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Sîmbătă dimineață s-au desfășu
rat lucrările plenarei Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Constanța, în cadrul cărora au 
fost dezbătute darea de seamă asu
pra activității în anul 1972, planul 
de măsuri pe anul 1973 și sinteza 
calendarului sportiv și bugetului pe 
anul 1973.

Plenara Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Con
stanța apreciază că, sub îndruma
rea și cu sprijinul nemijlocit al Co
mitetului județean de partid, orga
nizațiile cu atribuții în domeniul 
activității sportive, tehnicienii, pro
fesorii de educație fizică și sporti
vii din județ au obținut în anul

care a trecut unele succese în ac
tivitatea sportivă de masă, de per
formanță și în consolidarea bazei 
materiale, creind premisele dezvol
tării în continuare a acestei acti
vități.

Succesele obținute se datoresc mo
bilizării mai responsabile a tutu
ror factorilor cu atribuții în mișca
rea sportivă, a întregului activ și a 
sportivilor în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a Partidului și a 
aniversării a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii, evenimente 
remarcabile ale anului 1972.

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
— EXPRIMIND DORINȚA UNA

NIMA A SPORTIVILOR DIN JU
DEȚUL CONSTANȚA DE A TRA
DUCE ÎN VIATĂ OBIECTIVELE 
CONGRESULUI AL X-LEA ȘI 
ALE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI, PRIVIND ÎMBU
NĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN 
TOATE DOMENIILE, CIT ȘI SAR
CINILE REIEȘITE DIN PLANUL 
PE CINCI ANI AL MIȘCĂRII 
SPORTIVE — ADRESEAZĂ TUTU
ROR CONSILIILOR JUDEȚENE 
CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA ȘI DE
PĂȘIREA SARCINILOR PE ANUL 
1973 LA URMĂTOARELE OBIEC
TIVE :

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM IN SALĂ

VALERIA BUFANU (8,0) IA 0 ZECIME DE RECORDUL MONDIAL
Gabriel Oană cîștigă lungimea

cu ultima încercare din concurs

• Clujeanca Draga Comșa pe

locul I la înălțime • Nicolae

Al PROBII DE 60 m GARDURI
I. IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII* DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ Șl SPORT A MASELOR
Avînd in vedere sarcina fundamentală a activității 

sportive din patria noastră, rolul său social de întă
rire a sănătății, de dezvoltare ța calităților fizice și 
morale ale tineretului, de folosire plăcută și utilă 
a timpului liber, vom realiza :

— organizarea unor centre de inițiere și învățare 
a înotului, la care să fie atrași un număr de 12 000 
de copii din grădinițe și școli generale;

— organizarea tradițională a crasului de masă pen
tru elevi (ediții de primăvară și toamnă) cu etapă 
pe clase, școală, centre și etapa județeană;

— introducerea progresivă a practicării probelor 
atletice de către elevi in școlile de toate gradele;

— organizarea în patru unități economice a gim
nasticii în producție, precum și a unui număr de 
4 centre pentru gimnastica de întreținere și cultu
rism ;

— în fiecare comună din județ se vor organiza 
3—4 duminici cultural-sportive, la care să fie antre
nați un număr cit mai mare de tineri și virstnici:

— organizarea unor acțiuni turistice si excursii la 
care să fie angrenați un număr de 22 000 cetățeni 
de toate virstele;

— organizarea campionatelor in toate asociațiile 
sportive la minimum patru ramuri de sport;

— organizarea „Festivalului fetelor", cu etapă ju
dețeană la atletism, handbal, volei, tenis de masă 
și șah ;

— organizarea „Festivalului sportului sătesc", cu 
o etapă județeană la cros, fotbal, volei, triată, tenis 
de masă, ciclism și șah ;

— organizarea in municipiul Constanța, orașele

Medgidia, Cernavodă și Hîrșova a 10 serbări și de
monstrații cultural-sportive pe stadioane ;

— vom organiza, in 20 de comune, demonstrații cu 
sportivii fruntași din secțiile de performanță ale 
unităților sportive de la orașe;

— in cartierele din orașele județului nostru se 
vor amenaja baze sportive simple, unde vom organiza 
acțiuni sportive cu participarea copiilor, tineretalui 
și adulților.

II. IN DOMENIUL SPORTULUI 
DE PERFORMANȚĂ

Pentru sporirea contribuției județului nostru Ia 
creșterea valorică a performanțelor sportive pe plan 
național și international, cit și a realizării planului 
de dezvoltare a activității sportive pe anul 1973, ne 
propunem depășirea cifrelor cuprinse în pian la ur
mătoarele obiective, după cum urmează :

— numărul grupelor de copii și juniori, cu 5 la sută 
față de plan ;

— numărul copiilor și juniorilor cuprinși în grupe, 
cu 10 la sută:

— numărul secțiilor afiliate, cu 19 la sută ;
— numărul sportivilor legitimați, cu 12 la sută;
— obținerea unor performanțe care să ducă ia cla

sificarea unui număr de 7 567 sportivi, adică cu 7 la 
sută mai mult față de prevederile planului, din care :

— maeștri ai sportului — 28 (cu 21 la sulă peste 
plan).

— sportivi cat. I — 283 (cu 25 Ia sută peste
plan).

Perța învingător detașat in în

trecerea hurdlerilor

( 
Cîteva dintre par

ticipantele la în

trecerile crosului 
„16 Februarie- la 
puține secunde 

după start

> Foto I Vasile 
BAGEAC

(Continuare in pag. a 3-a)

Ediția din acest an a campionate
lor naționale de atletism pe teren 
acoperit s-a încheiat ieri la amiază 
în sala din parcul sportiv „23 Au
gust”. Dominate de cele două exce
lente performanțe ale lui Caro) 
Corbu (16,91 m la triplusalt) și Va- 
leriei Bufanu (8,0 s la 60 mg), între
cerile au plăcut îndeosebi prin echi
librul valoric al participanților, prin 
răsturnările de ultim moment, prin 
dirzenia disputei pentru medalii. 
Nivelul performanțelor nu s-a si
tuat insă nici măcar la limita infe
rioară a actualelor exigențe Inter
naționale. Deci, majoritatea atleți- 
lor au rămas datori. Poate că la 
„Cupa de cristal" ei vor reuși să 
ridice ștacheta performanțelor mai 
sus, să realizeze intr-un procent 
mai mare haremurile pentru parti
ciparea la europenele de sală de 
la Rotterdam.

VALERIA BUFANU, DIN NOU 
IREZISTIBILA

Vicecampioana olimpică de la Miin- 
chen ne-a dat din nou, ieri dimi
neață, întreaga măsură a excepțio
nalului ei talent. După ce tn seri 
ile probei de 60 mg și-a egalat cu 
ușurință propriul record național 
stabilit săptămîna trecută (8,1), in 
finala probei — finală la care a 
participat în afara clasamentului, 
neputînd primi titlul de campioană 
aflîndu-se în perioada de carantină, 
urmare a transferului la Dinamo — 
Valeria a mai smuls o zecime de 
secundă recordului, stabilindu-1 la 
8,0. Performanța sa reprezintă cel 
mai bun rezultat mondial al actua-

Studenta din Cluj, Draga Comșa, a trecut cu ușurință peste ștacheta 
înălțată la 1,74 m

Deschizând sezonul alergărilor pe teren variat

„CROSUL 16 fLBRUARIE" A CONSTITUIT ll\ PRIM SUCCES
Ieri dimineață, incepînd din ju

rul orei 9, stadionul Tineretului din 
Capitală și străzile care-1 înconioa- 
ră au fost cuprinse de o animație 
puțin obișnuită. Puțin mai tîrziu, 
avea să se dea primul start din 
cadrul întrecerilor de cros dotate 
cu „Cupa 16 februarie”, la care au 
participat elevi din liceele de spe
cialitate și școlile generale ale ora
șelor București și Ploiești, tineri 
nelegitimați sau care practică orga
nizat atletismul ori alte sporturi, 
salariați la diferite întreprinderi și 
instituții.

Cea mai numeroasă participare a 
fost înregistrată în cadrul categori
ilor de vîrstă mai mici, unde cei 
înscriși la concurs au fost. în ma
rea lor majoritate, elevi. Iar dintre 
aceștia, cei mai mulți s-au aflat 
pentru prima dată în ambianța atît 
de specifică a unor întreceri spor
tive. De fapt, marele cîștig al ini
țiativei C.M.E.F.S. București a fost 
acela de a obișnui pe cit mai mulți 
reprezentanți ai tinerei generații cu 
sportul, cu practicarea lui organi
zată și în orice condiții atmosferice 
Afirmînd aceasta, ne gîndim mai 
ales la viitor, căci întrecerile „Cu
pei 16 Februarie” nu au constituit 
decît premiera unui sistem organi
zat de competiții asemănătoare.

Iată acum primii clasați, pe cate
gorii : cat. 14—16 ani. fete (600 m) : 
1. Ionica Petrache (Șc. prof. Elec
tromagnetica) ; băieți (800 m) Nico- 
lae Monda (Șc. generală 4-5); cat. 
17—19 ani, fete (800 m) Maria Sta-, 
(Șc. prof. Electromagnetica), băieți

(1000 tn) Vi erei Petcu (Șc. prof. E- 
lectromagnetica): cat peste 19 ant 
fete (1000 tn) Paula Lungu (Con
fecția), băieți (15*0 m) Dumitru lo- 
nescu (Gloria) ; senioare (2 000 tn* 
Elvira Bucșe (Raoîd). seniori (3 0*0 
m) Virgil fcupu (C-A.UJ-

La închiderea ediției

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL 

DE BOB 2 PERSOANE 
DE LA LAKE PLACID (S.U.A.),

ECHIPAJUL 
ROMÂNIEI 

I. PANȚURU - 
D. FOCȘENEANU 

A CUCERIT 
MEDALIILE 
DE BRONZ

(Citiți amănunte 
in pagina a IV-a)

lului sezon indoor și se află la nu
mai 0,1 sec de recordul mondial pe 
teren acoperit. Trebuie subliniat un 
amănunt care face ca acest 8,0 să 
oapete și mai multă valoare : recu
noscută ca avînd un start bun, Va
leria a avut de data aceasta o 
plecare întîrziată — asemănătoare 
celei din finala olimpică. Cu un 
start obișnuit — nu foarte bun ! — 
ea ar fi fost astăzi corecordmană 
mondială. Așa cum ne-a declarat 
după cursă, Valeria nu se simte pu
să la punct cu pregătirea, perfor
manța sa nu trebuie pusă pe seama 
unui vîrf de formă sportivă. Noi o 
punem pe seama valorii și talen
tului său, sperind ca vîrful de for
mă să fie atins la campionatele eu
ropene de la Rotterdam.

Așa cum spuneam mai sus. Vale
ria Bufanu nu a alergat pentru a 
cuceri titlul național. Acesta a re
venit dinamovistei Elena Mîrza

CLASAMENT FINAL : 1. Elena 
Mîrza (Dinamo) 8,5 — campioană a 
României, 2. Mariana Nedelcu (Șc 
Sp. Cluj) 8,5, 3. Valeria BiduleaG 
(Constructorul București) 8,5, 4

Marta Szatmari (C. S. Pedagogic Tg. 
Mureș) 8,6, 5. Marcela Miloșoiu
(C.A.U.) 8,6 6. Olga Ciobanu (Lie. 
2 Iași) 8,7 ; H.C. Valeria Bufanu 8,0 
— record republican.

UN ÎNVINGĂTOR 
NEAȘTEPTAT, DAR MERITUOS

Proba masculină de săritură în 
lungime este, în general una dintre 
cele mai gustate, prin duelul, deve- 
nit obișnuit, dintre specialiștii Săru- 
can, Zaharia, Jurcă. cărora li se 
adaugă adesea și Carol Corbu. Așa 
a fost și de această dată, după primele 
trej sărituri în fruntea clasamentu
lui aflîndu-se Corbu. El a renunțat 
apoi să mai sară — o ușoară con
tractară la coapsă — dar rezultatul

Cronici și comentarii realizate de : 
Romeo VILARA, Hristache NAUM, 
Adrian Vasiliu și Vladimir MORARU 
Fotografii de Drago; NEAGU

De mulți, poate chiar *e 
foarte mulți aut, tn între
cerile pe teren acoperit ale 
atlețllor seniori n-a existat 

un echilibru atlt de evident, In 
disputele pentru cucerirea titlu
rilor de campioni republicani, In
tre reprezentanții secțiilor bucu- 
reștene și ai celor din restul țării. 
De fiecare dată, mai cu seama 
in ultimul deceniu, superioritatea 
era de partea bucureștenilor care 
își tăiau partea leului și cucereau 
cele mai multe titluri „indoor-. 
Explicații erau desigur destule și 
n-avem acum intenția a le mal 
reactualiza. De data aceasta, la 
încheierea întrecerilor de Ia •-'i 
August-, scorul general a fost de 
numai 7—5 în favoarea atlețllor 
din Capitală, ceea ce nl se pare 
un fapt deosebit. Și iată de ce...

Dintre actualii campioni de sala 
„provinciali”, cu excepția săritoa
rei tn înălțime Draga - Comșa 
care dispune, la Cluj, de condi
ții oarecum apropiate celor dl“ 
București (singura diferență o 
constituie faptul că acasă ea sare 
pe zgură și nu pe „coritan- I), 
ceilalți ciștigători n-au Încă In 
orașele lor săli de atletism, pentru 
antrenamente și concursuri, n-au 
deci posibilități de a efectua un 
lucru specific, așa cum pretinde 
participarea lor Ia o competiție 
de talia celei recent desfășurate. 
Șl, totuși, au învins ! Dintre a- 
ceste victorii, cele mai spectacu
loase și într-uu anumit fel cele 
mai semnificative ni se par cele 
realizate de juniorii Dorel Crlstu- 
dor (Clmpulung Muscel) și Adria
na Surdu (Iași) in cursele de vi
teză pe 60 m, ca și cea a tinăru- 
lui ploieștean Gabriel Oană, la 
lungime. Este vorba, fără discuție, 
inainte de toate, de modul In 
care, dincolo de talentul lor, de 
modul in care au știut să-șl pre
gătească participarea la aceste 
campionate. Prin zăpadă ori pe 
pista înghețată a stadioanelor, m 
săli simple de gimnastică, ei s-au 
pregătit cu seriozitate și au do
vedit din plin acest fapt. Ba, mal 
mult, cei doi viteziști au egalat 
și recordurile republicane ale 
seniorilor, Oană a inregistrat cea 
mai bună performanță din carie
ră, după cum clujeanca Draga 
Comșa și-a stabilit recordul par
ticipărilor pe teren acoperit.

Onoarea atleților bucureșteni a 
fost salvată, dacă putem spune 
așa, nu atit de scorul favorabil 
al numărului de titluri, ci de cele 
patru performanțe de certă va
loare Internațională, marcate de 
Carol Corbu la triplusalt, de Va
leria Bufanu la lungime șl, mal 
ales, la garduri, de Nicolae Perța 
Ia 60 mg.

Ne bucură, fără rezerve, asaltul 
provinciei (demonstrat pînă 
acum aproape frecvent ta nive
lul juniorilor), dar așteptăm re
editarea și completarea lui in se
zonul de sală și mai ales In cel- 
ce se va desfășura pe stadioane, 
sub cerul liber !...

(Continuare în pag. a 2-a)

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCHI „CUPA DINA5IO“ S MU c -. ;--i:-cutabi!, de posibilitatea egalării recordului mon-
dial pe 60 m.g., de care a despărțit-o doar o singură zecime de secundă!

DAN CRISTEA - PERFORMERUL
POIANA BRAȘOV 11. (prin te

lefon). Imposibilitatea obiectivă de 
organizare a unei probe de slalom 
uriaș (din cauza lipsei dd zăpa
dă) a obligat pe organizatorii bra
șoveni la repetarea unei curse de 
slalom special în cea de a doua zi 
a concursului internațional „Cupa 
Dinamo”.

Ca și In prima zi, cursa a fost 
la discreția concurenților români, 
care și-au disputat Intre el pri
mele locuri Participarea oaspeți
lor străini din Austria ți Polonia a 
avut rolul de sparing-partener si

de criteriu de referință vafcrncâ 
pentru cooptarea în echipa națio
nală balcanjcâ.

Specialistul incontestabil al pro
bei de slalom special, te duda e- 
șecului de simbătă. rimfc-.e Do 
Cristea. Ieri, Cristea ți-a dominat 
ret adversarii, clstigind ambele 
manșe ți EnpresionJnd arin vite
ză, degajare ți siguranță. Ei a gă
sit te eternul său rival. Gtoeorzbe 
Value (Dinamo). an adversar reou- 
tabil, ăe care s-a departajat numai 
prin 5 zecimi de secundă, insesi
zabile CU ochiul Itb-T. Virgil Brenci.

LA BARCELONA IN AȘTEPTAREA MECIULUI CU ESPANOL

FOTBALIȘTII ROMÂNI SE PREGĂTESC INTENS
• Lucescu și Adamache

BARCELONA, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Am intrat în cea de a doua săp- 
tămînă a turneului de pregătire pe 
care 11 întreprinde echipa reprezen
tativă de fotbal a României și tot
odată în cea de-a doua etapă a sa, 
cea spaniolă. Vineri seara, cînd am 
ei uns în marele oraș catalan, repre
zentanții clubului Espanol au făcut o 
frumoasă primire delegației noastre, 
tar la hotelul „Contado". la care 
Locuim, ne-au așteptat în hol nu
meroși ziariști care au luat Interviuri 
tai Valentin Stânescu, Iul Dobrin (Ju- 
clttorul român cel mat bine cunoscut 
di', gazetarii spanioli, după cîte ne-am 
dșrt seama de la meciul omagial al 
lui Gento), lut Dinu (despre care 
se știe că a fost cel mal bun fotba
list al anului) șl lui Dumitrache (a- 
preciat aici pentru evoluția sa la 
C.M. din Mexic). Sîmbătă, deși cu 
atîtaa zile înaintea meciului cu Es- 
panrJ, toate ziarele din Barcelona, ca 
și cele din Madrid care au aici cores
pondenți permanențl, publicau ample 
reportaje, bogat ilustrate, despre e- 
chipa României.

După o noapte de binevenită o- 
dihnă, pentru refacerea după oboseala

apfi pentru joc
zilei precedente, care cuprinsese un 
antrenament la Nîmes și o călătorie 
de cinci ore cu trenul, V. Stânescu 
a programat sîmbătă două antrena
mente. Ambele s-au ținut pe unul 
din cele cinci terenuri care înconjoară 
stadionul de 35 000 de locuri al lui 
Espanol, dar — din păcate — aceste 
terenuri nu prezintă condiții din cele 
mai bune, fiind tari ți pline de praf 
S-a lucrat Insă intens, cu multă tra
gere de Inimă. Dimineața, după în
călzirea necesară, s-a dat testul 
Cooper, la care cele mal bune rezul
tate le-au obținut Dinu, Iordănesca 
Beldeanu și B8l8ni, urmați de Lj- 
cescu, Deleanu, Dembrovschi, Hainii 
și Sătmăreanu. După amiază, a avut 
loc un antrenament de circa 75 de 
minute, numai cu balonul. Ușoarele 
accidentări ale lui Lucescu șl Ada
mache au trecut cu bine, astfel Incit 
actualmente întregul lot se prezintă 
apt de lucru și pentru joc.

Duminică, gieși era programat un 
antrenament, el nu s-a putut ține din 
lipsă de loc, toate cele cinci tere
nuri fiind ocupate de dimineață pînă 
seara cu partide din campionatele 
locale. Așa îneît dimineața de dumi
nică a fost afectată vizitării orașului, 

; iar după amiază lotul a asistat la

meciul C. F. Barcelona — Bettis Se
villa.

Și acum cîteva cuvinte despre par
tenerul de miercuri al echipei noas
tre, Espanol. Această formație a tre
cut azi pe locul doi in campionatul 
Spaniei datorită victoriei obținută 
sîmbătă (meciul s-a jucat cu o zi mai 
devreme, la cererea clubului Espanol, 
pentru ca jucătorii săi sâ fie cit mal 
odihniți centru meciul de miercuri cu 
selecționata României) In deplasai e. 
Ia Las Palmas, cu 2—0. Espanol a 
jucat excelent șl după o repriză albă 
a fnseris două goluri prin atacantul 
central stingă De Dlego. Acesta și 
extrema dreaptă Martinez (component 
al lotului Snaniei pentru meciul de* 
săptămfna viitoare eu Grecia, din pre
liminariile CAI.) au fost cei mal buni 
de pe teren. Antrenorul echipei este 
binecunoscutul Santa Maria fost ju
cător al lui Real Madrid și a’ echi
pei naționale, familiar și publicului 
nostru.

Luni, lotul nostru are din nou pro
gramate două antrenamente, unul di
mineața, al doilea seara, acesta din 
urmă la lumina reflectoarelor. Par
tida cu Espanol va începe (ca și cea 
de la Nîmes) la ora 20,30 (21.30 ora 
României).

Radu URZlCEANU

ZILEI A DOUA
' are txrr-ise hotărtt si confirme 
Victoria de sîmbătă, a cmâ o poar
tă a traseului. fiind descalificat.

MrM BARA

'Continuare fi* pag a 2-a)

Dan Cristea — specialistul nei.on 
testat al probelor de slalom...

SPORTUL RĂMÎNE, DESIGUR, 0 JOACĂ, DAR
MAREA PERFORMANȚA SPORTIVA PRETINDE 

ANGAJAMENT TOTAL, RĂSPUNDERE DEPLINĂ!
Datorită mai multor factori im

portanți, dar în primul rînd tele
viziunii, receptivitatea de masă la 
evenimentele sportive a luat în ul
timul timp proporții nebănuite pînă 
acum un deceniu. Cele mai variate 
categorii de oameni, de vîrstă și 
preocupări, sint astăzi la curent cu 
tot ceea ce se petrece în sport, pe 
glob. Dacă avem în vedere că as
tăzi în București numărul televizoa
relor a ajuns pe acela al receptoa
relor de radio. în jur de 350 000, iar 
în țară a fost depășită de mult 
cifra de 1 000 000, rezultă că, apre
ciind minimal două persoane de 
fiecare televizor, un număr de 
circa două milioane de telespecta
tori privesc la o mare intilnire 
sportivă. Chiar dacă am reduce la 
absurd această cifră, la un milion, 
arena sportivă nevăzută, în fața 
căreia evoluează sportivii noștri și 
mai cu scamă internaționalii noștri, 
are acum dimensiuni gigantice, care 
ar trebui să influențeze pe perfor
merii noștri la o pregătire excepțio
nală tn vederea apariției lor pe o 
scenă atit de uriașă și pretențioasă. 
Cu atît mai mult, cu cît televiziu
nea, prezentlnd des marile echipe 
sportive ale lumii ți vedetelor lor, 
aduce tn fața telespectatorilor ter
mene de comparație de înaltă 
clasă. Nu-i mai puțin adevărat că 
și unii sportivi români s-au aflat 
în fericita situație de a fi solicitați 
pe toate rețelele de televiziune, pe 
căile nevăzute ale sateliților de te
lecomunicații, și printre aceștia 
fruntași au fost vestiții noștri hand- 
baliști, campioni mondiali. Iată de 
ce infringerea recentă, după un joc

sub orice critică, a echipei de hand
bal Steaua, care coprinde vestiți 
handbaliști români, a produs in 
rindul sutelor și sutelor de mii de 
telespectatori o adevărată stupefac
ție.

Fără îndoială, ar fi absurd să 
cerem sportivilor noștri să cîștige 
orice intilnira internațională. De la 
telespectator la oficial sportiv, ni
meni nu poate cere ceea ce nu 
este nicăieri posibil.
_A pretinde insă sportivilor noștri 

să se pregătească și să apere șan
sele culorilor cluburilor sau repre
zentativelor naționale, cu tot ceea 
ce au mai bun în ei, cu dragoste 
și pasiune tinerească, este cu totul 
îndreptățit de indată ce sportivii an 
consimțit, au dorit să îmbrace tri
courile cluburilor sau echipelor na
ționale, beneficiind din partea clu
burilor, asociațiilor sportive și fe
derațiilor de cele mai bune condiții 
de pregătire. Dacă pentru sportivii 
din campionatele interne mai este 
încă de completat ptnă cînd aceș
tia vor dispune de condițiile cele 
mal satisfăcătoare, sportivii Intrați 
in circuitul competitiv internațional 
beneficiază de Întreaga gamă mo
dernă a tot ceea ce este necesar.

Echipa de handbal Steaua $ clu
bul. Steaua, ca și alte cîteva mari 
echipe și cluburi ale sportului româ
nesc dispun de tot ceea ce au ne
voie pentru a se prezenta în în
trecerile internaționale foarte bine 
pregătite. Cum de s-a intimplat însă 
că la Ploiești handbaliștii de Ia 
Steaua au fost ca și umbrele lor, 
în meciul cu M.A.I. Moscova ? Este 
interesant de relatat că viitorii în-.

vingători aveau la sosire atît res
pect pentru numele reputaților 
handbaliști de la Steaua, incit își 
făceau mari probleme în privința 
numărului de goluri pe care ur
mau să-1 recupereze în partida-re- 
tur la Moscova. Ei nu vorbeau de 
perspectiva victoriei, pe care au în
trezărit-o totuși în teren, din cauza 
slăbiciunilor vestitelor gazde, și 
spre lauda lor au reușit s-o con
cretizeze la o diferență aproape 
insurmontabilă pentru Steaua.

Misterul comportării incalificabile 
a echipei Steaua în jocul cu M.A.I. 
Moscova avea să se clarifice însă în 
zilele următoare înfrîngerii, în dis
cuțiile cu antrenorii și jucătorii 
echipei militare: INDISCIPLINA. 
NEOMOGENITATE MORALA ȘI 
TEHNICA, IRESPONSABILITATE 
FAȚA DE SARCINILE PRIMITE. 
Declarațiile jucătorilor, apărute de 
altfel. în ziarul nostru, slnt de-a 
dreptul uimitoare: CLIMAT NE
PRIETENESC ÎN ECHIPA, LIPSA 
DE COLABORARE, LIPSA PLĂ
CERII DE A JUCA HANDBAL ! 11

Din păcate, rîndurile de mai sus 
nu slnt o ficțiune, cl o realitate 
declarată de idolii noștri sportivi 
de Ieri. Cum adică, jucători care 
au reprezentat țara cu cinste și dă
ruire exemplară, tăcind din Româ
nia campioana mondială la hand
bal, azi nu mai sint prieteni și nu 
mai colaborează bine 1 De ce „ma
gicienii handbalului", cum i-a numit 
presa sportivă de pretutindeni, nu 
mai au plăcere de handbal ? DACA

(Continuare in pag, a 4 a)
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ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE
19 FEBRUARIE

PARTIDE ATRACTIVE iN PRIMA ETAPĂ A RETURULUI

CU NUMEROASE
ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Șl RECREATIVE
REZULTATE TEHNICE

Farul Constanța — Penicilina Iași 0—3

deo- 
et-

pectiv Picuram, Stere, Zugravu. Au 
arbitrat: N. Ionescu — I. Armeanu 
(I. IANCU — coresp. județean).

bună a arbitrajelor. lata amănunte 
de la meciurile acestei etape :

VACANTA STUDENȚEASCĂ

MASCULIN': Progresul — Electra 3—0 (11, 4, 13), Dinamo — „U“ Cluj 
j—« (16, 7, 12), I.E.F.S. — Tractorul Brașov 3—0 (7, 5, 1), Viitorul Bacău — 

C.S.U. Galați 3—Z (—12, 5. 12, —11, —12), Universitatea Craiova — Rapid, Steaua 
— Voința Arad (aminate).

FEMININ i Medicina — Universitatea București 3—1 (—10, 3. 10, 3), Con 
st*-uctorcl — LEFS 3—1 (10, 15. —16, 3), Dinamo — „U” Cluj 3—0 (o, 1, 2). 
C.S.M. Sibiu - Ceahlăul P. Neamț 3—1 (—13. 7, 10. 6), Universitateai Tirm- 
țoa-a — Rapid 1—3 (—3, », —*, —5), Farul Constanța — Penicilina Iași 0—3 
(-4. -*>•

Azî, îa sfîrșit sesiunea de 
examene a studențlmii noastre. 
După eforturile cerute de pro
movarea cu succes a unei noi 
etape de învățătură, studenții 
celor 19 centre universitare 
ale țării se vor bucura (între 
13 și 19 februarie) de bine
meritatele zile de odihnă ale va
canței. Iarna — deși puțin ge
neroasă cu zăpada — este re
zervată activităților specifice 
Pentru aceasta o mare parte 
dintre studenți și studente se 
vor îndrepta spre taberele mon
tane, care prin grija Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui și a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România au 
fost din timp amenajate. Ast
fel, în ni tores' <? localități de 
pe Valea Prahovei, în munții 
BucegI, ca și la Păltiniș șl Va
lea Sîmbetel, Stîna de Vale șl 
Babele, Vatra Dornei și Piatra 
Mare vor fi prezent! aproxima
tiv 3 000 de studenți și 
dente.

Cîteva Sute dintre Cel 
buni sportivi schiori vor 
ticipa la sfîrșitul săptămînii, la 
Predeal, la tradiționala întrece
re dotată cu ,,Cupa U.A.S.R." 
la fond și alpine. Și, fiindcă 
suntem la câni toiul întreceri, 
trebuie să amintim că între 13 
șl 24 februarie la Sinaia se va 
disputa campionatul național 
universitar de șah.

StU'

mal 
par-*

Excursiile și drumețiile sint 
mijloacele cele mai îndrăgite 
de studenți pentru cunoașterea 
frumuseților patriei, precum și 
pentru îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor în multe dome
nii de activitate. Astfel, gru
puri de studenți vor efectua ex
cursii de scurtă durată pe vîr- 
furile Paring, Moidoveann și 
Ineu, precum și pe traseele par
curse în cursul vacanțelor an
terioare, alții vor fi prezenți în 
zone ce prezintă interes 
sebit din punct de vedere 
nografic.

Nu au fost uitați nici 
care vor rămlne în orașele 
Pentru ei, conform unei 
moașe tradiții, casele de 
tură, cluburile studențești 
localitățile în care ființează 
centre universitare, vor oferi pe 
toată perioada vacanței pro
grame diferite, atractive, tn 
care vor fi angrenați mii și mii 
de tineri studioși. întâlniri cu 
personalități ale științei și spor
tului. proiecții de diafilme ți 
diapozitive, audiții muzicale, 
seri de filme și dans, iată doar 
cîteva din punctele programe
lor artistice și cultural-educa
tive de care vor beneficia ce: 
ce râmîn acasă.

Pentru iubitorii sportului, 
acolo unde există condiții, se 
vor organiza întreceri de șah, 
tenis de masă, biliard etc.

cei 
lor. 
fru- 
cul- 
din

Dtrzd dispută pentru balon. Intre echipele Lotul A de juniori și Sportul 
Studențesc, in urma unei repuneri de la tușă. Fote : V. BAGEAC

In „cupa de iarnă-,

O ETAPA cu rezultate scontate

dlspu- 

de ju- 
cu ex

îr.tîlniri d:n tradiționala competiție 
de iarnâ". lata amănunte de la 
partide:
• Pe stadionul Tineretului s-au 

ta; — in cuplaj— două partide: 
in prima s-au futilnlt Lotul B 

nlori și A.S.E.. două echipe care.
cepția diferenței de vîrstă. au fost egale 
sub toate aspectele. Punctele partidei au 
fost realizate de Voicu și Pop (cite o 
încercare). Așadar, 8—0 (4—0) pentru 
juniori. Arbitrul Dinu Spirea a condus 
formațiile: Lotul B: Plr'.ea — Barba, 
Mihai Marin, Votcu, Lazăr — Păduraru 
(Butoiescu) Sișlu — Ciule!, Diaconu 
(Pop). Marin Gheorghe — Pop (ErOss), 
Toma (Zodieru) — Jianu, Ebu, Silvestru;

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din vag 1)

său a rămas neîntrecut pînă la ul
tima încercare _ a concursului, deși 
Jurcâ și Zaharia se apropiaseră la 
numai 2 centimetri, iar Sărucan a- 
vusese — ca de obicei — două să
rituri depășite în jur de 7,70 m. A 
venit ultima săritură din concurs și 
♦a a desemnat și pe cîștigătorul

relor locuri. Și, astfel, în mod sur
prinzător, am aflat la sfîrșit 
D. Scrab, H. Cernescu sau N __
cu au reușit să se claseze înaintea 
unor specialiști ai acestei probe ca 
A. Șepci șl R. Gavrilaș. Tn afară 
de concurs, atletul grec Evstratios 
Vassiîiou. a terminat alergarea 
nală pe poziția a doua, fiind 
nometrat în 7,9.

că 
Pet

pescu-Gheorghiu (Steaua), 1,65 
6. Georgeta Păcuraru (Petrolul 
iești) 1,65

DOAR 5

m.
ra ; 

PIO-

CM IN PLUS PENTRU 
PAPANICOLAU

VOLEI

S-au reluat campionatele națio
nale de volei. Cele zece partide 
disputate în această primă etapă a 
returului au oferit, tn general, spec
tacole voleibalistice de calitate. 
Dacă la masculin clasamentul nu a 
suferit nici un fel de modificări 
(chiar dacă două meciuri au rămas 
restante), tn schimb la feminin s-au 
produs numeroase schimbări de 
locuri care au afectat, însă, numai 
jumătatea inferioară a ierarhiei. De 
menționat, de asemenea, calitatea

cit: partea studenților (superiori la 
toate capitolele), care au cîștigat -în 
mai ' puțin de o oră. Oaspeții au 
evoluat foarte slab. S-au eviden
țiat : Handrea, Pop de la I.E.F.S., 
respectiv Mănoiu. Au condus : Eug. 
Vintilescu — M. Albuț (D. NE
GREA).

VIITORUL — C.S.U. GALAȚI 
(3—2). Partida a durat 125 de mi
nute, băcăuanii reușind să realizeze 
victoria la capătul unui meci dra
matic. Remarcări : Gavril, Leporda, 
Cocoș și Burciu de la gazde, res-

MASCULIN FEMININ

*
A.S.E.: Țlrtgă — Stoian, Teodorescu, 
Gheorghe. "
Stavilă —

Atletul 
Iau n-a 
București 
o dată, ..................,___  ________
mai apropiate de valoarea sa re
cunoscută in lume. De aceea, du
minică dimineață proba de prăjină 
a fost reprogramată. Nichifor Li- 
gor șl-a reconfirmat rezultatul de 
sîmbătă cu care a devenit campion 
al României : 5,00 m. Papanicolau 
a... mers mai departe. El a trecui 
5,15 m eu o săritură Uriașă, dat 
la 5 30 m a fost stnoat. din nou. de 
neșansă. Spunem de neșansă fiind
că Papanicolau a fost — mai ale- 
in a treia încercare — aproape de 
tot de realizarea dorită. Spectatorii 
1-au aplaudat însă îndelung chiar 
șl pentru 5,15 m. intuind eă redutabi
lul atlet a dorit nestms de mult 
să le ofere ceva frumos.

grec Christos Papanico
vrut să se despartă de 

fără a mai încerca. încă 
sâ treacă peste înălțimi

CIFRE MODESTE LA GREUTATE

Nici o rază de 
zcntul cercului de_______ __ „__
tații. Se cîstigâ tot cu rezultate d« 
16 metri și ceva, iar al șaselea cla
sat abia depășește linia celor 15 
metri. A învins din nou Adrian 
Gagea și probabil o să mai eîștige 
si alte concursuri, bineînțeles cu 
caracter intern, pentru -* 
val* vine atît de încet— 
MFNT FINAL! L Adrian 
(Dinamo) 16.91 m — campion 
României. Z Marin Iordan (Dina 
16.49 m. 3. Constantin Creții 
talul) 15.91 m. 4. Victor Pop 
talul) 
(Steagul roșu Brasov! 15.13 m, 
Paul Neagu (Liceul

lumină la ori- 
aruncare a greu-

câ „noul 
CLASA- 

G«cz 
al 
m) 

(Me- 
(Sfe- 

15.39 m, 5. Zoltan Heghedus 
6.

35 Buc.) 15.11 m.

CLASAMENTUL MEDALIILOR

Cea mai mare surpriză a campionatelor a fost furnizată de tinărul 
ploieștean Gabriel Oană, victorios la săritura in lungime

probei. Un cîștigător neașteptat dar 
loarte talentat, care Intră acum in 
elita săritorilor noștri la lungime 
Este Gabriel Oană de la Petrolul 
Ploiești, aflat la al doilea an de 
seniorat. Rezultatul său, 7,63 m 
constituie cea mai bună performanță 
pe care a reușit-o pînă acum. (Anul 
trecut sărise în aer liber 7,61 m) 
Pînă la săritura care i-a adus vic
toria, Oană se afla pe locul șa«e 
cu 7,27 m avînd dificultăți la stabi
lirea elanului. El se făcuse totuși 
remarcat chiar la începutul concur
sului cu o săritură depășită de 7.70 
—7,75 m. La încheierea întrecerii, 
Carol Corbu ne-a declarat că noul 
campion are frumoase perspective, 
este serios și modest. Sperăm să 
auzim și în continuare lucruri fru
moase despre atletul ploieștean.

Tn general concursul a fost inte
resant prin lupta strînsă pentru in 
tîietate, dar rezultatele sint sub 
nivelul așteptărilor,

CLASAMENTUL FINAL : 1. Ga
briel Oană (Petrolul Ploiești) 7.63 m 
— campion al României, 2. Carol 
Corbu (Steaua) 7,53 m, 3. Valentin 
Jureă (Steaua) 7.51 m, 4. Mihai Za
haria (Rapid) 7,51 m. 5. Vasile Să
rucan (C.S.M. Cluj 7,46 m, 6. Ștefan 
Lăzărescu (C.A.U.) 7,42 m.

PERJA ȘI-A JINUT PROMISIUNEA

CLASAMENTUL FINAL: 1. Ni- 
coiae Perța (Steaua) 7,7 (record de 
seniori egalat) — campion al Ro
mâniei, 2. Dunțitru Scrab (C.S.M. 
Iași) 8,0 3. Horia Cernescu (C.S.M. 
Sibiu) 8,0, 4. Nicolae Petcu (C.A.U.) 
8,0, 5. Andrei Șepci (Steaua) 8J, 6. 
Radu Gavrilaș (C.S.M. Iași) 8.2
LA INALflME FEMEI, „SOSIRE LA- 

FOTOGRAFIE"

1—2. Dinamo și
3 argint ____
1—1—2. 4. Petrolul Ploiești 1—1
5 Universitatea Clui 1—o 
LC.E.A. Cimpoi ung Muscel. 
Iasi si L----
i-O-C. 9—11 
tatea Brașov, 
man 0—1—0, 
Metalul, Inst 
res, Constructorul și Rapid 0—0—1.

Steaua 3 aur — 
2 bronz. X C.A.U.

o, 
•1. «—s’ 

Clmpultmg Muscel, Lie. 2 
C.S.O. Cîmnulung Muscel 

C.S.M. Iași, Universi- 
$e. sp. Cluj, C. A Ro- 
13—17. C-S.M. Sibiu, 
Pedagogi: Tg. Mu-

Nicolae 
_1 zia- 
cursa de

Cu cîteva zile înainte, 
Perța declara unui redactor al 
rului nostru că va cîștiga cu 
60 m garduri, încercînd sâ egaleze 
cel puțin recordul național. Și chiar 
așa s-a întîmplat ; reprezentantul 
clubului Steaua a fost singurul 
hurdler care Ieri dimineața a eo- 
borit în serii sub 8,0 sec, pohtru 
ea în finală să termine învingă
tor în 7,7 sec, cifră ce egalează cea 
mai bună performanță de sală In
această probă.

Pe cit de categoric a fost ieri 
succesul lui Perța în fața adversa
rilor săi, tot atît de mult a tre
buit să așteptăm pg arbitri să de
libereze (peste 90 de minute) pen
tru hotărîrea ocupanțllor următoa-

In lipsa Corneliei Popescu, pro
blema învingătoarei la săritura in 
înălțime s-a complicat Mai multe 
concurente aveau speranțe șl șan
se. Pină la urmă nu centimetrii 
au decis campioana, ci numărul în
cercărilor. Trecuseră 1,74 m trei
atlete — Draga Comșa, Herika Teo- 
dorescu și Virginia Ioan. înălțimea
următoare — 1,78 m — 
fort accesibilă nici uneia 
trei candidate, astfel că 
curs la... calcule. Clujeanca 
vtrsta de 20 de ani — a avut 
tig de cauză și poate că a fost un 
lucru drept, tn această întrecere ea 
și-a îmbunătățit recordul personal 
pe teren acoperit cu 4 cm. tn plus, 
cînd victoria aparține de drept ti
nereții, toată lumea este bucuroa
să. Desigur, performanțele — in 
general — nu sint cele pe care 
le-am fi dorit. Astăzi, cînd rezul
tatele de peste 1.80 m au devenit 
ceva foarte obișnuit, pretențiile 
s-au ridicat considerabil. Să soco
tim acest concurs un început și să 
credem câ atletele n-au ajuns încă 
la forma _, • - •
viitoarele competiții își 
cărțile ...............
care să 
nai. Să 
țlme că 
rea ...
dam este de 1,82 m.. CLASAMEN
TUL FINAL: 1. Draga Comșa (Uni
versitatea Cluj) 1.74 m — campioa
nă a României : 2. Herika Teodo
rescu (Dinamo) 1,74 m; 3. Virginia 
Ioan (Rapid) 1,74 ; 4. Doina Mun- 
teanu (C.A.U.) 1,65 tn ; 5. Alina Po-

n-a mai 
dintre cele 
s-a re- 

tn 
cîș-

la

sportivă dorită și că în 
vor onora 

de vizită' cu performanțe 
aibă șl răsunet lntemațio- 

nu uite săritoarele în înăl 
baremul pentru participa- 

„europenele" de la Rotter-

dar televiziunea?
Studioul nostru de televiziune face nenumărate lucruri lăudabile 

pentru sport, pentru popularizarea activității, și a sportivilor de 
frunte. Ieri dimineață, insă, s-a simțit., absența ei. Poate că ar 
fi fost util — pentru copii și tineret —' ca, prin intermediul tele
viziunii întrecerile atletelor și atleților, unii dintre ei fruntași ai 
■lisputeior la ultima Olimpiadă, sâ fie văzute in întreaga țară. 
Sugestia o transmitem — pentru viitor — îndeosebi redacției pen
tru emisiunile dedicate copiilor și tineretului care ar putea include 
In program emisiuni de la atletism, gimnastică, notație ș.a. de la 
competițiile care se desfășoară duminica dimineața De altfel 
această sugestie — adresată direct conducerii televiziunii — a fost 
făcută de' mai mulți părinți aflați duminică dimineața în sala 
de la -.23 August".

t. 
Jureschi — Cîrciumărescu.

Huștiu. Popescu. Belu — Fota 
Burciu — Chiaburul, N, Ionescu, Cuta- 
pol.

In meciul vedetă s-au întîlnit Lotul 
A de juniori și Sportul studențesc. Par
tida s-a desfășurat la un nivel tehnic 
și tactic satisfăcător, deși terenul a fost 
desfundat șl plin de apă, îngreulnd mult 
jocul ambelor formații. Cu o condiție 
fizică superioară, studenții au reușit 
sâ obțină in final victoria cu 14—9 (3—9). 
Au marcat: Atanasiu și Iordănecscu (cite 
o inc.), Ilie (l.p.). Călărașii (l.p.c., pen
tru sportul, respectiv Milcă (înc. l.p.). 
Tudosc (tr), Au jucat echipele: Lotul 
A: Tudose — Mlleă, Glllță, Dragu (Can- 
tea), Grosu — Holban. Bujor (Moraru).
— Atanasiu Fuicu, Zadlc. — Cojocaru, 
Wllt — Bttnduc. Oțelaru (Clrșabu). Mo
raru (Ninu) ; Sportul Studențesc : Nă- 
minescu — Ianuslevici. Gheorghiu. Hulă, 
Hariton — RoiDașu, Călărași: — Fugigl. 
Golanda. Mihalache. — Atanasiu, Iancu
— Fulă, Iorgulescu. Mihai (au mai ju
cat: Stănculescu. Alexandrescu. Plștalu, 
Catană. Ilie, Iordănescu). Partida a fost 
condusă de C. Udrea. (George Ros'.ter),

n Pe stadionul Constructorul s-au în- 
tîlnlt Dinamo și Aeronautica. Deși, dife
rența de valoare dintre partenere indica 
drept favorită pe Dlnamo. totuși ne-am 
fl așteptat ca jucătorii de la Aeronau
tica să dea o replică mai viguroasă. 
Primele minute au fost echilibrate, anoi 
dinamoviștii au dominat copios, reușind 
să creeze, prin jocul la mînă. nume- 
roaee faze spectaculoase. Scor: 52—0
(18—0) pentru DInâmo. Ati marcat: Co- 
ravtt (4 înc). Roman (3 înc), Consta-a- 
tin (2 înc), Nica (înc; 2 tr). Turtea și 
Ion Aurel (cite o înc). Arbitrul Ion Bă
nică a condus următoarele formații: Dî- 
namo: Dălciuleseu — Nica, Aldea, Con
stantin, Coravu — Niculescu. Dragoml- 
rescu — Prosi. Teftlmie, Roman — Țur- 
lea. L Aurel — Baciu. T. Stoica. Gh. 
Stoica; Aeronautic»: Balind — Balcan, 
Golea, Vișan. I. Gheorghe — Spoilă 
Telebașa — Burelescu, Marin. D. Dră
gan — Barcan. Coroiu. Deneșeo — Țâ- 
rînă. Zburlea. NR». (OCTAVIAN GUTU).

PROGRESUL — ELECTRA (3—0). 
Disputat sîmbătă seară la o oră 
târzie, meciul s-a desfășurat In nota 
de dominare a elevilor antrenorului 
Horațiu Nicolau, care au obținut o 
victorie meritată. Cei mai buni au 
fost Dumitrescu și Picu de la Pro
gresul, respectiv Paraschiv. A con
dus cuplul : A. Dragomir — V. Vră- 
jescu (O. GUȚU — coresp.).

DINAMO — „U“ CLUJ (3—0). 
Cu toate că au evoluat fără 4 ti
tulari (Codoi — bolnav, Dumănoiu, 
Oroa și Schreiber — accidentați), 
dinamoviștii au reușit să se impună, 
in fața unei formații care s-a stră
duit, totuși, să se ridice Ia valoarea 
adversarilor. S-au remarcat : Pău- 
șescu, Marinescu, Vraniță. Stoian (D) 
și Popa, Bălaș. Mateescu (,,U“). Au 
arbitrat: M. Zelinschi — Gr. Ne- 
dclcu (C. IULIAN).

I.E.F.S. — TRACTORUL BRAȘOV 
(3—0). Inițiativa a fost tot timpul

CONSTRUCTORUL — I.E.F.S. 
(3—1). Întîlnirea dintre aceste două 
echipe, disputată sîmbătă 6eară, a 
prilejuit o întrecere echilibrată, pal
pitantă prin evoluția scorului (ex
ceptând ultimul set). Au cîștigat, sur
prinzător, dar meritat, tinerele ju
cătoare de la Constructorul, care au 
demonstrat, încă o dată, că dispun 
de mari resurse. O evoluție foarte 
bună a avut-o Paula Cazangiu, care 
a susținut întreaga echipă și, ală
turi de ea, Daniela Steriade și Vic
toria Caranda. Studentele au făcut 
o partidă bună, dar au fost mar
cate, totuși, de oboseală, explica-

bilă doar prm aceea că se află în 
plină sesiune de examene. Un ran
dament superior au dat Renata Pop 
și Maria Congher. Au arbitrat: 
E. Farmuș și Em. Iliescu.

DINAMO — „U“ CLUJ (3—0). 
Simplă formalitate pentru dinamo- 
viste, învingătoare, duminică dimi
neață, în mai puțin de 40 de mi
nute, într-o partidă fără istoric, In 
care au cedat numai 8 puncte I Ar
bitri : D. Medianu — N. Valdlngher.

Iulian COSTINIU
„U“ TIMIȘOARA — RAPID 

(1—3). A fost o partidă în care 
campioanele s-au impus clar, cîști- 
gînd fără emoții. Bucureștencele au 
avut în Eugenia Rebac o coordo
natoare excelentă, care a pus în 
valoare forța de atac a jucătoare
lor Constanța Bălășoiu și Martha 
Szekely. De la studente, doar Irm- 
gard Brezer a fost foarte activă. Au 
condus : V. Szakacs, din B. Mare, 
și L. Griin, din Tg. Mureș. (P. AR
CAN — coresp. județean).

C.S.M. SIBIU — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (3—1). Prima victorie acasă 
a siWiencelor în acest campionat a 
fost obținută după o partidă de o 
slabă factură tehnică. A arbitrat 
cuplul : I. Niculescu — Gh. Ionescu 
(I. IONESCU — coresp. județean).

FARUL — PENICILINA (0—3). 
Numeroșii spectatori prezenți în Sala 
sporturilor au asistat la o întâlnire 
atractivă, încheiată cu victoria, aș
teptată, a oaspetelor. teșencele s-au 
arătat superioare la preluări, !mpu- 

• nindu-se clar în atac. Farul a luptat 
cu multă dirzenie. Cele mai bune î 
Aurelia Icliim, Ana Chirițescu, Flo
rentina Itu, de Ia Penicilina, res
pectiv Emilia Cernega și Carmen 
Marinescu. Au arbitrat : N. Bcciu 
și O. Georgescu (C. GOLDEMBERG 

coresp.).

CLASAMENTE 
MASCULIN

1 35: 6 23
1 3.5:10 23
2 33U3 22
5 28:17 19
5 24:18
5 27:21
5 25:21
7 19:27
9 11:28

10 9:32 14 
10 8:32 14 
12 9:36 12

1. Dinamo 12 12 0 36: 5 M
2. Steaua 11 9 2 29:13 20
3. I.E.F.S. 12 8 4 27:17 20
4. „V" Cluj . 12 7 5 24:21 19
5. Viitorul 12 7 5 25:25 19
6. Progresul 12 6 6 25:21 13
7. Rapid 11 5 6 24:25 16
8. „U“ Craiova 11 5 6 21:22 16
9. C.S.U. 12 4 8 22:26 16

10. Progresul 12 4 8 18:31 16
11. Klectra 12 i 10 11:33 14
12. Voința 11 1 10 9:30 12

1. Rapid 12 11
2. Penicilina 12 11
3. Dinamo 12 10
4. Medicina 12 7
5. constructorul 12 7
6. I.E.F.S. 12 7
7. ,U" Timișoara 12 7
8. „U“ Cluj 12 5
9. Farul 12 3

10. C.S.M. 12 2
11. Ceahlăul 12 2
12. .U“ București 12 0

TREI DESCALIFICĂRI
NEJUSTIFICATE IN GALA DE LA CIULEȘTI

Sîmbătă seara sala Gluleștl a fost 
gazda unei noi reuniuni pugilistiee. la 
oare au participat cîțiva boxeri valoroși 
din cluburile și asociațiile bucureștene. 
Gala, organ'zată de clubul Rapid cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de la 
înființarea acestei puternice unități spor
tive. a reunit în jurul ringului un ntl- 
r-lr mare de spectatori dornici să vadă 
-ia lucru" ne cîțîva dintre boxerii frun
tași din țara noastră. Cînd spunem a- 
eeasta ne referim ia sportivi ca Gabriel 
Pometcu. Ton Hodosan, Vasile Drăgan, 
Com-i Hoduț, Gheorghe Pușcaș șl alții.

Meciurile au fost viu disputate, com- 
b’’-.r.ții dovedind multă poftă de iuntâ, 

.acum, ia început, de sezon competitio
ns!. chiar dacă nu toți sportivii s-au 
prezentat în cea mai bună formă, dis
putele situlndu-se la un nivel tehnic 
modest gradul înalt de combativitate al 
oartidelor i-a satisfăcut pe cel prezenți. 
Păcat că arbitrajele au făcut notă dis
cordantă cu nivelul general al galei- 
Se pare că pauza, determinată de în
treruperea activității competiționale a 
boxerilor bucurestenl. i-a „scos din for
mă" ne cavalerii ringului din Capitală. 
Trei dintre ei, N. Voicilă, FI. Piroiu Șl 
D. Banciu, au dat cîteva decizii în ne
concordantă cu cele petrecute în ring. 
Faptul a fost confirmat s! de delegatul 
general ai reuniunii. Ion Firu, care ne-a 
declarat că nu este mulțumit de felul 
cum au decurs arbitrajele.

Reuniunea a fost deschisă de muștele

V. Drăgan șl L. Constantin. Ataeînd cu 
impetuozitate din primele secunde ale 
luptei. Drăgan șl-a surprins adversarul 
cu cîteva stingi la figură, punîndu-1 k.o. 
Un meci extrem de disputat, cu răstur
nări sneetaculoase de situații, au reali
zat L. Micu (Steaua) șl P. Anton (Rapid), 
tn final, rapidistul a obținut o frumoasă 
victorie prin abandon. C. Hoduț (Ra
pid) a trecut prin momente dificile în 
disputa cu A. Iacob (Voința). Surprins 
deseori.la ficat cu stîngl puternice. Ho
duț a fost de cîteva ori trimis la podea. 
Este adevărat, un» dintre lovituri a fost 
neregulamentară, motiv pentru care ar
bitrul N. Voicilă l-a avertizat de justețe 
pe Iacob. Dar, în continuare, lupta s-a 
desfășurat în nota de dominare a spor
tivului de la Voința, care a fost desca
lificat de arbitrul de ring pe motivul 
unor alte lovituri neregulamentare (ne
văzute de nimeni în afara conducătorului 
luptei). O descalificare asemănătoare l-a 
Crivat șl pe R. Ivanciu (Metalul) de un 
meci egal în fața campionului G. Po
metcu, departe de forma care i-a per
mis obținerea performanțelor trecute. 
Tot nejustifieat a fost descalificat și C. 
Stan în meciul cu I. Hodoșan.

Celelalte rezultate : R. Burcea b.p. Gh. 
Rlzea, I. Titlann b.p. V. Ion. C. Stanciu 
b ab i M. Teofil, N. Paraschiv m.n. C. 
Lică, C. Nicolae b.ab. I FI. Bobi, Gh. 
Pușcaș b.p. V. Prodan.

Mihai TRANCA

Mariana Popescu (Dinamo) străpunge anărarea la fileu a echipei 
„U“ Cluj (in alb}

Foto: Theo MACARSCKI

SPARTACHIADA

Ieri, într-un anonimat aproape 
total, a luat sfîrșit in sala Floreas- 
ca, primul turneu internațional fe
minin de baschet al anului. Iniția
tiva organizării întrecerii a apar
ținut Oficiului pentru educație fi
zică și sporf din cadrul UCECOM. 
La această ediție inaugurală a 
Spartachîadei internaționale a coo
perativelor meșteșugărești au parti
cipat echipele O.KS Vama. Szpar- 
takusz Budapesta, selecționata Vo
ința (București și Tg. Mureș) și lo
tul de junioare al României.

Ultima zi a turneului a desem
nat echipa cîștigătoare a trofeului. 
In primul meci s-au întîlnit Szpar- 
takusz Budapesta și lotul nostru 
de junioare. Oaspetele au 
cu 47—28 (30—13).

Partida vedetă a opus pe 
București și O.K.S. Vama. întâlni-

cîștigat

Voința

HOCHEI

JOCURILE SERIEI
CLUJ, 11 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). După o 
pauză de un deceniu și jumătate, 
duminică, iubitorii sportului din 
Cluj au avut prilejul să urmă
rească, din nou, un meci oficial 
de hochei : au început întrecerile 
turului V al seriei B din campio
natul național, divizia A.

La partida inaugurală, 
mia Cluj—Tîrnava 
cuiesc, găzduită pe 
tificial, au asistat 
tatori. întîlnirea a 
tă, în special datorită clujenilor, 
care au jucat în viteză, au cons
truit acțiuni aplaudate șl au dove
dit o pregătire fizică superioară. 
Scorul înregistrat : 14—1 (5—1,
3—0, 6—0) pentru Agronomia apa-

Agrono-
Odorheiul Se- 
patinoarul ar- 

numeroși spec- 
fost interesai! -

SELECȚIONATA VOINȚA A CiȘTIGAT

COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI

rea a fost deosebit de disputată, 
cu faze de frumos spectacol bas- 
chetbalistic. Sportivele ambelor e- 
chipe au apelat la întregul lor po
tențial țehnico-tactic pentru a de
termina ca balanța victoriei să le 
fie favorabilă. Deși handicapate de 
accidentarea. în partida de sîmbă
tă, a Lilianei Rădulescu (una din 
piesele de bază ale formației), 
tucureștencele, bine conduse de 
Tatiana Rădulescu și Doina lonaț. 
au realizat o meritată victorie cu 
scorul de 56—52 (30—27). care le-a 
plasat în fruntea clasamentului și 
le-a adus trofeul pus in joc. Cele 
mai eficace jucătoare au fost An- 
dreescu 18. T. Rădulescu 10 și Io- 
naș 8 de la învingătoare, Mihailova 
21 și Stoianova 7 de la învinse. 
CLASAMENTUL FINAL : 1. Vo-

ința București, 2. O.K.S. Varna, 3. 
Szpartakusz Budapesta.

P. 1OVAN

TINERII NOȘTRI

1.

AU ÎNCEPUT

B A DIVIZIEI A
re 
proporțiile sale. Clujenii 
chis scorul în min. 8 prin Borsos 
și in min. 21 ei conduceau cu 
7—1, anunțînd o victorie clară. 
Schimbarea portarului echipei Tîr- 
nava s-a dovedit a fi inspirată, 
întrucît timp de 25 de minute stu
denții nu au mai înscris decît un 
punct. Finalul jocului a aparținut 
gazdelor. Au marcat: Texe 5, Cse- 
do 3, Borsos, Imre, Deneț, Vereș, 
Daniel și Tamaș pentru clujeni și 
Tarcsi pentru învinși. Au condus 
foarte bine Florin Gubcrnu și M. 
Presneanu (București).

Competiția continuă azi cu jocul 
I.P.G.G.—Avîntul.

ca surprinzător, maj ales prin 
‘ “ au des-

Paul RADVANI

Tinerii noștri scrimeri au în
cheiat cu un frumos bilanț tur
neul triunghiular desfășurat zilele 
acestea în sala Floreasca II, la care 
au mai participat reprezentativele 
similare din RD. Germană și Bul
garia. Ei au cîștigat 7 din cele 8 
probe, adăugind duminică, la vic
toriile individuale din zilele ante
rioare, alte trei și anume la flore
tă fete, sabie și spadă. Singura în
trecere care are în fruntea clasa
mentului o formație oaspete este 
cea a floretlștilor, cîștigată de re
prezentativa R.D. Germane.

Floretistele noastre au debutat 
duminică dimineață cu o victorie 
asupra formației Bulgariei (9-4), 
punctele fiind realizate de: Mol
dovan — 3, Gîrbea — 3, Radu — 2 
și Draga —1. Pentru oaspete au 
punctat Liceva — 2, Todorova — 1 
și Metodeeva — 1. în continuare, 
echipa bulgară a fost opusă cvar
tetului din R.D. Germană, care 
și-a adjudecat o categorică victorie 
cu 9—0 (Jahn — 3, Lorenz, Eltz 
și Dick cite 2). în ultima intîlnire 
a probei floretistelor. echipa Ro
mâniei a beneficiat de aportul 
maxim al Magdalenei Bartoș (4 
v). la care s-au adăugat și punctele 
obținute de Crișu — 3, Gîrbea — 1, 
Draga — 1. în acest fel formația 
floretistelor noastre a întrecut re
prezentativa- R.D. Germane cu 
9—5

Spadasinii români au început 
seria întâlnirilor cu o victorie la

SCHI „CUPA DINAMO“
{Urmare din pag. I)

deși în porțiunea parcursă se anun
ța, prin timpul realizat, un serios 
pretendent la victorie. Clasamen
tul probei de ieri a oferit clubu
lui Dinamo Brașov și o neoficială 
victorie colectivă deoarece în pri
mele 10 locuri se află 5 reprezen
tanți a! săi. Semnificativă ni se 
pare în acest sens clasarea lui Ni
colae Barbu pe locul patru, ceea ce 
confirmă' succesul lui de sîmbătă. pre
cum și pozițiile fruntașe obținute de 
Petre Soiu și Vasile Stanciu, re
cent promovați în categoria senio
rilor.

Ca să fim obiectivi, oaspeții 
străini nu au constituit nici un mo
ment o amenințare pentru locul I. 
Echipa poloneză este alcătuită din 
juniori șl tineri, e drept foarte 
talentați (prima rezervă a țării

CAMPIONATUL DE
IZVORUL MUREȘULUI, Îl (prin tele

fon). — Duminică, s-au disputat in lo
calitate întrecerile de schi fond contînd 
pentru camptonatul național al copiilor.

REZULTATE TEHNICE : copii II. tete 
(2 km) : 1. Katalln Petre? (lud. Harghi
ta) 8:34, 2. Mimi Onciolu (Brașov) 8:58, 
3. Veronica Giurgl (Brașov) 9:17; BĂ
IEȚI (3 km) î 1. Ioan N. Stoian (Bra
șov) 10:30. 2. ion Gh. Stoian (Brașov) 
10:33, 3. Gheorghe Munteanu (Brașov)

prietene), dar concurenții săi din 
aceasta competiție nu au încă ex
periența necesară de concurs spre 
a se putea înscrie ca pretendent! 
la o victorie. Și ieri, Ca șl sîm
bătă, majoritatea au abandonat sau 
au fost descalificați, dintre ei cla- 
slndu-sc numai Z. Folek pe locul 
nouă. O situație oarecum similară 
s-a petrecut și în tabăra austriacă 
în care doi concutenți au abando
nat, iar a 1 ți doi — G. Branstetter și 
H. Lipp — s-au clasat pe locurile 3 
și respectiv 10—11.

CLASAMENTUL 
Cristea (Dinamo) 
2 Gheorghe Vulpe

ZILEI: 1. Dan 
92,0 (45,04-47,0)

(Dinamo) 92,5 
(45,34-37,2). 3. G. Branstetter (Aus
tria 96,8 (46,6 4-56,2) 4. Nicolae Bar
bu (Dinamo) 98,4 (48.0 !-50,4) 5. Pe
tre Soiu (Dinamo) 90,0 (48,04-51,0) 
6. Nicolae Crețoi (C.S.U. Brașov) 
99,4 (49,04-50,4)

FOND AL COPIILOR
10:40: copii I, fete (3 km) : 1. Elena 
Ceposu (Brașov) 10:50, 2. Silvia Vodă 
(Harghita) 11:07, 3. Elena Ungureanu
(Prahova) 11:10; băieți (4 km) : 1. Moise 
Gîrbacea (Prahova) 12:13, 2. Csaba (Co- 
lomban (Harghita) 12:37, 3, Benone Cris- 
toloveanu (Brașov) 12:57. Clasament fi
nal pe județe ! 1. Brașov 21 p, 2. Har
ghita 29 p, 3. Liceul experimental Pre
deal 39 p, 4. Suceava 70 p, 5. Prahova 
79 p, 6—7. Maramureș, Neamț 99 p etc.

IN TURNEUL TRIUNGHIULAR DIN CAPITALĂ

AU MAI OBȚINUT TREI VICTORII
r ♦

limită în fața selecționatei bulga
re (9—7). Realizatori : Szabo —3, 
Angelescu — 3, Zidaru — 2. Man
ta — 1. Din team-ul oaspete s-a 
impus Ghenovski, care a cules 
patru victorii. Au mai punctat 
Țvetkov — 2 și Koicev — 1. După 
efortul depus în acest meci, spa
dasinii bulgari n-au mai obținut 
decît un punct (prin Ghenovski) 
în întîlnirea cu echipa R D. Ger
mane. care cîștigă deci cu 9—t. 
Realizatori : Poulck — 3, Irmisch, 
Unger și Stengel cite 2. în ultimul 
meci, echipa țării noastre a între- 
<cut cu 9—3 formația spadasinilor 
din R.D. Germană, prin aportul 
lui Popa — 3, Zidaru — 3, Szabo
— 2, Angelescu — 1.
• în proba de sabie, reprezenta
tiva Bulgariei a pierdut la scoruri 
•de dimensiuni aprotpiate ambele 
meciuri. Sabrerii români au între
cut-o cu 9—2 (Marin — 3, Oancea
— 2 Frunză — 2, Mustață —1; 
Maleev — 1, Malinov — 1), iar 
echipa R.D. Germană a realizat 
scorul de 9—3, cei mai eficace din 
trăgătorii 
Mehwald

Ultima 
sportivii 
Germană, a fost foarte echilibra
tă dar, în «saltul decisiv, Pop a 
reușit să se desprindă de reduta
bilul său adversar Holtje și astfel 
echipa României a cîștigat cu 9—7( 
(Pop — 3, Oancea — 3,. Marin ~

2, Mustață — 1 ; Holtje — 3, Meh
wald — 2, May — 2).

în întrecerea floretiștilor, spor
tivii noștri au debutat cu o vic
torie netă (9—0) asupra formației 
bulgare, care avea să cedeze și în 
meciul susținut cu reprezentativa 
R.D. Germane (3—9).

Meciul final a fost plin de emn- 
ții pentru floretiștii noștri cars 
au primit o reolică extrem de ho 
tărîtă din nartea suortivilnr R.D 
Germane. După 16 asalturi, în ge
neral foarte echilibrate și, adesea, 
pline de neprevăzut, oaspeții au 
obtinut o meritată victorie la li
mită cu 9—7 (Băchstâdt — 4. Ger- 
manus — 3, Lossius — 1. Prater. 
— 1 ț Kuki — 2, Moise — 2. Bu- 
ricea — 1, Aiexe — 1).

Sebastian BONIFACIU

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE TEREN ACOPERITsăi fiind

— 3. 
intîlnire, 

români și

Holtje —3, și

cea dintre 
cei din R.D

Astăzi, la Hunedoara și la București, 
încep meciurile contînd pentru con
cursul republican de tenis pe teren aco
perit. i

La Hunedoara, tn sala Constructorul, 
se vor Întrece seniorii și senioarele.

Pe tabelul concursului din Capitală, In 
sala Steaua — unde se întrec juniorii 
și junioarele _ sint înscriși 51 de băie‘,1 
și 33 de fete.



ECHIPE ROMANEȘTI
PESTE HOTARE NEDUMERIRI...

® Vineri și sîmbătâ, echipa a susținut două utile partide de veri
ficare in Capitală

trecute, lo-
s-a reunit,
reluării si

La mijlocul săptămînii 
tul național de juniori 
Ia București, in vederea______ T.
accelerării, treptate, a ritmului pre
gătirilor pentru viitoarele meciuri 
oficiale din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A., cu Grecia (tur- 
retur) și Iugoslavia (returul, la Bel
grad). Vineri, 9 februarie, Ciurea, 
Naghi, Chivu, Răducanu și coechi
pierii lor au susținut — pe terenul

au fost încercați și ceilalți jucători 
din lot. în poartă a apărut Carai- 
van, Hurl ol a trecut fundaș central, 
în locul lui Naghi, la mijlocul te
renului a acționat Dragu, iar.în 
atac Băcescu și Râducanu i-au 
schimbat pe Vrînceanu și Șumulan- 
schi. Ritmul s-a menținut același, 
mingea a continuat să joace feste 
celor ce încercau să-i imprime anu
mite traiectorii dorite dar, în a-

țos- niște teste care ne-au întărit 
convingerea că, din punctul de ve
dere al pregătirii fizice, toți com- 
ponenții lotului se prezintă foarte 
bine. în următoarele partide, care 
se vor disputa în cu totul alte con- 
dîtii. sperăm să realizăm și cele- 
la’*e obiective din planul de pre
gătire : stabilizarea unei formule de 
echipă, oi 
țirea randamentului 
parti meat in parte.
rapidă din 
apărare și

La începutul acestei săptămîni, 
alte echipe românești de fotbal în
treprind turnee 
tăzi pleacă în 
Steagul roșu și 
ele urmînd să 
jocuri în această țară. Mîine, este 
rîndul echipei Steaua să plece în- 
tr-un nou turneu, de o săptămînă, 
de data aceasta în Iran. Progra
mul jocurilor celor trei diviziona
re A va fi definitivat la fața locu
lui. Tot miine, divizionara B F. C. 
Galați va pleca în Bulgaria, unde 
va râmîne pînă la sfîrșitul lunii, 
susținînd mai multe jocuri în țara 
vecină.

Două din primejdiile 
nicarului de fotbal 
afirmația definitivă.

peste hotare. As- 
Liban formațiile 
Sport Club Bacău, 
susțină mai multe

;enizarea ei, imounătâ- 
fiecărui com- 
trecerea mai 

faza de atac in cea da 
viceversa—".

SELECȚIONATELE DE TINERET 

ALE ROMÂNIEI Șl ISRAELULUI 
SE VOR 1NTILNI LA BUCUREȘTI

A fost perfectat un nou meci 
amical internațional de fotbal pen
tru selecționata de tineret a țării 
noastre. Ea va juca la 21 martie, 
la București, cu selecționata simi
lară a Israelului.

RAPID

Pop W
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Terenul, extrem de dificil, a supus unor eforturi duble pe juctu 
intr-o dispută aprigă pentru balon.
nr. 2 din Complexul sportiv ..23 
August" — un prim joc de verifi
care, în compania echipei Trustului 
3 Instalații, din categoria „Promo
ție". Elevii antrenorilor Constantin 
Ardeleanu și Ion Voinescu s-au 
mișcat cu dezinvoltură, au marcat 
multe goluri, deraonstrînd o deose
bită poftă de joc. Singurul „adver
sar" care le-a pus probleme serioase 
a fost terenul, meciul jucindu-se 
efectiv pe o... mare de noroi !

în ziua următoare, sîmbătâ după- 
amiază, juniorii au susținut al doi
lea meci de verificare, de astă dată 
cu o echipă mult mai puternică : 
Rapid tineret-rezerve. S-a crerut și 
sperat pînă în ultima clipă că a- 
ceastă partidă va avea loc pe te
renul principal. A fost o simplă ilu
zie. Clubul Rapid a considerat că 
schimbul său de mîine, echipa sa de 
speranțe și lotul reprezentativ de 
juniori nu merită o atît de mare 
atenție îneît să li se deschidă por
țile celui mai bun teren din Giu- 
lești. Așa că meciul s-a jucat pe 
terenul de zgură ; o zgură — mocir
loasă, care i-a obligat pe jucători 
să depună eforturi înzecite pentru 
a putea controla balonul.

„Oricare ar fi condițiile, trebuie 
să jucăm — afirma, înaintea in
trării pe teren, Negruțiu, fundașul 
central al echipei de juniori. A- 
vem nevoie de cit mai multe jocuri 
pentru omogenizare, pentru exersa
rea unor scheme tactice mai efi
ciente...".

Juniorii au început meciul în ur
mătoarea formulă de echiDă: Ciurea
— Chivu (înlocuit, după 30 de mi
nute. datorită unei ușoare entorse, 
de Cotigă), Naghi. Negruțiu, Lucuță,
— Munteanu, Iuga, Hurloi — Petri- 
șor, Șumtilanschi. Vrînceanu. Nu 
s-a marcat nici un gol în primele 
45 minute de joc. Repriza a plăcut 
insă datorită dîrzeniei. ambiției, 
luptei fără menajamente, efortului 
cu totul remarcabil făcut de jucă
torii ambelor echipe. După pauză,

care pîndesc scrisul cro-
sînt concluzia pripită ș!

într-adevăr, fotbalul, acest 
imperiu de carton în care nici o duminică nu sea
mănă cu alta, pune totul sub semnul incertitudinii.
Cine ar fi crezut, de pildă, că Ștefan Covaci, cel în- 
frînt într-o noapte de moi, la Zurich, în 1967, va reu
și cea mai mare performanță din istoria unei echipe 
de club europene ? Cine ar fi crezut că Valentin 
Stânescu, poftit pe scara de serviciu cu ani în urmă, 
la Rapid, pentru a I se face loc, la intrarea princi
pală, unui antrenor anonim, va reuși să ajungă în 
fruntea echipei naționale ?

Dar, dacă concluziile pripite șl afirmațiile defini
tive pun semnul îndoielii pe probitatea cronicarului 
de fotbal, întrebările oneste trebuie să facă parte, 
in mod obligatoriu, din arsenalul lui.

...Am recitit cu atentie toate corespondențele din 
Nimes. Departe de mine gîndul că ar fi normal 
să tragem o concluzie după înfrîngereo lâ limită 
în fața echipei franceze. Dar, citind printre rînduri, 
se impun cei puțin trei întrebări :

1. Am aflat din post-cronica meciului că Dumitra
che a fost înlocuit nu pentru că ar fi jucat slab, ci 
pentru a fi sancționat ca urmare a ocaziilor ratate 
Bineînțeles că un antrenor poate să-și asume riscul 
unei măsuri pedagogice. Ne indoim, insă, că această 
sancțiune va limpezi creierul iui Dumitrache, determi- 
nindu-l să nu mal rateze în viitor. De altfel, o altă 
fază, cea din min. 82, pare încărcată de semnifica
ții. In acel minut. Dumitru nu și-a asumat riscul de a 
trage de la 6 m, iar Dembrovschi a ratat tot de la 
6 m. Nu cumva sancțiunea a influențat negativ... ac
țiunile celorlalți înaintași ?

VERVĂ!
SPORTUL STUDENȚESC 3-2 (2-1)

Pentru antrenorii celor două echipe, 
meciul a fost un excelent prilej de a-1 
verifica pe cei mal buni jucători din 
.-uri. Pe gluleșteni îi așteaptă, alături 
Ce meciurile de campionat, dubla intil-z 
z:re din .Cupa Cupelor* cu Leeds Uni
tei. Ur pe Sportul studențesc marea 
L-.re—are de a scăpa de retrogradare. 
Ce: peste S MS de spectatori au urmă- 
rit oa meci frumos, de un nivel tehnic 
nsiszaeătar — pentru actualul stadiu de

na titularilor Răducanu și Boc, 
cu lotul național, Nlculescu și 
tnlocuncril '.or, și-au demonstrat 
l In special al doilea, care nl 

s-a părvt mal sigur in intervenții. A 
remarcă ev-c aceea că Dumitriu 

rt integrat cele M de minute. Pe 
et ne-a arătat cunoscuta-l fan- 

t g-stată de public. Dar ade- 
ros- al meciului a fost tînă- 
Zacăscr eu un travaliu Imens.

Jrt spectacuțoase și pase pre- 
K a marcat și un splendid gol (al 

dr-biod patru apărători ! Intre 
C3 acest mec șl rezerva de acum 

za ac ne A Steaua este o diferență 
de cc'egui său de Urne, 
— • el !a formă mul- 

a Scut ea balanța tehn:- 
tttasa wCu.u: să fie net 
ercTUrSor. Mal siab rar.- 

dar eta)

cea Sandu sau Cuperman puteau înscrie, 
dar Nlculescu nu s-a lăsat invins. Bună 
evoluția Iul Georgescu cînd șl-a făcut 
jocul de extremă — centrînd spectacu
los In fața porții adverse — și nu atunci 
cind s-a hazardat spre interiorul tere
nului. Ca o remarcă, jocul cu trei mij
locași, cuperman șl M. Sandu — prin 
rotație — acționînd la mijlocul terenu
lui.

Bun arbitrajul tînărului Marin Traian. 
Au marcat în ordine : O. Ionescu (min.

1). Dumitriu II (min. 3), Savu (min. 32), 
Culda (min. 59) șl Neagu (min. 76).

RAPID : Nlculescu — Pop, Grigoraș, 
Mușat, Codrea, _ M. Stelian (Dumitriu 
IH), Savu — Petreanu (Năsturescu), D“- 
mitriu n, Neagu, Dumitriu III (Petrea
nu). Schimbările s-au efectuat în min. 
65. în urma accidentării — sperăm ușoa
ră — a lui M. Stelian.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 
Jurcâ (Tănăsescu), Gh. Ionescu (Cazan), 
Kraus, Cioclrlan (Manea) — Tănăsescu 
(Culda), O. ionescu — Leșeanu, Cuper
man, M. Sandu, Moldoveanu (Georges
cu). Toate schimbările de jucători s-au 
efectuat !a pauză, studenții vor pleca 
joi în R.P. Bulgaria, continuîndu-șl pre
gătirile. timp de două săptămîni, în com
pania echipei Dunav Ruse.

Liviu BOBOCEA

REZULTATE,

DIN PREGĂTIRILE UNOR DIVIZIONARE C
ROMAN — Victoria și Danubia

na, cele două formații fruntașe ale 
seriei I, se pregătesc intens pentru 
reluarea campionatului. Ambele au 
primit in rîndurile lor cîțiva jucă
tori noi și vor aborda cu forțe 
proaspete returul. Deocamdată, Ju
cătorii celor două echipe (fiecare 
a realizat in tur cîte 19 puncte) 
caută să efectueze cit mai multe 
antrenamente. Pe stadionul _23 Au
gust" pot fi văzu",;, chiar ți de 
două ori pe zi. fotbaliștii de la Vic
toria. pregătiți de antreoorcl E. 
Kulcsar. Fiecare fchipă va sorise 
pînă la Începerea sezonului oficial 
cîte 15 jocuri de verificare.

La Victoria vor face parte dia 
echipă jucători noi. ca frații Cht- 
riazic. Stanca, Brotașru. Diaccco. 
Ababei. Ionițâ ș-a. La Danubcana 
s-au rrintors Vaduea și Leah.u — 
care și-au terminat stodfile, Iansan- 
di și Stănciulescu — care au fost 
militari. (G. GROAPA — cores?)

r
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bază, ca
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3 apelai
vor ce

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

Ia pri=« parte, brasover.il «n 
»ru: păctoidUtea <4 Jesch iă scorul 
ta miactsl M. dar Daraschivesoj • 
latfcziat a* șoteze si astfel Constan- 
tinescu a pioațzt si a reținut balo
tul. Ca minute înainte de
pettzâ, Dora Popescu a profitat de 
o greșeală a fundașilor centrali ad- 
verți ți a Etamat unicul gel al oar- 
tidei. Ta repriza secundă, ambele 
trai-vârî au ctxcbinat mult, uneori

LANSATA DE CJ.E.F.S. CONSTANȚA
TUTUROR CONSILIILOR JUDEȚENE

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
(Urmare din pag l)
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Organizarea Iouară a lectoratelor eu toți tehnicie
nii din sistemul activității sportive, 13 care sa fie 
dezbătute cele mai importante probleme din domeniul 
sportului de performanță și al medicinii sportive;

Pregătirea unui număr de 120 de instructori și 70 
arbitri pentru diferite ramuri sportive ;

Studenții din ultimul an de studii, care practică 
diferite ramuri sportive, vor fi pregătiți ți examinați 
spre a primi calitatea de antrenor.

recorduri județene

— sportivi 
plan).

— sportivi 
plan).

— sportivi 
plan).

Vom depăși un număr de 25 
la atletism, haltere, popice șl natație ; __

Vom da loturilor naționale de seniori, tineret șl 
juniori un număr de 45 sportivi la disciplinele: lup
te, box, haltere, handbal, baschet, volei, fotbal șl 
rugby :

Organizarea a trei acțiuni speciale de selecție la 
atletism, lupte și box, pentru depistarea unor spor
tivi care să fie promovați In secțiile de performantă 
ale unităților sportive din județul nostru ;

O atenție specială se va acorda instruiri! acelor 
sportivi nominalizați în cadrul loturilor federațiilor 
alcătuite în vederea pregătirii lor pentru a parti
cipa la Olimpiada din anul 1976.
III. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PROPA
GANDA, EDUCAȚIE Șl PREGĂTIRE A CADRELOR

Organizarea unor expuneri și simpozioane la casele 
de cultură și căminele culturale pentru convingerea 
și mobilizarea maselor în vederea practicării exerci- 
țiilor fizice șl sportului ;

Intensificarea muncii de educație pentru creșterea 
responsabilității sportivilor. în vederea îndeplinirii 
obligațiilor ce Ie au față de societate si de locurile 
lor de muncă. Se va pune un deosebit accent pe 
pregătirea profesională pentru încadrarea lor so
cială, pe disciplina și ordinea ce trebuie să caracte
rizeze domeniul activității sportive;

IV. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE

Pentru extinderea bazei materiale necesare activi
tății sportive, ne propunem :

— în fiecare comună să existe cel puțin o bază 
sportivă pentru jocuri sportive, iar în toate unită
țile școlare să se amenajeze terenuri simple de hand
bal, volei, baschet, precum și sectoare de alergări, 
sărituri și aruncări ;

— vom amenaja în municipiul Constanța, In, noile 
cartiere de locuințe, 5 microcomplexe sportive pen
tru copii, iar în orașele Cernavodă, Hirșova și Med
gidia, cile un minicomplex :

— depășirea cu 15 Ia sută a veniturilor stabilite 
în bugetul pe acest an și folosirea realizărilor supli
mentare pentru dotarea cu 
bazelor sportive.

materiale și instalații a

★
educație fizică și sport, 
mișcarea sportivă, vor

Consiliul județean pentru 
toți factorii cu atribuții in 
depune eforturi pentru îndeplinirea tuturor obiecti
velor prevăzute in chemare, convinși fiind că astfel 
ne vom aduce contribuția la traducerea în viață a 
sarcinilor reieșite din documentele de partid și de 
stat cu privire la dezvoliarea activității sportive de 
masă și de performanță.

a exp
Arb 

foarte
DXKAMG

rrilar apectaccxA, Insă £u au reu
șit să moffifire tcoral stabilit ia 
pripța parte, deși au existat cfteva 
orari.:, dintre care amintim pe rea 

‘ L cînd Radu Nunweilîer 
dat talscul 1= bară 1
ui C NtciLescu a condus 
ttiae următoarele formații t 

Cwitiatifșcu (mim
M Caval; asia 77 Cobi t «oiiotiroi — 
Casaaa (mfc_ 74 Cberaa). Sătmă- 
reaau II. S. Gabriel. P. Nieotoe — 
Cberan țmtn. 74 CustaO. Moldo» an 
(mia. 46 Baiadiul. Rada N unwell ier 
— Sălceanu. Doru Popescu. FL Du
mitrescu.

STEAGUL *RO$U 1 Alba — Ao- 
gbeliai (min. 46 Băneescu). Aleea, 
Fescaru (min. 46 Jenei), Rusu (min. 
46 Hirlab) — Mateescu (min. 43 Șer- 
bănoiu), Gbergheli mim 46 Pescara ; 
min 63 Gherghcli). Ba Unt — Zotincă 
(min. 46 Anghel), Parascbivescu, 
Gyorfi (min. 46 Zottncă).

F. VINTILA

2. Pentru meciul cu Espanol Barcelona se anunță 
trecerea lui Dobrin in postul de mijlocaș centru, unde 
va prelua sarcinile Iui Dinu, care urmează să rede
vină stoper. în acest caz, nedumeririle cresc. Dobrin 
a mai jucat în acest post la Belgrad, împotriva Un
gariei, iar respectiva lui expulzare intr-un post care 
nu-i convine a fost criticată aproape în unanimitate. 
Se știe că Dobrin nu poate face față, nici pe de
parte, sarcinilor lui Dinu, deoarece resuisele lor 
fizice sînt diametral opuse, in sfîrșit, această re
tragere a lui Dobrin din postul de virf retras (dacă 
permiteți expresia) care l-a făcut gloria (vezi me
ciurile eu Portugalia și Cehoslovacia) înseamnă o 
subită renunțare la principiile de joc ofensive anun
țate.

3. în ultimul timp s-a făcut multă vîlvă în legă
tură cu crearea noii linii de mijlocași, cu pivotul 
ei Dinu, reprezentant tipic al jucătorului-piston, ca
pabil să facă o permanentă mișcare de du-te—vino 
lată însă că, după numai 90 de minute de joc, întreg 
eșafodajul care miza pe crearea unei linii de mijloc 
formula Ajax cade, pentru ca Dinu să-ș; reia locul 
în formula veche și consacrată.

...Pînă la meciul cu echipa Uniunii Sovietice mai 
sînt door două luni. Perioada rezervată experimentă
rilor trebuie redusă la minimum. Există o bogată 
jurisprudentă a cazurilor Dobrin, Dumitrache, Dinu 
etc. etc. A le pune din nou în discuție inseamnă a... 
descoperi America.

Stilul cel nou, dacă există, trebuie apărat cu mai 
multă fermitate.

loan CHIR1LA

Neaqu (Rapid) trece cu ușurință pe lingă fundașul studenților, Jurcă 
Fotoi S. JÎAKCSY

REZULTATE, REZULTATE...
pect'.v Petreanu (min. 12). U.T.A. a ali
niat următoarea formație: Vldac (Ziller)
— Callnin (Birâu), Pirvu (C&ldăruș), Po- 
Joal (Ptrvu). Popovlci (Callnin) — Do. 
mMe, Petescu (Purlraa), Broșovschl — 
Construe (Axente). Kun II, Sima, (Șt. 
IACOB — coresp. județean)

GLORIA BISTRIȚA — C.F.B. CLUJ 
2—2 (j—»). Un meci frumos, încheiat la 
egalitate. Cele patru goluri au fost re- 
a .zate de Adam (mîn. 11 și 42) pentru 
clujeni, respectiv Gocan (min. 51) și 
Ciocan (min. 75). (I, TOMA — coresp).

MUREȘUL DEVA — JIUL PETROȘANI 
»—o (1—C). Partida s-a încheiat cu o sur- 
prmzâ'.oare victorie a divizionarei C. 
Mureșul, prin golurile înscrise de Sălâ- 
jan (mm. 22> și Macovei (min. 54). De 
remarcat faptul că Multescu (Jiul) a 
ratat un penalty. (L JURA — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — F. C. GALAȚI 
S—• O—•). Beneficiara unei condiții fi
ece superioare și a vervei de joc a 
L-.<.maș ar. echipa eonstânțeanâ a sur
clasat formația antrenată de C. Teașcă, 
L-. componența căreia au apărut și pe- 
coUștii Moraru șl Grozea. Golurile au 

marcate de Tănase (2), Negoescu 
Ti ș: Tufan. Farul a aliniat forma
ția : Popa (Pilea) — Ghirca, Bălo. 
«t. Mihai (venit de Ia Portul). 
N.stac (Codin) — Tufan, Rădulescu, 
Mîhu — Tănase. Negoescu (Ologu), Mă- 
eiucă. Toate schimbările s-au efectuat la 
pauză. (P. ENACHE — Coresp.)

.U- C1J7J — MINERUL BAIA MARE 
t—• (T—O). Partita s-a disputat în pre- 
renta a peste 3 de spectatori. Scorul

- tiiteai fidel raportul de forțe de 
pe teren. Bâîmârenu au jucat bine în 
efimp dar lîaîa de atac a irosit ocazii 
clare. Mai deciși In fazele de finalizare, 
stadenfii au marcat de șase ori prin: 
Mureșan (min. 2. Î7. 40). Munteanu 
(mm. £5 șl 71) șl Viziteanu (min. 70). 
.U*CuJ a aliniat formația: ștefan (min. 
♦4 Totoianu) — poraschi, Pexa (min. 46 
M.băil»), Solomon. Mihăilă (min. 46 F. 
Iarăr) — Anea (mîn. 63 Sudi), Mureșan, 
Soo (mm. 67 Lieă) — Viziteanu, Mun
teanu, L:că (min. 46 Barbu), (V. MOREA
— coresp. județean)

SPORT CLUB BACĂU — PROGRESUL 
BRAILA 2—0 fi—0). Echipa băcăuană 
s-a mișcat mal bine ca la ultimul antre
nament. Un lucru îmbucurător este re
venirea in Iotul de bază a lui Duțan. 
Cele două goluri au fost marcate de Ru- 
giubei și Sinâuceanu. Sport Club Bacău 
a prezentat următoarea garnitură: Ghită 
(Voinea) — Mioc (Margasoiu), Catargiit, 
Veiicu, Margasoiu (Comănescu) — Vătafii 
(Niță). Duțan (Hritcu) — Pană (Mioc), 
Ru-iubei. Sinăuceanu. Băltită (Volmer).

Meciul s-a disputat simbâtă, deoarece 
luni dimineață Sport Ctttb oleacă în 
turneu în Liban. (L IANCU — coresp. 
județean)

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. SIBIU 
2—2 (•—<>). După ce cu două zile înainte

făcuseră un meci de toată frumusețea) 
în compania ceferiștilor clujeni, jucăto
rii militari au evoluat 6îmbătă sub aș
teptări, pe un teren desfundat, e drept. 
Insă In fața unui adversar pe care nu 
l-au privit cu destulă seriozitate. Astfel, 
Mureșan și Naghi au ratat în prima re
priza — în Interval de 4 minute — două 
penalty-uri! Sibienii au deschis scorul 
in min. 57 prin Țurlea. A egalat Mure, 
șan (min. 64), dar oaspeții au luat din 
nou conducerea în min. 73 prin golul 
realizat de Floare, pentru ca în min. 82 
Caniaro să egaleze Iarăși. Pînă la 
A. S. Armata s-a văzut nevoită 
mulțumească cu un rezultat de 
tale: 2—2.

A.S. ARMATA: Nagel — Kiss 
45 SzOlloșzi), Uticheaș (min. 43

Orza — Sultănoiu (min. 55 Ț----*-• — *■'
— corespondent).

C.F.R. PAȘCANI 
TICENI 3—0 (1—0). 
Nazare, Panait, ‘C.

CEAHLĂUL P. rt____  ______
ROMAN 1—0 (0—0). A înscris Apetrei 
(mîn. 61). (C. NEMȚEANU - coresp.).

POIANA ClMPINA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Cele trei goluri 
au fost înscrise de Stăncuîescu și Bran 
pentru Poiana, respectiv Manea. (E. 
STROE — coresp.).

DANUBIANA ROMAN — TROTUȘUL 
ORAȘ GH. GHEORGHIU-DEJ 3—1 (2—0). 
Au înscris: Hacman, Crețu și Molo- 
ghian, pentru Danubiana, respectiv Grl- 
goraș — autogol. (Gh. GROAPA — 

iRADEA - VOINȚA ORA- 
[2—2). Au punctat Baîasz, 
tâdărean pentru Olimpia, 
Harșany. (I. GHIȘA — co- 
jud.).

U. M.

urmă, 
să se 
egali-

(min, 
- ------------ „ ----- Kiss).

Ispir. Czako — varodi (min. 45 Koller), 
Orza — Sultănoiu (min. 55 Caniaro), 
Naghi, Mureșan. Fazekaș. (R. GEORGE

— FORESTA FAL- 
Au marcat: Drăgan, 
ENEA — coresp.).

NEAMȚ — VICTORIA 
". A Apetreî

corespondent),
OLIMPIA 61

DEA 3—2 (2
Steiner șl H: 
Covacs și ~ 
respondent

POLITEHNICA TIMIȘOARA ..„
TIMIȘOARA 3—0 (2—0). Studenții au în
scris cele trei goluri prin Regep (2) șl 
Floareș. (I, STAN — coresp.).

PROGRESUL BRAILA - VIITORUL 
BRAILA I—1 (1—1). Au înscris: Ologu 
(min 30) pentru Viitorul, respectiv Co- 
tigă (min. 40), din 11 m. (I. BALTAG — 
coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA - F.C. ARGEȘ 
(TINERET) 4-0 (2-0). Cele patru goluri 
au fost realizate de Șutru (2). H, Po
pescu și Ghițulescu. (P. 
coresp.).

GLORIA BUZĂU — 
GALAȚI 3—1 (1—0). Au
(2. unul din 11 m) și Tănase 
Gloria, respectiv Bejenaru. (M. 
TRU — coresp.).
CONSTRUCTORUL ORAȘ GH. GHEOR

GHIU-DEJ - ENERGIA ORAȘ GH. 
gheorghiu-dej 1—2 (0—1). Au în
scris: Jipa (min. 37) șl Arteuie (min. 
66) pentru Energia, respectiv Neagu 
(min. 48). (Gh. GRUNZU — coresp.).

GIORNOIU

POLITEHNICA 
marcat : Stan 

pentru 
DUMI-

STEAUA - ELECTRONICA OBOR 5 0 (2 0)

par-
Radu Nunuteiller controlează balonul cu toată opoziția brașoveanului 
Gyorfi (tricou in dungi) Foto I Theo MACARSCHI

REZULTATELE TRAGERII „LOTERIA lN OBIECTE"

DIN 11 FEBRUARIE 1973
EXTRAGEREA I: — cîte un

autoturism „DACIA 1300", toate bi
letele cu numărul 296862 ;

EXTRAGEREA a H-a : premii în 
obiecte în valoare de cîte 20.000 lei, 
toate biletele cu numărul 968182 ;

EXTRAGEREA a III-a: — pre
mii în valoare de cîte 10.000 lei, 
toate biletele cu terminația 25443 ;

EXTRAGERILE a IV-a și a V-a : 
premii în obiecte în valoare de cîte 
5.000 lei, toate biletele cu termina
țiile : 85629 ; 46802 ;

EXTRAGERILE a Vl-a, a VII-a 
și a VIII-a : — premii în obiecte în 
valoare de cîte 2.000 lei, toate bile
tele cu terminațiile : 35871 ; 42142 ; 
07327 ; \

EXTRAGERILE 
a Xl-a : — premii 
loare de cîte 1.000 
cu terminațiile : 7648 ; 7853 ; 7324 ;

EXTRAGERILE a Xll-a, a XIII-a 
și a XlV-a : — premii în obiecte în 
valoare de cîte 500 lei, toate bile
tele cu terminațiile : 8244 ; 
9874 ;

EXTRAGERILE a XV-a
XVI-a : — premii în obiecte 
loare de cîte 200 lei, toate biletele 
cu terminațiile : 725 ; 676 ;

EXTRAGEREA a XVH-a : — pre
mii în obiecte în valoare de cîte 
100 Iei, toate biletele cu termina
ția 11.

a IX-a, a X-a și 
în obiecte în va- 
lei, toate biletele

4052 :

și a 
în va-

__timp frumos, primăvăratec, 
cu soare blind, a favorizat prezen
ța la stadionul Ghencea a unul 
numeros public. Fotbaliștii militari au tratat . .. . . ....
„amicalul", în numele unei 
curențe înverșunate pentru 
rizare. 
nimeni 
Smarandache poate fi numit, 
rezerve, „campionul ' 
el angajîndu-se în joc cu un 
și o dorință de a se impune 
au frapat.

Steaua s-a detașat net de 
tenera ei, Inscriindu-i chiar Ia în
ceputul meciului două goluri. în

cu seriozitate și ambiție 
con- 

titula- 
Nimeni nu s-a menajat, 

nu s-a sustras efortului, 
fără 

ambițioșilor", 
elan 
care

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr, 

DIN 11 FEBRUARIE 1973
6

i.
ii.

iii. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII.

Atalanta — Milan 
Fiorentina — Verona 
Inter — Sampdoria 
Juventus — Lazio 
Lanerossi — Napoli 
Palermo — Caligari 
Roma — Bologna 
Ternana — Torino 
Arezzo — Varese 
Ascoli — Catanzaro 
Brescia — Catania 
Como — Perugia 
Genoa — Cesena

Fond de premii : 407.777 
Plata premiilor va începe 

pitală de Ia 16 februarie pînă la 
28 martie, în țară de Ia 19 februa
rie pînă la 28 martie 1973 inclusiv.

X
1

X
1
1
2
2

X 
X 
X
1 
1
1

lei. 
în Ca-

continuare, liderul campionatului a 
controlat cu autoritate jocul, fă- 
cînd proba unei bune pregătiri de 
ansamblu. Electronica, deși învin
să la scor, are, totuși, meritul de 
a fi opus oarecare rezistență, ds 
a-și fi solicitat adversarul în limi
tele posibilităților salo.

Golurile militarilor au fost în
scrise de Sabău (autogol), Vigu, 
Vlad Și Voinea (2). Antrenorii Con
stantin și Jenei au folosit urmă, 
toarea echipă i Haidu (min. 46 
Iordache) — Cristache (min. 46 
Iovănescu), Smarandache, Negrea, 
(min. 46 Ciugarin), Hălmăgeanu 
(min. 46 Cristache) — Dumitriu IV. 
Vigu—Vlad, Voinea. Năstase (min. 
46 Ștcfăncscu), Aelenei. Pantea și 
Tătaru nu au jucat, fiind indispo- nibili.

Dumitru VIȘAN

DE LA I. E. A. B. S.
Începînd de mîine, 13 fe

bruarie, patinoarul artificial 
„23 August" este pus la dis
poziția publicului zilnic între 
orele 17—19,

Publicul va beneficia de 
următoarele servicii i

• închiriat patine
• atelier de ascuțit și mon

tat patine
★

La Stadionul Republicii 
magazia de închiriat echi
pament sportiv este deschi
să zilnic cu program de func
ționare între orele 10—13 ; 
16—20. Duminica este închis. 
Informații la telefon : 31.48.80

brasover.il


CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB 2 PERSOANE

I. PANȚURU-0. FOCSENEANO 
AU CUCERIT

MEDALIILE
LAKE PLACID, 11 (prin telefon). — 

■Pîrtia de pe colinele Van Hoevenberg 
‘ a găzduit duminică dimineața partea 
a doua a campionatului mondial de 
beb 2 persoane, prilej cu care s-au 
consumat ultimele două manșe ale în
trecerii.

Dar iată o succintă relatare a aces
tei aprige dispute, în care acești asi 
ai virajelor pe gheață sînt departa
jați de sutimi de secundă. După cobo- 
rîrile din prima zi (două manșe) si- 
Jtuația era următoarea: 1. R. F. a 
(Germaniei I (W. Zimmerer — P. 
;Utzschneider) 2:14,90 ; 2. R. F. a Ger- 
.maniei II (H. Floth — W. Holdorf) 
>2:15,99; 3. România I (I. Panțuru — 
D. Focșeneanu) 2:16,05 • 4. Austria I 
(Dellekarth — Sperling) 2:16,30; 5.

, Elveția I (Kandrian — Schenker) 
2:16,39 ; 6. Elveția II (Luehdi — Hae- 
seli) 2:17,04. In prima coborîre de 

.duminică echipajul Zimmerer - 
jiJtzschneider a realizat, din nou, un 
!)țimp excelent! 1:06,97, fapt care-i a- 
ijută să păstreze primul loc și-i dă

DE BRONZ!
serioase șanse la titlu. O mare sur
priză au provocat elvețienii Kan
drian. — Schenker care obținind 1JI734 
au urcat de pe locul V pe locul II1 
Echipajul României, mergind foarte 
constant și prudent (1.-08,50) și-a păs
trat locul III, In timp ce vest-germa
nii Floth și Holdorf cu un timp mai 
slab (1:08,72) au trecut pe locul IV.

♦
Ultima manșă, decisivă ta tapt* pen

tru ocuparea primelor locuri, a .4.. 
echipajului român satisf.ru. de a ob
ține cel mai bun timp : lMJț, fapt ca
re i-a permis să-și păstreze locul ni, 
in timp ce vest-germanii Floth si Hol
dorf au realizat doar ltttJC. Titlul su
prem a revenit echipajuhi: Zimmerer- 
L’tzschneider. care ta aceasta ultimă 
manșă a terminat parcursul In 1«7J«. 
Dar iată oridinea finală a primilor cla
sați : 1. H. F. a Germaniei I (W. Zim
merer—P. Ctzschneider) 4 -A.71 ; Z. El
veția I (Kandrian — Schenker) 4:31.15 ; 
3. ROMAMA I (Ion Panțuru — Dumi
tru Focșeneanu) 4 Jl.ll ; 4. B.F. a Ger
maniei II (Floth — Holdorf) 4 33^7.

La tichiderea campionatelor earapene de patinaj artistic

SUCCES PE TOATĂ LINIA PENTRU
PATINATORII DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

KOLN, ÎL — Ceea ce s-a petrecut
simbătă seara, sub cupola palatului
de gheață din Koln, pare la prima 
vedere o mare surpriză. Christine Er- 
rath, tinâra patinatoare de 17 aci 
de la clubul Dynamo Berlin, care 
după nroba figurilor impuse se atî 
doar pe locul patru al clasamentului 
urcă pe prima treaptă a podiumului :

Ia Urma sa rămin blonda Jeae 
Scott ți noul .fenomen al impuse’.or* 
Karin Ițea, care dețineau, Înaintea 
ultimelor apariții pe gheață, cele tnai 
multe puncte. Era insa o ordine de

ÎN TURNEUL SEMIFINAL AL „CUPEI CUPELOR**

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID
ÎNVINȘI Șl IN MECIUL CU O'KIIIHI

ÎN „INTERNAȚIONALELE** DE SABIE ALE BULGARIEI

DOI ROMÂNI ÎN fINALA:
IRIMICWt (III) SI NILCÂ (VI)

V FLORENȚA, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Hotărît lucru, marea surpriză a 
competiției de volei masculin de la 
Florența este excelenta comportare 
a formației locale, O’Ruini. N-am 
văzut de multă vreme jucînd o e- 
chipă de. volei din Italia, dar fă- 
eînd o comparație cu ceea ce ni se 
oferea în anii trecuți în țară cu 
jprilejul vreunui turneu internațio
nal, voleiul italian este Intr-un pro
gres mai mult decît notabil, ba pre- 
jgătirea excelentă, asigurată de an
trenorul Bellagambl, el însuși fost 
jucător al echipei, mai trebuie adă- 
.ugată, desigur, și situația specială 
'de a evolua în fața publicului pro- 
spriu. Aceasta îi conferă echipei si- 
feuranță în acțiuni, îi dă aripi în 
s>joc. Așa se explică, probabil, fap
tul? că, în partida cu Csepel Buda

pesta, de la 6—14 O’Ruini a ajuns 
să ciștige setul al II-lea cu 16—14. 
Cert este că echipa din Florența 
?ractică un volei modern, spectacu- 

os, eficace, știe să realizeze atît 
un atac bine pus la punct, cît și o 
apărare mobilă și „pe minge", după 
cum se spune în limbajul voleiba- 
Uștilor. Cit despre jucători, este su
ficient să spunem că Mattioli, Nen- 
cini, Salemme și Vanucci fac parte 
din naționala Italiei.

Drept urmare, sîmbătă noaptea, 
nici formația poloneză A.Z.N. Olsztyn 
n-a putut rezista echipei locale, cu 
toate eforturile depuse de binecu- 
noscuții Tiborowski, Bielmacz, Iwa- 
niak și a pierdut în trei seturi, la 
10, 12. 3.

In meciul său cu Csepel Buda
pesta, Rapid a început foarte aproa
pe de calificativul excelent i apăra-

ATJE 

KEULEN- 

DEELSTRA 

DIN NOU 

CEA MAI 

RAPIDA!

t.Olandeza zburătoare" 
Atje Keulen-Deelstra în 

plină cursă 

R

re atentă, joc variat la fileu, pase 
de bună calitate (în special, cele 
plecate de la Drăgan), iar în atac 
Mocuța se dovedea mai activ ca de 
obicei. Toate acestea pînă la scorul 
de 11—5 pentru giuleșteni, după ca
re Rapid s-a speriat, parcă, de po
sibilitatea de a cuceri setul. Și cei 
ce pînă atunci fuseseră aplaudați de 
o sală întreagă au început să comită 
erori în... serie. Se poate spune că 
mai mult au greșit ei (mingi trase 
în fileu 6au în aut, depășirea liniei 
de mijloc^. atingerea plase, etc.) de
cît au făcut puncte adversarii. Ur
marea : de la 11—5, la 11—15 ! I Se
tul cîștigat dă aripi lui Csepel care 
comportîndu-se mai bine în urmă
toarele două (uriașul Buzec, bine 
pus In valoare de ridicătorul Poli- 
csanyi, n-a putut fi aproape nici un 
moment blooat), reușește victoria fi
nală cu 3—0 (11. 14, 10).

Arbitrii Achimovici (Iugoslavia) șl 
Facheitin (Italia) au condus corect 
echipele 1 RAPID : Penciulescu. Chi- 
țigoi, V. Marian, Cătălin (Bădiță), 
Mocuța, Drăgan; CSEPEL : So- 
mogyi, Bekevari, Babati, Buzek, Po- 
licsanyi, Steiner.

în ultima zî a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate : Cse
pel Budapesta — A.Z.S. Olsztyn 3—2 
(15—13, 3—15, 15—13, 9—15, 15—12) ; 
O’Ruini Florența — Rapid București 
3—2 (15—5, 12—15, 15—3, 8—15, 15—11). 
Clasamentul final este următorul i 
1. O’Ruini Florența ; 2. Csepel Buda
pesta ; 3. A.Z.S. Olsztyn ; 4. Rapid
București. Formațiile clasate pe pri
mele două locuri s-au calificat pentru 
turneul final.

Mircea TUDORAN

★
Iată rezultatele înregistrate în zi

ua a doua a turneelor semifinale 
ale competițiilor continentale de vo
lei masculin i

CUPA CUPELOR — grupa B (So
fia) : Levski Spartak Sofia—Blokeet 
(Olanda) 3—1 (14, 14, — 4, 11), Zvezda 
Voroșilovgrad—Skoda Ceske Bude- 
jovice (Cehoslovacia) 3—0 (11, 2. 10)

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : grupa A (Brno) : Resovia 
(Polonia)—S. C. Leipzig 3—2 (10, 12, 
—8,—11. 13). Zbrojovka Brno—Do- 
zsa Budapesta 3—0 (12, 15, 6).

eÎManeat inșeiâtoare. încă înainte de 
startul in probe figurilor libere, spe
cialiștii indicau pe sprințara Christine 
drept principala favorită. Ea avea 
doar un mic handicap de puncte 
(10.49 3 față de IS4.10 p ale liderei. 
Jean Scott). In schimb un excelent 
to:al de Jocuri la arbitri* — 9. Pro
gramei scurt, proba intermediară nou 
introdusă. Ii dăduse o unanimitate de 
St fragii la fișele arbitrilor.

Și iac-o pe Christine Errath, la ul
tima sa. evoluție, peticind cu deose
bită dezinvoltură. în stil de adevă
rată campioană. Pentru ea. arbitrii au 
ridicat numai note de 5,8 ți 5,9, în 
timp ce rivalele ei abia se apropia
seră de media unor 5,5. Orice dubii 
se risipeau tot atît de rapid cum 
fusese ritmul de alunecare pe gheață 
a excelentei patinatoare din R. D. 
Germană. Ea s-a distanțat net în 
fruntea lotului de candidate la titlu 
Și — detaliu remarcabil — absenți 
compatrioatei sale Sonja Morgenstern, 
campioana țării, a fost suplinită cu 
deplin succes. Astfel, toate titlurile 
continentale — în cele patru probe 
ale întrecerii — revin patinatorilor 
din țările socialiste, care obțin un 
succes pe toată linia.

Christine Errath a debutat în arena 
internațională în 1967, cînd a ocupat 
locul trei in concursul de copii des
fășurat la București. în 1969 se clasa

oe locul 17 în campionatele europene I 
de la Garmisch Partenkirchen, iar 
In 1971, la Zurich, era a 7-a. Ascen- I 
siunea talentatei patina‘.oare a con
tinuat și la ediția de la Goteborg a 
.europenelor*, cînd s-a clasat pe lo
cul 5.

Clasamentul final al probei femi
nine, ultima in cadrul întrecerilor 
de la Koln, arată astfel: L Errath 
(R.D.G.) 341,14 p; Z Scott (Anglia) 
330.65 p; 3. Iten (Elveția) 328.53 p;
4. Drabova (Cehoslovacia) 326.2'7 p;
5. Schanderl (R.F.G.) 323.03 p: 6L De
Leeuw (Olanda) 321,96 p; 7. McLean 
(Anglia) 321,98 p (loc de arbitri in
ferior) ; 8. Poetsch (R.D.G.) 314.40 ;
9. Frosio (Italia) 308.05; 10. Balun
(Austria) 302.89 ; 11. Sanaia (U.R.S.S.) 
296,76 p ; IZ Bierre (Franța) 287,95 p , 
IX Altura (Austria) 284,24 p ; 14. Oie- 
neva (U.R.S.S.) 286.85 p ; 15. Oeberg 
(Suedia) 283.20 p ; 16. Gazvoda (Iugo
slavia) 277,88 p : 17. Bertele (Italia)
278,85 p (l.a. inf.) ; 18. Naesi (Fin
landa) 266,21 ; 19. Verlaan (Olanda)
264,88 p; 20. Zielinska (Polonia)
266,84 p ; 21. Eros (Ungaria) 258,65 p ; 
22. Jensen (Danemarca) 236,93 p.

Duminică după-amiazâ, primii cla
sați în campionatele europene de pa
tinaj artistic au evoluat din nou în 
fața tribunelor, în cadrul tradițio
nalei demonstrații de închidere.

SOFIA. 11 (prin telefon). — Cea 
de a VI-a ediție a campionatelor 
ir.temaționale de sabie ale Bulga
riei a rrur.it reprezentativele R.S.S. 
Bieloruse fin frunte cu campionul 
olimpie V. SkHak), Poloniei. Unga
riei. României. R- F. a Germaniei 
și a țârii gazdă.

Selecționata țărfl noastre, alcă
tuită dîn D. Irimieiuc, C. Nicolae, 
AL Nilcă, Gh. Culcea. Ș. Vlad, a 
Wear o bună imoresie. fiind sin
gura eare s-a calificat In întregime 
pentru rarul II si tot singura care 
a avut doi trăgători în finală. Și
rul satfsCacțiflor »-ar fi Împlinit 
mai bir.e dacă Irimieiuc nu ar fi 
avut o inexplicabilă ..cădere* în 
asaltul din finală cu Nagyhazi (Un
garia). Dară ar fi cîștigat această 
partidă. Irimieiuc ar fi avut 4 vic
torii, ca și Sidiak, urmind să sus- 
țirâ cu acesta obișnuitul baraj 
centru locurile 1—Z Sabrerul nos
tru a ocupat astfel poziția a IlI-a, 
între el si Sidiak intercalindu-se 
bulgarul Mihailov.

Celălalt trăgător român ajuns 
în finală a fost AI. Nilcă. In tu
rul anterior, el obținuse victorii 
de prestigiu la campionul olimpic 
Sidiak (5—3) și la redutabilul vest- 
german Convents (5—4) dar în fi
nală a realizat doar o victorie, cla- 
sîndu-se al Vl-lea.

C. Nicolae a avut de asemenea o 
bună comportare șl numai inad

vertențele de arbitraj din semifi
nale l-au lipsit de o binemeritată 
prezență în episodul final.

CLASAMENT — 1. V. Sidiak 
(R.S.S. Bielorusă) 4v j 2. A. Mihai
lov (Bulgaria) 3v; 3 D. IRIMI-
C1UC (România) 3v ț 4. Wischeidt 
(R.F.G.) 2v; 5. Nagyhazi (Ungaria) 
2v ; 6. AL. NILCA (România) lv.

Octavian VINTILA

Fl. GHEORGHIU-

DEBUT FAVORABIL

LA MALAGA
MADRID 11 (Agerpres). — în prima 

rundă a celei de-a 13-a ediții a turneu
lui internațional de șah „Costa del Sol , 
care se desfășoară la Malaga, marele 
maestru internațional român Florin 
Gheorghiu l-a învins în 30 de mutări pe 
francezul Nicolas Rossolimo. Jose Torre 
(Filipine) a cîștigat la O’Kelly (Belgia). 
A fost consemnată remiza în partidele 
Ruiz (Spania) — Parma (Iugoslavia), 
Bellon (Spania) — Filip (Cehoslovacia). 
Matanoviei (Iugoslavia) — Pomar (Spa
nia). Partidele Martz (S.U.A.) — Benko 
(S.U.A.) și Quinteros (Argentina) — Me
dina (Spania) s-au întrerupt.

ZWILLING EGALEAZĂ PE COLLOMBIN ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI „CUPEI MONDIALE" LA SCHI -

PRIMELE MANȘE

* în localitatea norvegiană Brandbu 
au luat ieri sfîrșit campionatele eu
ropene feminine de patinaj viteză. 
In cursa de 1000 m, pe primul loc 
s-a situat olandeza Atje Keulen- 
Deelstra în 1 :30,50, urmată de 2. 
Monika Pflug (R.F.G.) 1 :31,04, 3. 
Trinje Rep (Olanda) 1:31,55, 4. Nina 
Statkievici (U.R.S.S.) 1:32,56, 5. Ely 
van der Brom (Olanda) 1:32,97, 6. 
Lasma Kauniste (U.R.S.S.) 1:33,10.

Ultima întrecere, pe distanța de 
3 000 m a revenit tot unei sportive 
olandeze, mai puțin cunoscute, Sip-

pie Tigchelaar — 4 :52,89. Au ur
mat-o : 2. Nina Statkievici 4 :56,17 
și 3. Atje Keulen-Deelstra 4 :56,56.

în urma acestor rezultate, titlul 
de campioană a continentului a re
venit olandezei Atje Keulen-Deelstra, 
care a totalizat 185,117 p. Pe locurile 
următoare : 2. Trinje Rep (Olanda) 
188,161 p, 3. Nina Statkievici 
(U.R.S.S.) 188,809 p, 4. Monika Pflug 
(R.F.G.) 190,627 p, 5. Tatiana Scele- 
pova (UJl.S.S.) 191,161 p, 6. Siegrid 
Sundby (Norvegia) 191,224 p.

ÎN C. E. DE SĂNIUȚE
MCXCHEN. 11 (Agerpres). — La 

Berchtesgaden (R. F. a Germaniei) au 
început întrecerile campionatelor euro
pene de săniuțe. In primă zi a competi
ției s-au desfășurat primele două manșe 
aie probelor individuale.

La masculin, conduce sportivul vest 
german Josef Fendt, cu 1:25.14. urmat 
de Hans Hinn (R. D. Germană) 1:3.15 
și Rudolf Schmid (Austria) 135.5».

în clasamentul probei feminine. pe 
primul loc se află vest-germana Elisa
beth Demleitner cu 1:25.41. secondată de 
Ute Ruehrold (R. D. Germană) 133.47. 
Pe locul trei este clasată Eva Marla 
Wemicke (R. D. Germană) cu 1:55.71.

SPORTUL RĂMlNE, DESIGUR, 0 JOACĂ, DAR 
MAREA PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ PRETINDE 

ANGAJAMENT TOTAL, RĂSPUNDERE DEPLINĂ!
(Urmare din pag. f)

PÎNĂ ACUM I-A LEGAT INTE
RESUL COMUN DE A FI ÎN 
FRUNTEA HANDBALULUI MON
DIAL. CE INTERESE ÎI DESPART 
ACUM ? Indisciplină? Într-o unitate 
sportivă care ar trebui, prin speci
ficul ei, să fie portstegara discipli
nei, din toate punctele de vedere ?

Desigur că, înregistrînd o aseme
nea stare de fapt, oricine se poate 
întreba cu ce se ocupă oare con
ducerea clubului Steaua, de îndată 
ce nu a luat la timp măsuri pen
tru îndreptarea situației, după cum 
dacă situația este atît de gravă în 
rîndurile echipei, ce se mai poate 
oare repara pînă la partida retur 
din Cupa campionilor europeni, sau, 
în general, pentru viitorul apropiat? 
Ne place să credem că acest mare 
club sportiv va ști să ia măsurile 
cele mai nimerite pentru ca în vii
torul apropiat să aplaudăm pe hand- 
baliștli militari cînd cîștigă și să-i 
vedem, atunci cînd n-au putut clș- 
tiga, că au depus în joc tot efortul 
și capacitatea de care dispun,* pen
tru ca să-i putem aprecia și într-o 
asemenea situație deloc dezonorantă 
dacă învinșii au jucat la cel mai 
bun nivel al lor, iar adversarii au 
fost mai buni I

Din păcate, nu numai Ia 'Steaua 
și in handbal se petrec asemenea

neplăcute constatări. Dacă ar fi 
numai să amintim cazul recent al 
voleibalistelor de la Rapid. învin
gătoare cu 3—0 la București cu 
Dynamo Berlin și învinse în depla
sare tot cu 3—0, la un punctaj ri
dicol. care le-a adus eliminarea, sau 
al voleibaliștilor rapidiști, cu preten
ții la București și cu șir de înfrîn- 
geri la Florența, putem constata că 
exigența conducerilor și antrenori
lor cluburilor este slabă, că sportivii 
nu sînt conduși cu înțelepciunea, 
tactul și exemplul personal abso
lut necesar unor conducători, că ti
nerilor sportivi li se tolerează aba
teri, mici Ia început, apoi mal mari, 
de dragul performanței cu orice 
preț și astfel se favorizează indis
ciplina, nepăsarea față de pregă
tire, destrămarea colectivului. Aces
tea sînt oare rezultate ale muncii 
de educație obligatorie în fiecare 
club sportiv ? Ce răspuns ar putea 
da clubul Steaua la o asemenea 
întrebare ?

Sportul trebuie să rămînă într-a- 
devăr o joacă, activitatea sportivă 
o plăcere, dar performanțele tot 
mai ridicate înregistrate în ulti
mii ani. tot mai înalte în viitor, cer 
pregătire minuțioasă, angajament to
tal. răspundere deplină, pentru ni
vel de campionat european, mondial 
și Jocuri Olimpice, într-o asemenea 
măsură incit joacă rămîne ceea ce 
sînt solfegiile de zi cu zi ale instru

mentiștilor. restul transformîndu-se 
într-o suită de exerciții ordonate in 
timp, realizate într-un climat ar
monios, singurul care poate reduce 
din rigurozitatea de care aminteam.

Nici un tinăr nu este obligat să 
devină campion european, mondial 
sau olimpic, dar dacă de bună voie 
s-a angajat pe un asemenea drum 
are o răspundere, pentru că de-a 
lungul a 7—8 ani necesari pentru 
a forma un campion de o ase
menea anvergură statul cheltuic 
șute de mii și chiar milioane de lei. 
Credem că nu exagerăm dacă afir
măm că, în medie, fiecare medalie 
olimpică de la Miinchen a costat cel 
puțin un milion de Iei, dacă avem 
in vedere ansamblul cheltuielilor pe 
ramură de sport pentru ca dintr-o 
masă de performeri să rezulte un 
medaliat olimpic.

Aceasta ar fi răspunderea mate
rială. Dar răspunderea morală ? 
Consumul acesta de dragoste și 
mfndrie pentru sportivii noștri ma
nifestat de populația țării, de con
ducerea de partid și de stat care 
dorește In mod Îndreptățit ea tine
retul sportiv să fie la înălțimea ce
lorlalți tineri cu performanțe 
strălucite in alte domenii de activi
tate, performante care fac și ele 
ocolul lumii, pentru că medalii cu
cerim nu numai în sport.

Iată ce trrtiuie să înțeleagă bine 
performerii noștri sportivi.

Christine Errath (R. D. Germa
nă), avînd alături pe Jean Scott 
(Anglia) — stingă și Karin Iten 
(Elveția) — dreapta.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Mari surprize în proba de cobo
rîre masculină desfășurată ieri la 
St. Moritz în cadrul „Cupei Mon
diale" la schi. în primii 10 clasați 
se află 8 schiori din Austria, care 
au obținut un succes covîrșitor, și 
nici un sportiv elvețian ! Pe pri
mul loc s-a situat Werner Gris- 
smann cu 2:06,06, care înaintea a- 
cestei probe se afla pe locul 39 
în clasamentul „Cupei Mondiale" I

Ei a fost urmat de compatrioții săi 
Josef Wacher 2:07,68 și Franz 
Klammer 2:08,18

Clasîndu-se pe locul IV la St. 
Moritz, 'austriacul David Zwiilinger 
— cu cele 11 puncte acumulate — 
îl egalează pe elvețianul Roland 
Collombin în fruntea clasamentu
lui individual al competiției, am
bii avînd la această oră cite 131 p.

Surpriza la Salt Lake City

NĂSTASE ELIMINAT

DE GERKEN!
Semifinalele turneului internațional de 

tenis de la Salt Lake City (S.U.A.) au 
furnizat o surpriză de proporții: Ilie 
Năstase a fost eliminat de tînărul tenis
ul an american Paul Gerken. Ia scorul 
de 4—6, 6—I. 6—2. tn celălalt meci 
Jimmy Connors !-a intilnit pe campio
nul maghiar Szabolcs Barany. care se 
calificase în fata lui Juan Gisbert (4—6 
7—6, 6—3). A cîștigat Connors cu 6—4, 
6—3. Rezultatele din proba de dublu: 
Estep. Ramirez — Tiriac, Gisbert 3—6 
6—». 6—3: Hrebec, Kukal — Cooper 
Fletcher 5—I. 6—4.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
12 BOX Hanovra : R.F. a Germaniei — Polonia 

(amatori).
FOTBAL Steaua în turneu în Iran; S.C. Bacău 

si Steagul roșu în Liban.
12—14 ATLETISM Concurs internațional (cu participarea 

unor sportivi români) la Praga.
12—18 TENIS Turnee internaționale „indoor4* la Cal

gary, Toronto și Copenhaga.
13—18 SĂNIUȚE Campionatele mondiale la Oberhof (R.D. 

Germană).
14 FOTBAL Barcelona : Espanol — Sel. divizionară a 

României; Sz^kesfehărvăr : Videoton — 
Rapid București; Mtinchen : R.F. a Ger
manie) — Argentina; Nicosia : Cipru — 
Irlanda de Nord (prel. C.M.), Glasgow : 
Scoția — Anglia; Smirna : Turcia — 
Algeria.

15 HANDBAL Moscova : M.A.I. — Steaua, meci în ca
drul sferturilor de finală ale C.C.E. (m).

15—17 TIR Campionatele europene de sală (arme 
cu aer comprimat), la Linz.

16—18 TENIS DE MASA Boblingen (R.F.G.): turneul celor mai 
buni 12 jucători si jucătoare din Europa.

17—18 ATLETISM Sofia : campionatele europene universi
tare de sală.

17—18 BOB Lake Placid : campionatele mondiale de 
bob 4 persoane.

SCHI Sterzing (Austria) : probe de coborîre 
(m-|-f) pentru „Cupa Europei**.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In concursul atletic de sală de la Los 
Angeles, proba de săritură în înălțime 
a revenit lui Vladimir Abramov 
(U.R.S.S.) cu 2.Ț9 m. Preliminariile 
cursei de 60 y au fost marcate de o 
mare surpriză: Valeri Borzov, dublu 
campion olimpic în probele de 100 și 200 
m. s-a clasat pe locul trei într-una din 
serii, ratînd calificarea în semifinale. 
Proba a fost ciștigată de americanul 
Herb Washington, cu 6,0. Proba de arun
carea greutății s-a încheiat cu victoria 
Iuț Al Feuerbach cu performanța de 20.83 
m. urmat de Woods 20.81 m și polonezul 
Wladislaw Komar cu 13,90 m. America

nul Randy Williams a cîștigat proba de 
lungime cu 7.91 m. iar compatriotul său 
Steve Smith și-a adjudecat victoria în 
proba de săritură cu prăjina — 5,35 m

Cu prilejul unul concurs atletic de sală, 
desfășurat în localitatea olandeză Leiden, 
belgianul Emile Puttemans a stabilit cea 
maț bună performanță mondială pe te
ren acoperit in proba de 3 000 m plat, 
cu timpul de 7:45,2. Vechiul record era 
de 7:47,0 și aparținea, din anul 1970, 
atletului englez Ricki Wilde.

Australianul Brad Cooper a cucerit două 
titluri în cadrul campionatelor țării sale 
desfășurate la Adelaida. El s-a clasat pe 
primul loc în proba de 200 m liber, cu 
timpul de 1:57,9 și a terminat învingă
tor în cursa de 100 m spate, cu rezul
tatul de 1:00,5.
■
Miercuri, pe ringul unei areiie din orașul 
Las Vegas, fostul campion mondial de 
box la categoria grea Cassius Clay, îl 
va intîlni pe Joe Bugner (Anglia), cam
pionul Europei. Meciul se va disputa pe 
durata a 12 reprize, a cite trei minute.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
ÎTALIA: ETAPĂ SĂRACĂ TN 

GOLURI

Etaoa a 18-a a fo«t din nou săracă 
Ir goluri. Doer 8. marcate în. toi 
atîtea meciuri, dintre care unul rea- 
lirit dintr-o lovitură de la 11 m si 
•-.Itul înscris în propria poartă I Cel 
mai imoor-ant joc s-e desfășurat la 
Tcrino între Juventus șî Lazio, cîști- 
gat la limită de gazde, în urma că
ruia torinezil egalează t>e Milan li
dera clasamentului. Milanezii n-au 
reușit decît un scor egal (1—1) la 
Bergamo, cu Atalanta.

De notat că portarul echipei Ju
ventus. Internaționalul Zoff, este la 
ora actuală noul recordman In ce 
nriveste impenetrabilitatea. în 859 de 
minut* de joc. el nu a primit nici 
un gol ! Vechiul record era deținu' 
de portarul echiDei Genova, Pozzo. 
din "amoionatul 1963—1964, care timp 
de 76! minute consecutiv nu a pri
mit nici un gol.

Iată rezultatele șî autorii golurilor' 
Atalanta — Milan 1—1 (Pellizzaro din 
11 m. respectiv Chiarugi), Fioren
tina — Verona 2—0 (Longoni și Scala). 
Internazionale — Sampdoria 0—0, Ju

ventus — Lazio 1—0 (Bettega). Lane- 
rossi Vicenza — Napoli 1—0 (Galuppi), 
Talermo — Cagliari (disputat pe te
ren neutru la Catania) 0—1 (Riva), 
Roma — Bojogna 0—1 (autogol — Pe- 
ccenini), Ternana — Torino 6—0.

în clasament conduc Milan și Ju
ventus cu cite 27 p, urmate de Lazio 
și Internazionale cu 23 p, Fiorentina 
22 p, Cagliari 19 p. Bologna 18 p etc.

în clasamentul golgeteriior conduc 
Rivera (Milan) și Pulici (Torino) cu
10 g, Chiarugi (Milan) 9 g etc.

CESARE TRENTINI

R.F. A GERMANIEI : 4 PENAL- 
\ TY-URI INTR-UN MECI !

Etapa a XXI-a a campionatului 
vest-german a confirmat din nou 
forma bună a echipei Bavern Miin- 
chen, lider autoritar al clasamentu
lui. Jucînd în deplasare cu Hertha 
B.S.C., în fața a 60 000 de spectatori, 
Bayern a cîștigat concludent (5—2) o 
partidă nu tocmai facilă, așa cum 
arată scorul, De no.tat că în această 
partidă arbitrul Quindeau a dictat 
nu mai puțin de patru lovituri de la
11 m (trei în favoarea gazdelor și 
unul pentru bavarezi). Eintracht

Frankfurt (fără Grabowski) a dispus 
de Fortuna Diisseldorf cu 2—1, după 
un joc în care oaspeții au fost net 
superiori în finalul partidei. Borussia 
Moenchengladbach, din care absen
tează și acum internaționalul Netzer, 
a surclasat (6—2) pe F. C. Kaiserslau
tern și manifestă în returul campio
natului o remarcabilă ascendență de 
formă.

Celelalte rezultate ale etapei : VfB 
Stuttgart — Hannover 96 2—0, Schalke 
04 — VfL Bochum 2—0, Wuppertaler 
SV — Kickers Offenbach 4—3, MSV 
Duisburg — Hamburger SV 3—0, Ein
tracht Braunschweig — Rot Weiss 
Oberhausen 3—1. Meciul Werder Bre
men — F. C. Koln a fost aminat.

în clasament conduce Bayern cu 
3.3 p, urmată de Fortuna cu 28 p, 
F C. Koln 26 p, Wuppertaler SV, 
M.S.V. Duisburg, Borussia Moenchen
gladbach toate cu cite 25 p.

în clasamentul golgeteriior conduce 
Gerd Muller cu 23 g urmat de 
Heynckes 16 g și Wunder 14 g etc.

ANGLIA: ARSENAL CIȘTIGA 
DERBYUL

Tn etapa de sîmbătă a oamplonatu 
lui englez, echipa Leeds United - 
viitoarea adversară a formației Rapid 
București în „Cupa Cupelor" — a 
jucat în deplasare cu Leicester City 
Fotbaliștii de la Leicester au termi
nat învingători cu scorul de 2—0.

Derbyui etapei a avut loc la Li
verpool, unde echipa locală, care 
conducea în clasament, a fost învinsă 
de Arsenal cu 2—0. „Tunarii" din 
Londra trec, astfel, pe primul loc.

Alte rezultate : Birmingham — 
Derby 2—0; Chelsea — Sheffield 
United 4—2 ; Manchester United — 
Wolverhampton 2—1 ; Newcastle — 
Coventry 1—1 ; West Ham — Norwich 
1—0 ; Southampton^ — Everton 0—0 • 
Manchester City — Tottenham 3—2 
West Bromwich — Cristal Palace 
0—4. Meciul Stoke City — Ipswich a 
fost aminat.

Clasament : 1. Arsenal — 42 p (din 
30 de meciuri) ; 2. Liverpool — 41 a 
(din 29 de jocuri) ; 3. Leeds — 39 p 
(din 28 de partide).

SEDIUL F.I.F.A. TRANSFERAT (provizoriu)
LA FRANKFURT PE MAIN

MtNCHEN. 11 (Agerpres). — Se
diul federației internaționale de 
fotbal (F.I.F.A.), care se află la 
Zurich, va fi „transferat" provizo
riu la Frankfurt pe Main în timpul 
desfășurării turneului final al cam
pionatului mondial programat, după

cum se știe, în R.F. a Germaniei 
(perioada 13 iunie — 7 iulie 1974). 
în legătură cu această hotărîre, Hel
mut Kaeser, secretarul general al 
F.I.F.A., a avut o ședință de lucru 
cu Hermann Neuberger, președin
tele comitetului de organizare, și 
Hermann Joch, adjunctul său.

PROGRAMUL REPREZENTATIVEI UNGARIEI
Ferenc Bene reintrodus în lot

De la Budapesta se anunță că in 
lotul echipei naționale maghiare, 
care se pregătește pentru prelimi
nariile Campionatului mohdial, a 
fost reinclus Ferenc Bene (Ujpest 
Dozsa). Antrenorul Rudolf Illovszky 
l-a rechemat pe golgeterul budtfpes- 
tan (29 de ani, 34 de goluri marcate 
pentru echipa națională) pentru a 
întări atacul reprezentativei ma
ghiare în vederea meciurilor deci

sive (pe teren propriu), din grupa 
I preliminară : Ungaria — Austria 
(29 aprilie) și Ungaria — Suedia 
(13 iunie). în afară de aceste me
ciuri, în programul selecționatei 
ungare mai figurează și trei par
tide amicale : la 16 mai, cu R. D. 
Germană, în deplasare ; la 13 oc
tombrie, cu Danemarca, la Copen
haga : și la 21 noiembrie, revanșa 
cu R. D. Germană, la Budapesta.

JOACHIM NEUSSER

Luptă pentru balon in meciul Manchester City — Tottenham Hotspur 
(3—2) din prima ligă engleză. In tricou alb, autorul golului victoriei, in

ternaționalul Francis Lee
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