădere destul de accentuată a efica
cității în campionat : 381 goluri în 1968, 
391 în 1969, 369 în 1970, 369 în 1971 și 366 
în 1972.

jstriac.il


Christos Papanicolau, foarte aplaudat de spectatori, n-a reușit, totuși, decit 5,10 m la săritura cu prăjina

Năstase in semifinale

NEW YORK, 10 — Sferturile de 
finală ale turneului internațional 
de tenis de la Salt Lake City au 
furnizat, în general, rezultatele aș
teptate. în două seturi, cu 7—5, 
6—4, Ilie Năstase a trecut de re
zistența americanului Mike Estep. 
Acesta se remarcase în turul an
terior, elimlnîndu-1 pe Nikos Kalo- 
gheropoulos (Grecia) 7—5, 2—8, 
6—1. Viitorul adversar al lui Nfis- 
tase, ta semifinale, va fi Pani Ger
ken (S.U.A.), învingător eu 3—6, 
6—2, 6—1 asupra Iul J. Fassbender 
(R.F.G.).

în a doua semifinală, americanul 
Jimmy Connors (6—4, 6—3 eu Jiri 
Hrebee) va Juca împotriva învingă
torului din partida Jnan Gisbert— 
Szabolca Barany.

OWÎSS. lOOMfî, DU WORT

SI SHORTER IV

COMITtTUL OIIMPIC U S.U.A

Campionatele de atletism pe teren acoperit ale României
(Ormart din nag ti

pion al României, 2. Ștefan Lăză- 
rescu (C.A.U.) 6,7, 3. Alexandru 
Munteanu (Dinamo) 6,7, 4. Adal
bert Darvaș (Polit. Timișoara) 6,7, 
5. Toma Petrescu (C.A.U.) 6,8, 6. 
Sandu Mitrofan (Dinamo) 6,8, 7. 
Gheorghe Zamfirescu (Steaua) 6,9, 
8. Paul Vasile (Dinamo) 7,0.

ADRIANA SURDU FĂRĂ 
ADVERSARE...

f
*Șir titlul feminin al probei de 60 

ni a revenit unei junioare. Adria
na Surdu confirmă progresul, rea
lizat în acesta sezon, cîștigînd auto
ritar disputa sprinterelor. în serie 
ea a fost cronometrată în 7.4, timp 
ce egalează recordul țării de seni
oare și junioare. în alergarea fina
lă, însă, idșeanca a condus la fel 
de categoric, pînă la sosire, dar nu 
a mail realizat decit 7,5. Mai inte
resantă ni s-a părut întrecerea 
pentru celelalte locuri de pe po
diumul de premiere. Dinamovista 
Elenă Mîrza și mureșeanca Marfa 
Szatmary au fost preferate de că
tre arbitrii de sosire celorlalte con
curente, obținînd -medaliile de-ar
gint și bronz.

CLASAMENT FINAL : 1. - Adria
na Surdu (Lie. 2 laș!) 7.5 — cam
pioană a României. 2. Elena Mîrza 
iDinamo) 7.7, 3. Marta Szâtmarv 
(C.S. Tg. Mureș) 7,7. 4. Steluța Vin- 
tilă (Steaua) 7,8, 5.’ Florica Boca 
(C.A.U.) 7,8,, 6. Greta Măgirescu 
(Sc. sp. Bacău) 7,8, 7. Elena. Joița ' 
(Steaua) 7,9, 8. Mariana Ne- 
delcu (Șc. sp. Cluj) 7,9.

VALENTINA CIOLTAN IȘI 
SCHIMBA TEHNICA...

"Am; așteptat cu mult Interes 
prima evoluție din acest an a re
cordmanei noastre Valentina Ciol- 
tan, despre care antrenorul Sovie
tic Alexei Ivanov ne spusese, nu 
eu mult timp în urmă, lucruri 

•deosebit de frumoase. Veți fi poa
te mirați de rezultatul cu care ea 
a. cîștigat aruncarea greutății, mai 
ales că ultimele rezultate din pre
cedentul sezon în aer liber ne fă
ceau să credem că ziua în care va 
depăși 18 m nu este departe. Ex
plicația acestui 15,46 m am aflat-o 

. imediat după probă de la antreno
rul său, prof. I. Drăgan. „Am ho- 

. tărit în această iarnă să modifi- 
»-ăm tehnica de aruncare. Deocamda
tă, timpul scurs de la această decizie 
este scurt. Valentina nu și-a însu
șit foarte bine toate detaliile noii 
tehnici. Nu mai poate nici să arun
ce ca pînă acum, este undeva pe 
ia jumătatea drumului. In ultimele 
săptămîni nici nu a făcut aruncări 
cu elan, a lucrat numai Ia plasă. 
De altfel, acest concurs nu a avut 
o pondere prea mare în planul ei 

. de pregătire". Să sperăm că noile 
deprinderi tehnice se vor „bătători" 
cît mai repede și că granița celor

■ 18 metri se va apropia din nou.
Singurul lucru care merită sub

liniat în concursul de greutate este 
absența din cercul de aruncări a 
maestre! sportului Ana Sălăgean, 
care a spus adio atletismului după 
o activitate de două decenii,

CLASAMENTUL FINAL: Greu
tate: 1. Valentina Cioltan (C.S.O. 
C. Lung-Muscel) 15,46 m — campi
oană a României. 2. Mihaela Lo- 

. ghin (C,A. Roman) 14,96 m, 8. A- 
«epslna Rusu (Universitatea Cluj) 
1’4,43 m, 4. Mariana Constantin

(Diriamo București) 13,95 m, 5. Ga
briela Ionel (C.A.U.) 12,70 m, 
Iuliana Terec (C.A.U.) 11,99 m.

DUELUL NU A AVUT LOC...,

6.

Proba de săritură în înălțime a 
băieților ne-a produs o surpriză 
neplăcută. Am putea spune câ ea 
s-a încheiat, de fapt, înainte de a 
începe. „Sarea și piperul" probei 
era duelul dintre Csaba Dosa, re
cordmanul țării în aer liber și Șer
ban loan, deținătorul recordului 
național pe teren acoperit. Duelul 
atît de mult așteptat nu a avut 
loc, și nu din pricina accidentării 
vreunuia dintre preopinenți. Cu 
puțin timp înaintea începerii pro
bei, comisia de organizare a hotă
rî! interzicerea dreptului de a con
cura la campionatele naționale, 
pentru ținută incorectă, lui Csaba 
Dosa. (Aceeași măsură disciplinară 
a fost aplicată și declatonistului 
Andrei Șepci, înscris și el la proba 
de săritură în înălțime). în aceste 
condiții întrecerea și-a pierdut far
mecul. victoria lui Șerban loan 
nefiind periclitată. Lipsa „concu
renței" și-a pus, de altfel, ampren
ta asupra rezultatului său. Clasa
mentul final :

1. Șerban Ioan (Dinamo) 2.08 m 
— campion al României, 2. Marian 
Chira (Petrolul Ploiești) 2,05 m. 3. 
Gergelv Kicsid (Steaua). 2,05 m, 
4—-5. Mihai Purice (C.A.U.) 2.00 m, 
4—5. Mihai Negomirescu (C.A.U.) 
2.00 m. 6—7. Cornel Scafeș (C.A.U.) 
2.00 m, 6—7. Zombor 
(Steaua) 2,00

internațională (doar Brigitte Rosen 
din R.F. a Germaniei are 6,48 m), 
ea ar fi cîștigat de departe titlul. 
Lupta s-a dat, In aceste condiții 
bizare, între Alina Popescu-Gheor
ghiu — o reprezentantă a „noului 
val" — și Viorica Viscopoleanu. 
Tînăra atletă a obținut o presti
gioasă victorie în fața fostei cam
pioane 
mondiale. Chiar dacă 
său nu spune prea 
m), trebuie să consemnăm vigoa
rea cu care și-a disputat titlul, 
constanța sa în concurs. Este o 
primă victorie a voinței, care poate 
fi urmată de altele, cu rezultate 
superioare. Și prima care ar trebui 
să se bucure este colega sa de 
club, Viorica Viscopoleanu. O men
țiune și pentru Florica Boca, cla
sată pe locul III cu un record per
sonal: 6,07. Clasament final :

Lungime: 1. Alina Popescu- 
Gheorghiu (Steaua) 6,19 m — cam
pioană a României; 
Viscopoleanu (Steaua) 
Florica Boca (C.A.U.) 
Doina Spînu (Șc. sp. 
m — nou record de 
5.

olimpice și recordmane 
rezultatul 

multe (6,19

NEW YORK. 10 (Agerpres). — 
Noul președinte al Comitetului O- 
limpic american, Philip Krumm, a 
anunțat, in cadrul lucrărilor care 
se țin la Colorado Springs, numirea 
colonelului Donald Miller în func
ția de director executiv al Comite
tului Olimpic al S.U.A. în comite
tul director au fost aleși, de aseme
nea, șapte cunoscuți sportivi, prin
tre care foștii campioni olimpici 
Jesse Owens, Bill Toomey, Willy 
Davenport și Frank Shorter, cîști- 
gătorul probei de maraton la J.O. 
de la Munchen.

Serviciul de relații internaționale 
va fi condus de Arthur Lentz, fost 
ziarist.

m.
Szigyarto

1.

Viorica 
; 3- : 4. 
5.91 
II;

m

2.
6.15 m 
6.07 
Pitești) 
junioare

Sanda Cubleșan (Universitatea 
Cluj) 5.87 m ; 6. Dorina Cătineanu 
(Metalul București) 5,75 m.

NICHIFOR
Beneficiind

LIGOR CONFIRMĂ
și oe prezenței uses 

vedete autentice — reputatul atlet 
grec Christos Papanicolau — sări
tura cu prăjina s-a bucurat de o 
atenție deosebită din partea publi
cului. Reprezentantul Clubului atle
tic universitar — Nichifor Ligor — 
a devenit campion cu o săritură 
de 5,00, confirmînd astfel bunele 
performanțe realizate in aer liber 
în sezonul trecut. La 5 m, el a să
rit cu cel puțin 10 cm pe deasupra 
ștachetei... Remarcabilă și perfor

in. care l-a 
PișialtL 
a realizai 

atletul grec

manța lui Cornel Ante 
învins detașat pe Dinu

Christos Papanicolau 
doar 5,10 m. La 5.25 m. 
a avut trei încercări de puțin ra
tate. Poate că trecînd această ba
rieră el ar fi realizat un rezultai 
remarcabil (ni s-a părut intr-o dis
poziție foarte bună de concurs», 
dar... Clasament final t

Prăjină : 1. Nichifor Ligor
(C.A.U.) 5,00 m — campion al 
României: 2. Cornel Anton (Steaua) 
4.90 m ; 3. Dinu Piștalu (Dinamo) 
4.70 m ; 4. Cristian Ivan (Di nămol 
4.70 m ; 5. Mariana Vrtcu (CI sd. 
șc.) 4,60 m ; 6. Adrian Dinu (C-SJJ. 
Sibiu) 4,30 m.

ALINA POPESCU A INVINS-O 
PE VIORICA VISCOPOLEANU

IM CERILE AȘILOR GHEJII ÎNAINTEA CĂDERII CORTINEI
Pahomova—Gorșkov recuceresc titlul după un an de „intermezzo Buck1*

Christine Errath (R. D. G.)
k0LN, 10. — Vineri epre aftnbă- 

tă, ta orele de noapte, a fost seria 
un capitol din istoria acelei fru
moase lupte sportive care «e dă 
pentru supremația ta disciplina 
dansurilor pe gheață. Ceea ce anul 
trecut a fost considerat un eveni
ment răsunător — înfrîngerea cam
pionilor mondiali Pahomova-Gorș- 
kov, la Goteborg, de către perechea 
fraților Buck — se dovedește azi 
un simplu accident. Excelenții pa
tinatori sovietici recîștigă titlul 
continental, lăsîndu-și adversarii la 
apreciabilă distanță de puncte. 
„Prea mare..." — apun unii specia
liști, deși însuși Erich Buck își ex
prima, încă înainte de start, îndo
iala că ar putea păstra titlul, cu 
sora sa Angelika. Decizia se dădu
se de fapt, din proba impuselor, 
unde al treilea dans („tango") n-a 
oferit talentaților dansatori vest- 
germani punctele suficiente pentru 
a recupera handicapul avut din 
prima zi.

între aceste două extraordinare 
perechi de dansatori există diferen
țe de stil și temperament, mai pu
țin de valoare. Ambele formează 
cupluri perfecte și a face o depar
tajare este, să recunoaștem, foarte 
greu. Au fost preferați Ludmila 
Pahomova și Aleksandr Gorșkov în 
special pentru siguranța exemplară 
a prezentării elementelor tehnice 
și dificultatea acestora.

Oricum, arbitrii continuă să fie 
comentați la fel de mult ca și ve
detele campionatelor. Iată clasamen
tul: 1. Pahomova-Gorșkov (URSS) 
521,25 p ; 2. Buck-Buck (R.F.G.)
513,35 p ; 3. Green-Woods (Anglia) 
499,40 p ; 4. Sawbridge-Dalby (An-

m campioană europeană! 
glia) 494,25 p; 5. Voittak-Jigalta 
(U.R5J5.) 485,50 p; 6. Skotalcka- 
Skotaickl (Cehoslovacia) 466,13 p; 
7. Molseeva-Minenkov (U.R.S.S.) 
470,10 p ; 8. Ctoci-Ceserani (Italia) 
461,40 p ; 9. Bruce-Barker (Anglia) 
451,55 p ; 10. Regoczy-Sallay (Un
garia) 451,55 p ; 11. Wolfers—Mara 
(Franța) 435,70 p ; 12. Woyna-Bo- 
jaczyk (Polonia) 437,23 p ; 13. Fuchs- 
Ftichs (R.F.G.) 420,95 p ; 14. Kopp- 
Kopp (R.F.G.) 406.90 p; 15. Ko- 
lodziej-Gora (Polonia) 411,15 p ; 16. 
Btthler-Bâchl (Elveția) 400.95 p ; 17. 
Coust^-Couste (Franța) 391,85 p ;

18. Schejbal-Leschetltzky (Austria) 
386,70 p ; 19. Nogolova-Blatak (Ce
hoslovacia) 380,65 p ; 20. Poulsen- 
Poulsen (Danemarca) 354,00 p

Șl ta ultima probă a campiona
telor — Individual feminin — s-a 
dat o luptă foarte strfnsă pentru 
puncte și „loc de arbitri". La ora 
cînd ziarul nostru intră sub tipar, 
se calculează punctajele definitive 
ale pretendentelor Ia coroana de 
campioană europeană. După ulti
mele relatări, trebuie să urce pe 
podium, în ordine : Christine Errath 
(R.D. Germană), Jean Scott (An
glia), Karin Iten (Elveția). Rezulta
tele complete vor apare în numă
rul nostru următor.

SCHIORII ROMAM BlW CLASAT! IA „CUPA RODOPE’
SOFIA, 10 (Agerpres). — La Pam- 

porovo au început întrecerile 
concursului internațional de schi 
pentru „Cupa Rodope", competiție 
la care participă sportivi și spor
tive din Austria, Cehoslovacia, El
veția. România și Bulgaria.

în proba feminină de slalom 
uriaș, victoria a revenit schioare! 
cehoslovace Suzapa Sosvaljdova cu
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Proba de săritură în lungime fe
mei a avut parte de mai multe 
surprize. Prima a fost aceea că Va
leria Bufanu — atletă sortită să 
nu poată intra anul acesta în nici 
un clasament oficial al comnetji:- 
lor interne (un capriciu al— re
gulamentului de transferări) — a 
realizat în preliminarii (n-a avut 
dreptul decît la trei încercări) o 
performanță remarcabilă: 6,41 ml 
Cu acest rezultat, de bună valoare

DINAMO BUCUREȘTI DIN NOU CAMPIOANĂ
• U. i. A ȚĂRII

(Urmat» din pag. I),

LA HOCHEI
■.fața impetuoaselor atacuri ale ho- 

cUeiștilor din Miercurea Ciuc. A- 
ceștia, dorind în mod firesc să-și 

; onoreze palmaresul, au început jo- 
c,ul într-un ritm extrem de rapid, 
domînînd net o echipă parcă para- 
îjkată de emoție. în aceste condiții, 
aproape pînă către mijlocul repri
zei secunde (cînd scorul ajunsese 
2—0 pentru S.C, Miercurea Ciuc !) 
.Dunărea Galați a fost doar un mo
dest partener. Și. tocmai cînd vic- 
toria celor din M. Ciuc se contura 

. destul de clar, ca urmare a unui 
; joc mai bun, Dunărea și-a... ieșit din 
maluri, și, spre surprinderea, dar 
și satisfacția spectatorilor, plictisiți 
de un meci fără istoric pînă atunci, 
accelerînd brusc ritmul a 
primul său gol în finalul 
secunde. La începutul 
treimi, gălățenii obțin

. printr-un autogol (Ballo, 
deviat pucul șutat de Rusu In 
poarta lui Boghian). Mulțumiți de 
această egalare, gălățenii se retrag 
în defensivă și S.C. Miercurea Ciuc 
își găsește repede cadența, insta-

realizat 
reprizei 
ultimei 

egalarea 
care a

lîndu-se .din nou în terenul de apă
rare al echipei Dunărea. Meciul de
vine extrem de îndîrjit, se luptă 
cu înverșunare pentru puc și, fi
rește, momentele dramatice nu lip
sesc la poarta tînărului Gh. Huța- 
nu (Dunărea). Tn această perioadă 
un șut al > lui Bașa (S.C. Miercurea 
Ciuc) nimerește bara de sus șl, 
parcă, în această clipă și ultimele 
speranțe în victorie ale hocheiștilor 
din M. Ciuc se risipesc. Totodată 
jucătorii de la Dunărea simt că a- 
părarea nu este cea mai bună so
luție dacă vor să păstreze rezulta-

• tul de egalitate și încep să iasă 
curajos la atac. Urmarea a fost că 
ei nu numai că au menținut un 
astfel de rezultat, dar au obținut 
chiar victoria printr-un gol mar
cat în ultimele minute.

Punctele au fost înscrise în ordi
ne de: 0—1 Bașa (min. 19), 0—2 
Kedveș (min. 32, în superioritate 
numerică), -1—2 Curelaru (min. 35, 
în superioritate numerică), 2—2 
Rusu (min. 45), 3—2 Iordan (min. 
58). Au condus O. Barbu și C. 
Sgîncă — București.

vje or!<:nd si să zguduie din nou ba
zele relei mai mari eomoetiții d:n 
Ismea snorturi’-or mecanice, ta rezu
mat. este vorba de tra conflict mai 
v»rb! Intre eoestrortori! de mașini 
de formulă — care, ta rele mai mul
te raz'.ri. se remfundă cu proprietarii 
de tearu-sr: de ctirse — si organiza
torii de Mari Premii, pe tema mări
mii L-rbuetar de start, a oremiil''r, 
a speze7 or de transport si cazare -en- 
tru pflotl, mecanici, mașini etr. Gru
pate ta rfte o asociație ornfe*irnală, 
fiecare din cele două tabere tsi ma- 
r.tfestâ vehement nemulțumirea — 
proprietarii de echipe împotriva zgi-- 
ceniel organizatorilor, iar aceștia din 
urmă Împotriva proprietarilor si. mai 
ales, împotriva publicului care nu 
mal vine, ea altădată, la întrecerile 

ibilistice. micsorir.d în acest 
fel simțitor rețetele.

După o serie de discuții aprinse, 
*-a găsit pentru moment un modus 
vivendi si astfel primul start al se
zonului a avut loc pe pista de la Bu
enos Aires, unde au fost nrezer.ți ma- 
iorftatea alergătorilor cunoscuți: Fit
tipaldi (Lotus). Stewart si 
(Tyrrell), Yckx (Ferrari). 
(McLaren), Regazzoni (BRM) etc.

NOUTATI TEHNICE $1 
REGRUPĂRI DE FORTE

d* un

a’Jtoi

Cevert 
Hulme

Fiind vorba de o cursă inaugurală, 
noutățile tehnice n-au abundat, ele 
trebuind să apară, conform obiceiu
lui, în primăvară, la următoarele e- 
tape ale campionatului. Deocamdată, 
mașinile nu beneficiază decit de 
unele neînsemnate retușuri aerodina
mice și de modificarea, în spiritul 
noilăr norme de securitate, a struc
turii deformabile de la părțile late
rale. O excepție în această lipsă de 
noutăți: îmbunătățirea substanțială a 
.randamentului motoarelor BRM. din 
care tehnicienii firmei au reușit să 
scoată un surplus de 20 CP. Cu acea
stă . forță suplimentară șub pedală și 
cu roțile „încălțate" cu anvelope de 
mare eficacitate (dar care n-au ținut 
totuși pînă la sfîrșit), Clay Regazzoni 
a realizat la calificări viteze medii 
foarte bune, far în timpul cursei a 
ajuns în frunte șl a condus o vreme 
dansul bolizilor.

Destule noutăți au apărut, în 
schimb, in ceea ce privește compo
nența echipelor. La Lotus, de exem
plu, alături de Emerson Fittipaldi, a 
fost adus suedezul Ronnie Peterson. 
Elvețianul Regazzoni — un pilot bă
tăios pînă. la lipsa de fair-play — face

timpul de 1:28,29, urmată de com
patrioata sa Ilona Vikmanoya — 
1:28,38 și Maria Klisurkova (Bulga
ria) — 1:32,04. Concurentele ro
mânce Daniela Munteanu și Judith 
TomOry s-au clasat pe locurile 5 (cu 
1:35,21) ți Respectiv 7 (cu 1:41.34).

Proba similară masculină, desfă
șurată pe o pîrtie în lungime de 
1 450, cu o diferență de nivel de 310 
m, a fost cîștigată de austriacul 
Fritz Strickner, cronometrat în 
1:45,59. Pe locul secund, s-a situat 
bulgarul Gheorghi Koezov — 1:47,31, 
urinat de elvețianul Christian Bretti 
— 1:47,45. Schiorul român Dorin 
Munteanu a ocupat locul 8 cu 
timpul de 1:49,53.

Din nou campioni ai Europei... Cei doi soți și excelenți dansatori pe 
gheată, Ludmila Pahomova și Aleksandr Gorșkov, își savurează succesul 
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In turneul semifinal al „Cupei Cupelor“

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID AU CEDAT DE DOUĂ ORI
FLORENȚA, 10 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Aici, la Florența, oraș înzestrat 

cu atitea comori de artă încit nu 
știi unde să te uiți mai întîi, e pri
măvară. Doar seara e mai răcoare; 
ca pe la noi, prin luna mai. Din

FITTIPALDI și ceilalți...
= . e r.râ cu Jean-Pierre Beltoise.

BRM. dJoă o plecare in termeni 
s» >c civilizați de Ia Enzo Ferrari. 
Celebrul campion motociclist de pe 
vremuri. John Surtees, devenit acum 
patron, l-a adus tn echipa sa pe tî- 
-ârul brazilian Carlos Pace, iar Ro- 
b1- Herd, directorul tehnic de la 
Mir:.-., a avut curajul să-i Încredin
țeze t mașină debutantului francez 
Jean Pierre Jarier. 
cunoscut in lumea 
Pescarolo, a rămas 
cum au rămas, de 
ceste zile, și alți 
Graham Hill și Chris Amon.

Alt francez, bine- 
curselor, Henri 

fără contract, așa 
altfel, pînâ în a- 
doi iluștri piloți:

BIROU DE PROIECTARE 
INTR-O... RULOTĂ

Soarta este adeseori triștă cu vede
tele. chiar ș! cu cele din automobi
lism. Ajuns în punctul din care în
cepe declinul. fostul dublu campion 
mondial. Graham Hill, nu are luci
ditatea să se retragă. La virsta de 44 
de ani. după un «ezon in care n-a pu
tut încheia campionatul lumii deett 
pe locul al 14-lea, el a căutat zadar
nic iarna aceasta un nou patron. De
oarece nu 1-8 găsit, a absentat de la 
Buenos Alres șl va fi prezent, pro
babil, abia la următoarele etape, la 
volanul unei mașini Shadow (ceea 
ce. In englezește, înseamnă .Umbră*), 
debutantă în campionatul mondial șî 
finanțată de un prieten înstărit al 
lui Hill.

în ceea ce-1 privește pe Chris A- 
mon. el s-a văzut fără contract după 
desființarea echipei Matra de for
mula I. O tentativă de a se angaja la 
March n-a reușit șl astfel pilotul neo
zeelandez a rămas, cum se spune, p» 
tușă. Abia săptămîna trecută, el a 
reușit, In sfîrșit, să perfecteze un 
acord cu Luciano Pederzani, care li 
va pune Ia dispoziție un automobil 
Tecno, pentru a putea fi prezent In 
campionat, dacă antrenamentele vor 
decurge bine, abia la începutul Iui 
martie. în Marele Premiu al Africii 
de Sud.

Avatarurile ți tracasările nu sînt 
specifice doar piloților. Ele țin In
tr-o agitație continuă și pe construc
torii de formula I, despre care nu de 
puține ori se spun lucruri inexacte. 
A fi constructor sau director de echi
pă pentru campionatul mondial nu 
înseamnă, în toate cazurile, o situa
ție comodă. Așa cum spuneam, din 
lipsă de fonduri, Matra și-a desfi
ințat echipa, iar un atît de vestit 
constructor și animator al curselor, 
cum este Enzo Ferrari, răsuflă din 
greu, și aceasta nu din cauza vîrstei. 
Ken Tyrrell realizatorul mașinilor 
lui Stewart și Căvert, își are atelie
rele (dacă pot fi numite astfel) într-o 
fostă cărămidărie, iar inginerul său 
proiectant lucrează intr-o.- rulotă.

CUM POȚI DEVENI 
CAMPION

ce
____  ____ .... ,___ ... ca

un pilot să devină campion mondial?

Se pune adeseori Întrebarea: 
condiții trebuie să existe pentru

întotdeauna se răspunde: 
noroc. Presupunînd, însă, că 
există și că el reprezintă o 
sine qua non, este ■ cazul să 
o întrebare suplimentară: ce

Aproape 
talent și 
talentul 
condiție 
se pună 
înseamnă noroc?

Norocul pare la prima vedere o- 
noțiune abstractă. Dar, în lumea 
curselor, el are o componentă foarte 
concretă care înseamnă: o mașină ra
pidă, stabilă și sigură, anvelope adec
vate, o echipă de mecanici care să 
meargă strună, într-ăn cuvînt bani și 
iar bani. Anul trecut — și, după cum 
s-a văzut la Buenos Aires, și anul 
acesta — un singur pilot a dispus 
si dispune de toate aceste condiții: 
Emerson Fittipaldi. Tînărul pilot bra
zilian posedă Incontestabil un mare 
talent, dublat de luciditate și de stă- 
pînJre de sine. Dar ce s-ar fi făcut 
acest talent fără mașina Lotus, fără 
directorul Colin Chapman, fără me
canicii care îi servesc ireproșabil, tn 
sfîrșit, fără fondurile puse la dispozi
ția echipei engleze de către firma 
țigări John Players?

„CIRCUL- SE MUTA LA 
INTERLAGOS

de

cuRemarcam la Început eă o criză 
consecințe dintre cele mal neplăcut» 
e«te orirfnd posibilă în lumea formu
le! I. O asemenea criză a apărut cu 
ani !n urmă, cînd firmele petroliere 
au renunțat să mai finanțeze campio
natul mondial. Altă criză țl-a făcut 
loc Iarna aceasta. Micii constructori 
a! mașinilor pentru campionatul lu
mii, dar mal ales directorii de echi
pe particulare, afirmă că este mal 
ușor să proiectez! un automohil de
cît să găsești un sponsor, adică un 
susținător material care să-ț! finan
țeze activitatea. După dispariția fon
durilor masive venite din petaoi. 
competiția mondială a fost salvată 
(Dentru cită vreme oare?) de Intrarea 
In arenă a firmelor de țigări (John 
Players, Kent Marlboro), a celor de 
băuturi (Martini), a două din cele 
mai mari mărci de anvelope (Go- 
odyer și Firestone) șl, ta continuare, 
a cltorva producători de benzină și 
uleiuri (Elf, Moțul, Gulw).

La Buenos Aires a început acum 
două săptămîni, cea de a 24-a ediție 
a campionatului mondial. Victoria a 
revenit, după o cursă foarte dispu
tată, campionului en titre Emerson 
Fittipaldi. Duminica aceasta „circul* 
formulei I se mută chiar în patria 
campionului, pe circuitul Interlagos, 
unde va avea loc Marele Premiu al 
Braziliei. Va reuși Fittipaldi să în
vingă pe teren propriu ? Deși un suc
ces al său pare In firea lucrurilor, 
el nu va putea veni, totuși, prea ușor, 
ținînd cont de valoarea adversarilor 
și de performanțele atît de apropiate 
ale actualelor mașini. La Buenos Al
res, Fittipaldi a reușit să ia condu
cerea curse! abia spre tfîrșit, iar 
după trecerea liniei de sosire diferen
țele dintre el și cei clasați pe locu
rile următoare au fost, după două 
ore de Întrecere, de numai cîteva 
secundei

DAN SIRETEANU

păcate, nu e primăvară și în su
fletele noastre, ale micii delegații 
de sportivi români, întrucît, prima 
zi a turneului semifinal din cadrul 
„Cupei Cupelor" nu a fost favora
bilă voleibaliștilor de la Rapid.

Dwi numărul de ieri al ziarului 
ați aflat, desigur, că giuleștenii 
pierduseră primul set la 8. In final 
ei au cedat cu 3—0 (8. 13, 6), în 
fața formației poloneze A.Z.S. 
Olsztyn. Doar în setul al doilea, ju- 
cînd mai atent în apărare și pre- 
zentînd un blocaj mai bine format, 
vicecampioana noastră a reușit să 
întoarcă scorul, la un moment dat, 
în favoarea sa : de la 3—6 Ia 9—6. 
Rapid a fost apoi egalată la 9, a 
ținut pasul pînă la 10—10, pentru 
ca în cele din urmă, A.Z.S. — su
perioară în atac prin forță, precizie 
și varietate de acțiuni — să se im
pună. După cum s-a impus și în 
ultimul set. Rapid a lăsat impresia 
unei echipe firave. De altfel, cu 
excepția lui Drăgan, ceilalți jucă
tori stat foarte tineri. Au calități 
fizice, dar 6Înt lipsiți de experien
ță competițională și internațională 
— fapt reliefat cu pregnanță de 
meciul de vineri seară. încheiat 
după miezul nopții —, dar aceasta 

.nu înseamnă că nu trebuiau să de
pună mai multe eforturi, că nu 
trebuiau să lupte mai dîrz pentru 
un rezultat bun.

Au jucat : Rapid : Drăgan, Pen- 
ciuleacu, Chițigoi (Penciu), Marian 
Cătălin, Mocuta (Bădița) ; A.Z.S. : 
Galkiewicz, Zdunczyk. Iwaniak, 
(Miller), Blelmacz, Tibororowskl, 
Lubiojewski (Blaazczyk).

O impresie foarte frumoasă a 
lăsat, fn schimb, echipa pompieri
lor din Florența, OHuini, care s-a

prezentat peste așteptări în partida 
cu Csepel Budapesta, cîștigînd cu 
3—0 (12, 14, 13). De remarcat, însă, 
că în al doilea set formația ma
ghiară a condus cu 14—6 și a pier
dut în prelungiri !

Dintre jucătorii prezenți la acest 
turneu sînt cîțiva binecunoscut! în 
arena internațională, ca de 
italienii Nencini, Vannuci. 
Mattioli, polonezii Zdunczyk, 
macz, Lubiojewski, maghiarii 
și Polîcsanyi, cu toții prezenți 
echipele

pildă
Bondi, 

Biel- 
Buzek 

în
lor naționale.

¥
de a doua zi a turneului 
care se desfășoară la Pa-

în cea 
Simifinal 
lazetto dello sport, au fost progra
mate următoarele partide : O’Ruini 
Florența — A.Z.S. Olsztyn 3—0
(10, 12,3) și Rapid București — Cse- 
pei Budapesta 0—3 (—11, —14, —10).

Mircea TUDORAN

Iată și alte rezultate înregistrate 
în turneele semifinale ale competi
țiilor continentale de volei (mas
culin) :

CUPA CUPELOR : grupa B (So
fia) : Lewski Spartak Sofia — Ceske 
Budejowice (Cehoslovacia) 3—1 (8, 
5, —14, 9), Zvezda Voroșilovgrad 
(U.R.S.S.) — Blokeer (Olanda) 3—0 
(11, 12, 7).

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : grupa A (Brno) : S.C. Leip
zig — Ujpest Dozsa Budapesta 3—î 
(9. —13, 16, 2), Zetor Zbrojovska 
Brno — Resovia (Polonia) 2—3 (9, 
9. —16, —7, —5) ! : grupa B (Am
sterdam) t Ruda Hvezda Praga — 
A.M.V.J. Amsterdam 3—0 (13. 6, 8), 
Ț.S.K.A. Moscova — Panini Mode
na (Italia) 3—0 (4, 8, 8).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ta loesllts’ea Brar.dbu, din Norvegia, au 
început «îmbăta campionatele europene 
de patinaj viteza (femei). Prima probă, 
cea pe 900 m. a revenit olandezei Afle 
Keulen-Deelstra marcată cu timpul de 
44.» sec. Cu aceeași performanță, a ur
mat-o compatrioata ei Trtlne Rep, iar 
locul trei a revenit campioanei olimpice 
Monlka PBug (R.F.G.) — 44,9. Proba a 
doua, pe 1500 m, a fost clștlgată tot de 
Keulen-Deelstra, In J:1S,3, urmată de 
compatrioatele ei Tigehelaard (2:21,0) șl 
Rep ani.»). După doua probe, conduce 
in clasamentul general Keulen-Deelstra 
eu 90.40» p. urmată de Rep — 95,167 șl 
Pflug — 92,433.

Slmbătâ la St. Meriți, a avut loc o nouă 
probă feminină de eobortre in cadrul 
Cupei mondiale. A cîștigat (a 8-a victo
rie!) Annemarle Proll (Austria), urmată 
de Ingrid PfS’.ner și Wlltrud Drexler 
(ambele Austria). In clasamentul Cupei 
mondiale conduce detașat PrBll, urmată 
de Kaser er (Austria) și Rouvier (Franța). 
U
La Paris, pe stadionul Parc des Princes, 
echipa de rugby a Noii Zeelande și-a 
Încheiat slmbătă turneul european, ju- 
cînd cu formația Franței. în fața a 55.000 
de spectatori, gazdele au cîștlgat partida 
cu 19—0 (10—3).■
La Dublin, în cadrul tradiționalei com
petiții de rugby „Turneul celor I na
țiuni*: Irlanda—Anglia 18—9 (12—3).■
Campionatele mondiale de schl-bob au 
continuat în stațiunea de sporturi de 
iarnă vest-germană Garmlsch Partenklr- 
chen cu proba masculină de coborîre. 
Desfășurat» pe o plrtie in lungime de 
2 700 m, cursa a fost dominată de spor
tivii austrieci, clasați pe primele trei 
locuri. A cîștlgat Alois Flschbauer cu 
timpul de 1:57,23, urmat de Gerold Mo- 
ser 2:00,07 și Franz Schwab 2:01,76. Fos

tul campion mondial, vest-germanul Jo
sef Estner, s-a situat pe locul 5 cu 
2:03,42.
■
Turneul internațional de tenis de la 
Philadelphia a continuat cu disputarea 
ultimelor partide din turul doi al pro
bei de simplu. în cel mai echilibrat 
meci al zilei. Iugoslavul Nikola Pilicl 
l-a învins cu 7—6 7—6 pe australianul
Roy Emerson, campionul american Stan 
Smith a dispus cu 6—3. 0—3 de austra
lianul Phil Dent, iar Bob Lutz (SUA) 
l-a eliminat cu 6—4, 4_6. 6—I pe Onny 
Parun (Noua Zeelandă). Cunoscutul Ju
cător australian Rod Laver, unul dintre 
favorlțil concursului, a Intim pînat o dîr- 
ză rezistență din partea Iul Charles .Pa- 
sarell (Porto Rico) pe care l-a învins 
tn trei seturi cu 5—7, S—l, 6—4.
■
Peste 7 000 de spectatori au urmărit la 
Goteborg întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționatele 
Suediei șl Finlandei. Hocheiștil suedezi 
au obținut victoria cu scorul de 5—1 
(2—0, 3—1, 0—0).
■'
La Bangkok, tn prezența a 15 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul de box 
pentru titlul mondial profesionist la ca
tegoria muscă dintre deținătorul centurii, 
pugilistul tailandez Venice Borkosor. Șl 
fillplnezul Erblto Salavarria. Borkosor a 
obținut victoria la puncte în 15 reprize.

Campioana olimpică Galina Kulakova 
confirmă forma bună pe care o deține 
tn acest sezon. In cadrul concursului de 
schi fond, care s-a desfășurat la Baku- 
rianl, Kulakova a cîștigat proba de 5 
km In 18:08,31. Pe locui doi s-a cla at 
Nina Bolîceva 18:18.73, iar pe locul trei 
Ralsa Smetanina 18:36,08. Proba de 15 
km rezervată schiorilor a revenit lui 
Iurl Skobov tn 49:28,56, urmat de Vla- 
ceslav Vedenin șl Valeri Tarakanov.
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