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TUTUROR CELOR CARE l-AU ADRESAT FELICITĂRI CU PRILEJUL

ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE Șl ÎMPLINIRII A 40 DE ANI

DE ACTIVITATE REVOLUȚIONARĂ
un mare număr de scrisori ți tele
grame din pcrtea organelor și orga
nizațiilor de partid, a organizațiilor 
obștești, o instituțiilor de stat, o oa
menilor muncii din întreaga țară — 
muncitori, țărani, intelectuali, tineri și 
virstnici, bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, membri și nemembri de partid —, 
care ou ținut să-i adreseze felicitări
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ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA,

STEAUA - JUVENTU0 8AOALONA.
UN MECI DE BASCHET

DECISIV PENTRU CALIFICAREA

Cu prilejul celei de-a 55-a ani- 
, versori a zilei de naștere și împlini

rii a 40 de ani de activitate în miș
carea revoluționară ți in nodurile 
partidului nostru comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Românio, a primit

„Doresc să mulțumesc pe această cale tu
turor activiștilor de partid și de stat, organi
zațiilor de partid și obștești, instituțiilor de 
stat, tuturor oamenilor muncii care, prin tele
grame sau scrisori, m-au felicitat și mi-au a- 
dresat urări cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a zilei mele de naștere și împlinirii a 40 de 
ani de activitate în mișcarea revoluționară 
din țara noastră.

Consider toate aceste manifestări drept o 
expresie a dragostei și încrederii comuniștilor,

și urări de sănătate, fericire, viață în
delungată ți putere de muncă pentru 
o conduce partidul și statul nostru 
spre gloria și prosperitatea patriei și 
o poporului român.

Tuturor celor ce i-au scris cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
adresează următoarea scrisoare de 
mulțumire :

a întregului popor, în Partidul Comunist Român 
— în rîndurile căruia am crescut și m-am for
mat ca militant revoluționar —, a hotărîrii oa
menilor muncii de a înfăptui și în viitor poli
tica internă și externă a partidului și statului 
nostru, de a asigura triumful mărețelor idea
luri ale socialismului și comunismului în 
România".

NICOLAE CEAUȘESCU

IN SEMIFINALELE CUPEI CUPELOR
Pentru a patra oară în acest se

zon, sala Floreasca găzduiește (astă 
seară, la ora 20) o gală baschet- 
balistică de mare interes, prilejuită 
de returul meciului Steaua — Ju- 
ventud Badălona din cadrul sfertu
rilor de finală ale Cupei cupelor. 
După spectaculoasele partide Di
namo — Ț.S.K.A. Moscova, Dinamo 
— Ignis Varese și Steaua — Jugoplas- 
tika Split, publicul are prilejul să 
urmărească o nouă dispută între 
fruntașe ale baschetului european, 
team-uri care candidează la califi
carea în semifinalele competiției
europene.

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 13 februarie 1973 a 

avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Executiv împreună cu 
guvernul au luat în dezbatere- In
formarea preliminară cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România in anul 1972. Co
mitelui Executiv a apreciat că, in 
cursul anului care a trecut, s-au 
depus eforturi susținute de către 
oamenii muncii, de organele și or
ganizațiile de partid, ministere, 
consilii populare și au fost obținute 
rezultate remarcabile, in toate dome
niile activității economico-sociale. 
reaiizindu-se și depășindu-se planul 
Pc anul 1972. Succesele obținute in 
primii doi ani ai planului cincinal 
dau garanția că se vor îndeplini 
angajamentele asumate de oamenii 
muncii de a înfăptui sarcinile cin
cinalului înainte de termen.

Comitetul Executiv adresează 
mulțumiri oamenilor mnneii. orga
nizațiilor județene de partid și tu
turor comuniștilor. ministerelor, 
consiliilor populare județene, tutu
ror organizațiilor economice pen
tru activitatea rodnică desfășurată 
în vederea realizării planului pe 
1972.

Apreciind că există toate premi
sele ca planul pe 1973 să se reali-

Comitetul 
ia în con- 

aplicarea 
sarcinilor

zeze în bune condiții, 
Executiv stabilește să se 
tinuare măsuri pentru 
consecventă în viață a 
prevăzute de plenara Comitetului
Central al P.C.R. din noiembrie 
1972.

In continuare Comitetul Executiv 
a dezbătut raportul Comisiei gu
vernamentale care a anchetat cau
zele accidentului de la exploatarea 
minieră Uricani din 2 noiembrie 
1972. Din analiza împrejurărilor 
care au condus la producerea acci
dentului, rezultă în mod cert că 
acesta a fost determinat de o ex
plozie de gaz metan, datorită încăl
cării normelor de securitate a 
muncii. Comitetul Executiv a sta
bilit — pe baza analizării situației 
de la mina Uricani și in lumina 
concluziilor și indicațiilor date de 
Secretarul general al partidului la 
intilnirea cu minerii din Valea 
Jiului din cursul anului 1972 — 
măsuri care să ducă la îmbunătăți
rea activității generale, la întări
rea disciplinei și a simțului de răs
pundere atît al cadrelor de condu
cere. cit și a fiecărui muncitor în 
parte. S-a stabilit ea Ministerul 
Minelor. Petrolului și Geologiei să 
treacă la întocmirea unui program 
pentru toate minele din România 
in care să se prevadă măsuri con
crete care să evite in viitor astfel 
de situații. Programul respectiv să 
fie discutat eu minerit eu centra
lele industriale, precum și in cole-

giul ministerului și supus spre a- 
probarea Consiliului de Miniștri.

Analizind răspunderile care au 
dus la declanșarea accidentului Co
mitetul Executiv a aprobat reco
mandările Comisiei privind sancțio
narea unor cadre de conducere ca
re se tac vinovate. Pentru răspun
derile care le revin, Comitetul 
Executiv dă avertisment conducerii 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei și atrage atenția Ministe
rului Muncii și Inspecției de Stat 
pentru 
menea, 
atenția 
Partid 
dețean 
gătură 
tea lor 
șurile pentru îmbunătățirea vieții 
de partid, a muncii politico-edu
cative în rindul minerilor. Comite
tul Executiv recomandă Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România sâ analizeze 
activitatea organizațiilor sindicale 
din cxnloatările miniere in vederea 
îmbunătățirii muncii educative s> 
urmăririi mai ferme a modului 
cnm se respecți normele de secu
ritate a muncii in acest sector.

Comitetul Executiv a botărit să 
convoace Plenara Comitetului Cen
tra] al Partidului Comunist Român 
pentru zîu3 de 1 martie 1973.

Comitetul Executiv a rezolvat 
de asemenea, probleme ale activi
tății curente.

Protecția Muncii. De ase- 
Comitetul Executiv atrage 
Comitetului Municipal de 

Petroșani și Comitetului ju
de partid Hunedoara în le- 
cu neajunsurile în activita- 
și le obligă să ia toate ma

Spre cinstea lor, sportivii de la 
Steaua pornesc cu un avans de pa
tru puncte, cucerit chiar la
Badalona, într-o întrecere al
cărei 
stituit 
Cupei 
un plus de patru puncte re
prezintă un atu puternic atunci cînd

puncte, cucerit 
_, într-o 
rezultat 
senzația 
cupelor.

chiar 
întrecere 

(81—77) a con- 
etapei a treia a 
Desigur, a avea 

puncte

al doilea joc are loc pe teren pro
priu, dar, tot atît de adevărat este 
că în cupele europene se produc a- 
deseori răsturnări spectaculoase de 
situații. Tocmai din acest motiv 
baschetbaliștii de la Steaua au în-

tîmpinat cu deplină seriozitate în- 
tîlnirea de astăzi, în care sînt ho- 
tăriți nu numai să-și apere avan
tajul cucerit în deplasare, ci chiar 
să reediteze victoria asupra for
mației spaniole. Modul conștiincios 
în care s-au pregătit în vederea 
meciului de astă seară este o măr
turie grăitoare în acest sens. De 
altfel, antrenorul Vasiie Popescu 
ne-a făcut o declarație semnifica
tivă : „Toți jucătorii au fost foarte 
bucuroși după întrecerea de Ia Ba
dalona, unde publicul le-a făcut o 
meritată manifestație de simpatie 
centru excelenta lor comportare. A- 
cest fapt a constituit pentru ej un 
imbold în pregătire si i-a ambițio
nat pentru partida de azi în care 
doresc să învingă, să demonstreze și 
spectatorilor bucureșteni valoarea la 
care au ajuns și care a provocat 
elogii din partea presei spaniole".

Ultimul antrenament al echipei 
Steaua a avut loc marți seară, cînd 
s-a făcut o recapitulare a temelor 
tactice și au fost exersate aruncări 
la coș.

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

O nouă minge recuperată de Oczelak, despre care presa spaniolă a scris 
că a fost cel mai bun jucător al primului meci dintre Steaua și Juventud.

In spatele lui, Santillana a încercat zadarnic să-l depășească.

PENTRU REALIZAREA MARILOR PERFORMANȚE ÎN ATLETISM

ESTE NEVOIE DE ON MAI MARE VOLUM
W M

DE MUNCA Șl DISCIPLINA IN PREGĂTIRE!
La interval de o 
săptămână, juni
oara ieșeanc.ă A- 
driana Surdu a 
egalat de două 
ori recordul de 
senioare la 60 m. 
lat-o ciștigind 
confortabil titlul 

national.

Din picate, continuarea comentări 
ilor pe marginea desfășurării finale 
tor campionatului republican de a

tietism pe teren acoperit nu ne pri
lejuiește notații pozitive. Sintem o- 
bligati să abordâm din nou critic 
aspectele relevate de această tntre- 
cere.

orașe fără săli cu

NUMEROASE
COMPETIȚII
SPORTIVE
ÎNCHINATE
ZILEI DE

16 FEBRUARIE
In toate orașele țării sînt în 

plină desfășurare multiple com
petiții .sportive la diferite dis
cipline dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Viu disputate și cu- 
prlnzînd un mare număr de ama
tori de sport din întreprinderi, 
instituții sau unități școlare, între
cerile închinate memorabilelor 
evenimente din februarie 1933 con. 
stituie încă o dovadă de admira
ție a oamenilor muncii de astăzi v 
pentru eroii clasei muncitoare. 
Iată cîteva amănunte de la aceste 
manifestări :

TEMERARII NOȘTRI DE PE TOBOGANUL DE GHEAȚĂ!
MUNCA DECIDE ÎN ULTIMA 

INSTANȚA

Ne aflam anul trecut la 
Sapporo, tot intr-o du
minică de februarie, 

pe muntele Teine, unde to
boganul de gheata pentru 
boberi, omăt cu blocuri ar
tificiale. șerpuia ame’itor 
Sus. Io start privirea îmbră
țișa, ca intr-o ilustrată. îm
părăție Olimpiadei olbe ja
poneze și se oprea apoi pe 
boburile ultramoderne și ul- 
traperfecționote. in lonscjul 
lor viguros spre medolii. La 
viraje treceau ca o năluca. 
Fantomatice apariții și dis
pariții pină cînd ighiobul so
sirii le înghițea in anonimat 
Răminea doar tabela elec
tronică. cifre încremenite, cu 
sutimi de secunde chinui
toare- Bobul românesc, cu 
Ion Panțuru și Ion Zangor 
sosise la ultima ceborire, 
dar timpul realizat îngheța
se echipajul pe locul al 
5-lea.

Tn vale, aproape, un po
dium, cu trei catarge pen
tru medaliați. Fonforă, ofi
ciali, medolii, curioși Intr-un 
colț al careului, Panțuru în
cepe premierea, se decern 
medoliile. se cîntă imnurile 
de stat. In acest decor fes
tiv ochii lui Panțuru scrutau 
departe, prin ninsoarea mă
runtă. Era in jccul ochilor 
Iul un amestec de durere și 
bărbăție. Părea că o trufie 
rănită jura o revenșă in care 
numai temerarii pot să crea
dă. Am eoborit spre satul 
olimpic in același microbuz. 
Nimeni n-o scos o vorbă. 
Aveam Impresia că o dată 
cu oceastâ Olimpiadă bobul 
românesc s-o terminat. Nu 
visasem, oare, la preo mult 
doar cu 3—4 boburi șl 10 
boberi. fără pirtie de bob 
acasă ?

Am revenit in țară. La

Focșeneanu 
colții. Floth

/. PANȚURU
..Masa rotundă* organizată 
de ziarul nostru. Panțuru a 
anunțat că nu se retrage, 
chiar dacă construcția pirtiei 
noastre artificiale de bob 
mai intirzie—

A trecut un an, au venit 
„europenele '973* de la,Cer- 
vinia Ion Panțuru s-a reintil- 
nit Io start cu așii medaliați 
la Sapporo. Cu aceia care 
modifică mereu boburile și 
schimbâ aliajele și ceara la 
patine. El au văzut că „bă- 
trinul* nu cedează. După 
cursa boburilor de 4. locul 
pilotului Panțuru n-a mai 
făcut sâ tremure pe cei din 
față, dar locul VI la bobul 
de 2, loc care nouă nu ne-a 
plăcut, o fost ca un avertis
ment pentru adversarii lui 
Panțuru care știau că pirtia 
din celebra stațiune ameri
cană îi convine temerarului 
român.

La Lake Placid, de la pri
ma coborîre, Panțuru și no

ul lui frînar, 
și-au arâtet 
(R.F.G.) și Vicki (Elveția), 
medaliile de argint și bronz 
la Sapporo, au început sâ 
tremure in manșele urmă
toare. Era 11 februarie, du
minică după omioză Io Lake 
Placid, noaptea Io noi După 
miezul nopții, in tipografie. 
Ziarul era gata, trimis la 
rotative, cînd telefonul ne-a 
adus vestea cuceririi meda
liilor de bronz. Mori medalii, 
intr-c știre mică, otit cit am 
avut timp util pentru a în
scrie 
vestea 
țuru.

Jos, 
gindul 
ke Placid, spre podiumul pe 
care, in noapte. Ion Pan- 
țuru și Dumitru Focșeneanu 
priveau la foldurile tricolo
rului românesc adiind Tn 
bătaia vintului. Din pivnița 
tipografiei le-am văzut ae- 
vea ochii plini de fericire, 
de o nespusă satisfocție.

Ambiția cruntă, sălbatică, 
dorul de revanșă al lui Pan
țuru au învins. El a dat incă 
o dată lumii sportive prilej 
sâ reflecteze la 
seomnă talent, 
goliu.

26 de sutimi 
au despărțit pe Panțuru de 
medalia de argint a elve
țianului Candrian. Cit de a- 
prigă a devenit azi intre- 
cerea sportivă, Incit sutimi 
și chior miimi de secundă 
despart pe învingători de 
învinși, pe o medalie de 
cealaltă. Cele trei locuri de 
onoare ale campionatelor 
mondiale șî Jocurilor Olim
pice au ajuns atit de o- 
proape incit se confundă. 
Departajarea aproape că 
numai poate fi calculată.

in paginile noastre 
performanței lui Pan-

Io gura rotativelor, 
ne-a sburnt spre La-

D. FOCȘENEANO

o știe atit de 
putut să-și 
ultima bă- 
pe apă, 
miime de

ceea ce in- 
vigoare, or-

de securdă

Patzaichin 
bine ! Cum ar fi 
socotească oare 
taie de lopată 
pentru ca acea 
secundă sâ n-o ciștige echi
pajul de dublu advers, îm
preună cu medalia de aur ? 
Șansa a ajuns să joace un 
rol concret pe care altă
dată ii ignoram. N-ar fi 
exclus ca in curind să se 
spună că toate cele trei 
medalii inminate celor de 
pe podium sint de aur, la 
această valoare s-ar putea 
să ajungă bronzul și argin
tul in condițiile concurenței 
din viitorii ani I

Medaliile cucerite de Pan- 
țuru și Focșeneanu relan
sează tradiția bobului ro
mânesc, pusă in circulație 
mondială de Papana, Hu
bert și Frimu, cu circa 40 
de ani în urmă. Intimpla- 
reo face co Papana și Hu
bert să fi concurat în 1932, 
ic Jocurile Olimpice de iar-

na de la Lake Placid, pe 
aceeași pirtîe. azi moderni
zată, și sâ abțină locul al 
4-lea. uimind, ei. niște necu
noscut!. cu curajul lor, pe 
așii timpului. Tn foarte re
centa și cdmirabila carte 
a lui V. FI roi u, „Aviatorul 
Papana si destinul lui”, 
pana povestește : „Cind 
ajuns la Lake Placid, 
ne luau in glumă. Aici 
concurentii tint ași 
erați. La noi se uitau cu 
compătimire și nu ne prea 
luau in seamă..Apoi, 
după coboririle îndrăznețe 
ale românilor tot ei scriau . 
„Românii au trecut prin 
White Fast (virajul cel mai 
abrupt) ca o scinteie elec
trică”. După 41 de ani, tot 
ca o scinteie electrică a tre
cut și Panțuru. in ultimo 
manșă care a decis meda
liile. realizînd cel mai rapid 
timp. Panțuru, sef de promo
ție al generației postbelice 
de boberi români, relevind 
aceeași îndrăzneala și teme
ritate românească.

Sintem convinși, așa cum 
îl știm pe Panțuru, că va 
mai persevera pe pirtii 
Cine e bătrin la 38 de 
ani ? Dar ce va urma după 
Panțuru ? Cine vor fi viitorii 
boberi români și zestrea lor 
care să ducă mai departe 
tradiția lui Papana și Pan
țuru •

Medaliile cu care boberil 
noștri se vor inapoia acasă 
indiferent de rezultatele de 
la bobul de 4, vor fi in pri
mul rind un stimulent pen
tru actualizarea pirtiei arti
ficiale de bob de la Sinaia, 
instalație core ar putea duce 
la consacrarea definitivă a 
bobului românesc.

Pa- 
am 
toți 
toti 

consa-

Aurel NEAGU
■D

Atleții din Capitală sînt favorizați 
față de colegii lor din alte numeroa
se centre ale tării. Ei au o sală ad
mirabilă, pardosită cu coritan, un 
material sintetic care s-a dovedit a 
fi la înălțimea recumelui „suratelor" 
sale fabricate in alte țări. Firesc ar 
fi ca, In aceste condiții, și performan
țele sportivilor bucureșteni să fie net 
superioare celor realizate de sporti
vii care nu beneficiază de condiții 
asemănătoare. Recentele finale ne-au 
demonstrat însă că lucrurile nu stau 
tocmai așa. tn primul rlnd, reprezen
tanții provinciei au reușit să-și ad
judece 5 titluri naționale (din tota
lul de 12). Apoi, mulți dintre ei au 
fost superiori ca performanțe concu- 
renților din București. Astfel, în mul
te privințe reprezentanții Ploieștiului, 
Câmpulungului Muscel, Clujului, la

șului și ai altor 
piste acoperite cu coritan au depășit 
— uneori net — „vedetele" Capita
lei.

Care este cauza ? Fără discuție, de
cisivă a fost cantitatea și calitatea 
muncii depusă la antrenamente. Se
riozitatea, sîrguința, dorința de auto- 
depâșire au contribuit și ele la de
săvârșirea pregătirii, au asigurat re
zultatele superioare. De mai multă 
vreme se discută la federație, între 
antrenori, uneori chiar și între spor
tivi, că mulți dintre fruntașii atletis
mului românesc nu lucrează suficient 
Ia antrenamente. Se discută — de 
mult și mult — dar situația se per
petuează. Cum altfel putem să cali
ficăm aceasta declt lipsă de răspun
dere, de dragoste față de atletism ? 
Referindu-se îndeosebi la jocuri, în- 
tr-un articol publicat luni în ziarul 
nostru se spunea i „A pretinde spor-

Hristache NftUM 
Vladimir MORARU 

Fotografii de Dragoș NEAGU

CONSTANȚA : Organele locale 
de resort au Inițiat o interesantă 
întrecere de fotbal la care par
ticipă Știința, Portul, 
Farul-tineret, C.F.K., 
Constanța, Cimentul 
ambele din Medgidia și Celuloza 
Călărași. Primele rezultate înre
gistrate : Celuloza—Cimentul 3—1, 
știința—C.F.R. 2—0, I.M.U.M. —
Farul-tineret 6—5, Portul—Electri
ca 2—1. Duminică, pe stadionul 
Portul din localitate se va dis
puta finala.

In momentul de fată sînt în 
plină desfășurare și întrecerile 
de popice, la care participă spor
tivi din nouă asociații și cluburi 
constănțene, de șah și tenis de 
masă. Sîmbătă și duminică echi
pele școlare din Constanța și 
localitățile județului iși vor dis-. 
pută „Cupa 16 Februarie" Ia 
handbal, in Sala sporturilor, iar 
la Mamaia, 14 echipe se vor în- 
tîlni în cadrul finalei ia bowling.

Electrica, 
toate din 

Și I.M.U.M.

(Continuare în pag. a 3-a)

LA HLMDOARA ȘI Sl'CliREȘTI. 1N CAMPIONATELE DE TENIS

FAVORIȚII CONTINUĂ ÎNTRECEREA
In sala clubului Steaua continuă 

întrecerile concursului republican de 
tenis pe teren acoperit. Marți au in
trat In întrecere și junioarele. Iată, 
de altfel, cîteva rezultate din me
ciurile feminine t Maria Denov 
(U.T.A.) — Anina Solomon (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—4, 6—1, Dorina Brăștin

(U.T.A.) — Maria Rozonczy (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—1, &— 0.

Cîteva rezultate din concursul ju
niorilor : S. Zancu (Cutezătorii) — 
A. _ Crăciun (Dinamo) 6—5, 6—4. S. 
Orășeanu (Constructorul Hunedoara)

(Continuare în pag. a 2-a)

ZAL.AU : Trei echipe, Voința 
Oradea, Mondiala Satu Mare și 
Voința Zalău și-au disputat „Cu
pa 16 Februarie» la volei. De- 
monstrînd o pregătire superioară, 
voleibalistele din echipa gazdă 
au cîștigat cele două meciuri, cu 
Voința Oradea (3—0) și cu Mon
diala (3—1). In urma acestor suc
cese, Voința Zalău, și-a adjude
cat trofeul pus în joc. In com
pletarea galei sportive din ca
pitala județului Sălaj, baschet
baliștii de la Universitatea Cluj 
au învins Voința Zalău cu sco
rul de 99—75.

PITEȘTI. — In sala sporturilor 
a avut loe o competiție de hand
bal rezervată juniorilor șl do
tată cu „Cupa 16 Februarie". Au 
participat echipele de fete și de 
băieți din Craiova, Drăgășani, 
pucioasa și Pitești. Meciurile s-au 
ridicat la un nivel tehnic apre
ciabil. Trofeul pus în joc de 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Argeș a re
venit, după aprige dispute, ce
lor două echipe ale Școlii spor
tive din Craiova. Pe locurile se
cunde s-au clasat Școala sporti
vă Pitești la băieți, și Argeșea- 
na Pitești la fete. (Ilie FEȚEANU 
— coresp. jude(ean).

ASTÂ-SEARĂ LA BARCELONA. AL DOILEA MECI AL TUPEULUI FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

• Ocupanta locului secund in campionatul spaniol, aliniază ccl mal Bun „unsprezece”
• najnal $i Deldcanu in formația de Începere

BARCELONA, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Azi, Espanol a făcut ultimul an
trenament înaintea partidei
miercuri seară (n.n. azi), cu selecțio
nata divizionară a României. Pe 
cîmpul de ioc de ia „Carretcra De 
Sarria", sub conducerea lui Santa
maria și a secundului său, Mauri,

de

au lucrat intens timp de 90 de mi
nute numai 18 din cei 20 de jucă
tori obișnuiți ai primului lot ai lui 
Espanol. Cei doi absenți au fost ex
tremul dreapta Roberto Martinez 
(chemat la lotul național pentru me
ciul cu Grecia, căruia selecționerul 
Kubala nu i-a dat permisiunea să 
părăsească Madridul pentru acest

med amical), și fundașul dreapta 
Granera, accidentat sîmbătă la Las 
Palmas, și care va fi înlocuit cu

Radu URZICEANU

(Continuare în pag, a 3 a)
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LA IZVOARELE După concursul International „Cupa Dinamo

PERFORMANTEI • ••

Două școli din Cîmpulung Moldovenesc oferă un excelent 
exemplu de preocupare pentru o activitate sportivă susținută 

Printre tinerii care au adus o 
prețioasă contribuție la reușita „Fes
tivalului sporturilor de iarnă" din 
Cîmpulung Moldovenesc se numără 
și elevii școlilor de construcții și 
generală nr. 4 din această localitate.

In aparență, școlile amintite nu 
se deosebesc cu nimic de suratele 
lor din orașul Cîmpulung sau din 
alte Centre din țară. Ca pretutin-

TOATE SPORTURILE IN

deni, și aici întâlnim săli de clasă 
spațioase, mobilier adecvat (Școala 
generală nr. 4 funcționează într-o 
clădire nouă), laboratoare bine uti
late; elevi sîrguincioși, veseli, etc., 
etc. Și totuși, dintr-un anumit punct 
de vedere, al sporiului, de pildă, Ia 
școlile amintite am găsit un interes 
cu totul deosebit. Dar, mai bine să 
relatăm faptele.

SLUJBA... SCHIULUI!

TlNĂRA GENERAȚIE ÎN ASCENSIUNE

La faza județeană (Suceava) a 
campionatului național de schi pen
tru juniori, disputată nu de mult la 
Vatra Dornei, probele de fond, în 
totalitatea lor, ca de altfel și ștafe
tele au fost net dominate de repre
zentanții școlii de construcții 
(asociația sportivă Constructorul) 
din Cîmpulung. în clasamentele în
trecerilor, constructorii au ocupat 
primele două sau chiar primele trei 
locuri, în funcție de numărul spor
tivilor desemnați să-i reprezinte în 
fiecare probă. In mod practic, lupta 
pentru întîietate s-a dat, deci. între 
elevii asociației amintite, iar după 
cum ne-au relatat cei care au ur
mărit cursele, disputa dintre „frați" 
a fost de o dîrzenie remarcabilă. De 
altfel, de acest lucru aveam să ne 
convingem personal urmărind „aler
gările" pe schiuri la „Festivalul 
sporturilor' de larnă“ unde, de ase
menea. constructorii s-au dovedit 
imbatabili, oferlndu-ne o frumoasă 
demonstrație de ceea ce trebuie să 
reprezinte spiritul de combativitate 
în sport.

Am căutat să găsim Izvorul suc
ceselor în schi ale tinerilor con
structori. Și iată ce am aflat.

Debitul viguros, concretizat în 
zeci de talente, de campioni, pre- 
luați la sfîrșitul anilor de studii de 
către tot mai multe cluburi spor
tive din țară este întreținut de buna 
organizare a activității asociației 
sportive Constructorul. De la în
ceput, s-a acceptat ideea promovă
rii sporturilor cu tradiție în oraș

și în împrejurimi. Deci, a schiului, 
săniușului și a patinajului, cu un 
plus de atenție primei discipline și 
îndeosebi probelor de fond și de 
ștafetă, ca fiind mai pe gustul lo
calnicilor. în rest, cîte puțin din 
toate...

Din toate sporturile care pot servi 
la buna pregătire pentru schi. Pa
tinajul, pentru întărirea gleznelor, 
săriiușul, pentru divertisment șl cul
tivarea curajului, atletismul, pentru 
pregătirea fizică generală, 
absolut necesar probei de Nation, 
jocurile, pentru stimularea ______
nării... Și astfel rezultatele în schi 
sînt cele pe 
zentat.

Președintele 
Constructorul, 
schi activează 
este Ionel Dărdală, profesor de is
torie, directorul școlii. Un om ini
mos, cu vederi largi, 
zent printre sportivi și gata să in
tervină și să ajute ori de cîte ori 
Horest Frățeanu, antrenorul de schi 
al asociației, simte că ceva nu este 
în regulă. Despre Frățeanu se spune 
că ar fi un om intransigent, sever, 
și așa este. O recunoaște el însuși. 
„Dar altfel nu se poate — ne spune 
Frățeanu. La noi, sportul de perfor
manță și învățătura sînt două acti
vități care, in mod obligatoriu, tre
buie să meargă mină în mină. De 
la această regulă nu trebuie făcute 
concesii și pînă acum nu am avut 
a mă plînge. Lucrurile au mers 
bine".

tirul

îndemî-

care vi le-am pre-

asociației sportive 
In a cărei secție de 
peste 100 de tineri,

mereu pre-

ACJIUNEA S.B.P.
în sfîrșit, să traversăm strada. 

Școala generală nr. 4 este situată 
vizavi 
Clădire nouă, culoare largi, iar pe 
culoare, cît sînt ele de lungi, de o 
parte și de alta a lor, rasteluri cu... 
schiuri. Zeci și sute de schiuri. 
Toate numerotate, frumos aliniate și 
gata în orice moment să fie atașate 
Ia bocanc.

Ale cui sînt schiurile ? Bineînțe
les, ale elevilor. Fiecare cu pere
chea lui. Majoritatea au fost con
fecționate în atelierele-școală. De 
către elevi. Ultimele 50 de perechi 
ies în evidență. Sînt proaspăt vop
site.

Și tot elevii și-au făcut și bețele. 
Din alun. Nuielele le-au tăiat din 
pădure, din toamnă. Le-au pus la 
uscat, le-au îndreptat la flacără 
și au ieșit bețe de schi de toată 
frumusețea.

Orele de educație fizică elevii le 
fac pe schiuri sau pe... patine. In
structori ? La clasele mici. învăță
toarele Elvina Nichitovici. Elena 
Coclici, Ștefania Pavel, Constanța 
Cojoc și altele. Au urmat cursuri 
speciale ? Nu ! ! Le-a instruit pro
fesorul de educație fizică Gheorghe 
Bratu. Un om pe cît de modest, pe 
atît de harnic și plin de inițiativă. 
Ați auzit, de pildă, de acțiunea 
S.B.P. ? A fost inițiată de profeso
rul Bratu și a avut drept rezultat 
achiziționarea a 60 perechi de pa
tine. Copiii au strîns și au valorifi
cat sticle și borcane goale, iar cu 
banii strinși și-au cumpărat patine.

Astăzi, peste 300 de copii din cei 
640 de elevi ai școlii au patine $i

de Școala de construcții.

patinează sau joacă hochei. Unde ? 
în curtea școlii, pe cele două pa
tinoare amenajate de ei. Unul din
tre ele este îngrădit de mantinele 
(confecționate, de asemenea. în ate
lierele-școală) și marcat după toate 
legile jocului de hochei. Aici, pe 
acest patinoar, a avut loc a doua 
ediție a Festivalului pe gheață, ma
nifestare susținută de elevii școlii 
(300 de patinatori-actori) și organi
zată în cadrul „Festivalului sportu
rilor de iarnă” din Cîmpulung.

Și aici, la școala generală, ca $i 
Vizavi la constructori, directorul 
unității, de data aceasta prof. Gicu 
Noapteș, este trup și suflet alături 
de toate acțiunile întreprinse de 
elevi, de către profesori și mai ales 
de către profesorul de educație fi
zică Gheorghe Bratu. Poate și din 
acest motiv, o întrecere sportivă în
tre cele două școli megieșe ar de
semna foarte greu unitatea învin
gătoare.-

$TFFANKCU

TENIS------ >-• •

(Urmare din pag. t)

— C. Constantin (Steaua) 6—0, 8—0. 
V. Tomescu (Steaua) — D. Pătrjț 
(Cutezătorii) 6—0, 6—0. O. Solo ($c. 
sp. Timișoara) — A. Spireanu (Stea
ua) 6—2. 6—0, S. Nislparu (Cutezăto
rii) — T, Cozma (Șc. Sp. Tg. Mureș) 
B—6, 6—0, 6—0, M. Florescu (Cutezăto-

Duminică începe

FORMAȚIILE DE
Așa după cum am mai anunțat, Divi

zia națională de lupte din acest an se 
va disputa după o formulă nouă. La fie
care stil vor intra în întrecerea celor 
mal bune formații din țară cîte un nu
măr de 27 de echipe, împărțite în trei 
serii. Duminică. 18 februarie, luptătorii 
de la libere se vor alinia la startul 
întrecerilor in cadrul primei etape. Con
siderăm necesar să-i prezentăm, acum, 
înaintea debutului, pe cel ce vor alcătui 
formațiile participante, ca și pe antre
norii lor.

SERIA I

POIANA BRAȘOV (prin tele
fon). Schiorii români au încheiat 
cu un frumos bilanț primul con
curs internațional al sezonului dis
putat la noi în țară, concurs la 
care au participat de asemenea re
prezentative ale Austriei și Polo
niei.

Dan Cristea, Virgil Brenci și 
Gheorghe Vulpe s-au situat per
manent pe primul plan al între
cerii, obținînd alternativ poziții 
fruntașe în clasament. Ei au o ex- 
riență personală de concurs și un 
rodaj al competițiilor internațio
nale care ti desemnau drept prin
cipali favoriți. Meritul „Cupei Di
namo" constă în a fi relevat un al 
doilea grup valoric, eșalonul se
cund, de rezervă, apt să preia, să 
continuie și să dezvolte tradițiile 
schiului alpin și linia ascendentă 
de performanță pe care s-a an
gajat în ultimul an. Este vorba 
de tinerii Nicolae Barbu (Dinamo) 
clasat în ambele zile de concurs, 
pe locurile 2 și respectiv 4, de Ion 
Cavași și Florin Barbu (ambii de 
la Șc. sp. Brașovia) clasați sîm- 
bătă pe locurile 3 și 6, de Petre 
Soia și Vasile Stanciti (ambii Di
namo) clasați pe locurile 5 și res
pectiv 7, de Petre Ivănescu (ASA), 
de Nicolae Ghimbășeanu (St. roșu), 
situați pe poziții fruntașe în sla
lomul de duminică. Toți aceștia, 
împreună cu alții pe care recen
tele probe nu i-au evidențiat sau 
care au luat parte la concursurile 
internaționale din Bulgaria și Iu
goslavia, sînt concurenți foarte 
tineri, promovați în acest an în 
categoria seniorilor, talente reale, 
capabile să se impună pe plan 
internațional. Ei trebuie angajați 
într-un circuit de întreceri de di
ficultate progresivă care să le dea 
posibilitatea stabilirii valorii pro
prii în raport cu adversari bine 
cotați și, mai ales, să le ofere 
șansa acumulării unui punctaj F.I.S. 
corespunzător. Poate că, în acest 
sens, însăși alegerea adversarilor, 
atunci cînd se organizează con
cursuri internaționale trebuie fă
cută cu mai mult discernâmînt.

Condițiile speciale de climă si 
zăpadă din acest an au restrins 
pregătirile numai pentru proba de 
slalom special. Indiferent de do
rința și concepția de pregătire a 
antrenorilor, a Intervenit o spe
cializare pe probe, stimulatorîe

Ion Cavași 
sp. Brașovia) 
unul dintre dem
nii reprezentanța 
ai tinerei genera 
fii care a avut in 
întrecerile inter 
naționale ale „Cu 
pej Dinamo" 
hună comportare

Foto i
Theo Macat schi
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pînă la un moment 
riscă să devină în

IARNA E BLÎNDÂ, DAR...

EXCURSIILE PE MUNTE
M

CER, ACUM, MULTĂ PRUDENȚA

viitor o frînă 
pentru creșterea valorică ulterioa
ră. De aceea, credem că, fn vede
rea apropiatului calendar- compe- 
tițional internațional și mai 
a Balcaniadei trebuie făcut 
efort organizatoric din 
turor

ales 
un 

partea tu- 
antrenorilor și sportivilor, 

pentru crearea condițiilor minima
le desfășurării antrenamentelor 
și unor concursuri — chiar pe dis
tanță redusă — pentru proba de 
slalom uriaș.

Sistemul de montare a porților 
unei probe de slalom special con
stituie noutatea și testul de difi
cultate în fiecare zi de concurs. 
Cel puțin, așa este în teorie, 
din cauza condițiilor amintite 
orii români au fost nevoiți 
restrîngă antrenamentul de 
lom special pe un traseu 
înclinat, cu un număr redus 
porți și cu un sistem de montare a 
porților pe direcție. Acest lucru 
sporește dinamica și spectaculozi
tatea întrecerii, dar de fapt, re
duce dificultatea disputei. Dovezi 
în acest sens ne-au fost furnizate 
la schimbarea piftiilor cu oca-

Dar, 
schi- 
să-și 
sla- 

puțin 
de

zia concursurilor din Bucegi, 
Austria (Pernitz) și chiar de la 
ultimul concurs de pe Pîrtia Lu
pului, cînd, reveniți la condiții nor
male, rCgulamentate de concurs,* 
numeroși participanți au fost ne- 
voiți Să abandoneze sau au fost 
descalificați. De aceea, în aceeași 
idee de tună comportare la Bal
caniadă, trebuie luată în conside
rație posibilitatea revenirii la 
condiții de antrenament identice 
cu cele de concurs.

în general, arbitrajul și-a con
centrat atenția pe amenajarea tra
seului și, în acest sens, efortul a 
fost considerabil, meritând toată 
aprecierea. Cu toate acestea ma
niera propriu zis tehnică de arbi
traje a prezentat, pe alocuri, scă
pări și deficiențe (în materie de 
descalificări), unele dintre ele de 
natură să nemulțumească grupul 
concurenților.

(um putem preveni accidentele
Puțina cantitate de zăpadă câ
tă în iarna aceasta la munte 

nu a prea permis amatorilor de 
.. schi să practice, sportul preferat, 

în schimb, s-a înregistrat o intensă 
circulație turistică de-a lungul po
tecilor din Bucegi datorită, pe de 
o parte, accesului facilitat de mij
loacele mecanice, iar pe de 
parte, timpului frumos, cu un 
număr de zile senine.

într-adevăr. în ultimele 
luni, soarele a strălucit 
zilnic de-asupra Bucegilor. Mii de 
oameni urcă zilnic de la Sinaia cu 
telecabina și, atrași de frumusețea 
vremii, a peisajului, pornesc pe în
tinsul bătrînului masiv. I-am văzut 
săptămîna trecută la Babele, pe 
Caraiman, pe vîrful Omu sau în 
valea Ialomiței. Erau îmbrăcați în 
haine orășenești, specifice sezonu
lui de iarnă, dar încălțați cu pan
tofi. Zilnic, câBahiefîi, salvamon-’ 
tiștii sau drumeții au de povestit 
ceva nou despre pățaniile impru- 
denților vizitatori ai muntelui ; mai 

■tot timpul îi întâlnim la cabană, aș
teptând în fața unui pahar cu co
niac (contraindicat în excursie), să 
li se usuce cio rănii și încălțămintea.

Anul trecut și-au pierdut viața 
în Bucegi 17 persoane. Anul acesta, 
numărul accidentelor tragice este 

, mai mic. E adevărat, iarana a fost 
mai blinda. Totuși, pe alocuri s-au 
format, prin topirea zăpezii, întinse 
cîmpuri de gheață, care dau loc la 
numeroase accidente.

La Cascada Obîrșiei din valea Ia- 
lomiței s-a produs un accident mor
tal ; pe calea Jepilor un solitar 
imobilizat din cauza gheții pe tra
seu este salvat de personalul ca
banei Caraiman ; tot cei de la Ca
raiman, printr-o acțiune eroică și 
plină de peripeții, au scos cu frîn- 
ghiile trei excursjonișți gșrejpuner 
caseră sub Brîna Carairtianuîui.

Cazurile relatate se dațoresc alu
necării pe gheață. Așadar, atenție i 
Nu întreprindeți ascensiuni dacă 
nu aveți echipament corespunză
tor ! Nu vă aventurați ! înapoiați-vă 
înainte de a fi prea târziu ; renun
țați la ambiții ! Nu uitați că din-

generate de prezența ghe(il

CAMPIONATELE DE FOND (SENIORI ȘI JUNIORI)
Astăzi, pe traseele amenajate în 

Poiana Brașov încep întrecerile cam
pionatului național de fond pentru 
seniori și juniori. Timp de 5 zile cei 
mai buni alergători pe schiuri 
lupta cu ambiție, In spiritul 
mai depline sportivități, fie peni 
ocupa iovul de onoare din rtefti 
ratnidei, fie 
aproape de 
că interesul 
considerabil

vor 
celei 

itru a 
_____________—■ful pi- 

pentru a se situa cit mai 
el. Trebuie să precizăm 
față de aceste curse este 
dacă amintim, de pildă, 

numai faptul ci. spre deosebire de e- 
di(ia similară a mutul trecut, per- 
tâciparea ra fi m'afi sperii tu 
ppas, .. eteri et te dSspcta peoe-i t*-
___________________________________

.ir

tlurile de campioni naționali se vor 
afla mai mulți concurenți de valoare 
apropiată, ceea ce va conferi între
cerilor un plus substanțial de atrac- 
tivitate. Bunăoară. în cursele senio
rilor, continuă lupta — începută de 
anul trecut — dintre cele două ge
nerații de schiori fondiștâ. Noul val, 
ai cărui purtători de drapel sint 
Voicu, Gfrtdtl și PiF'-c, va încerca 
să mansere Iz fa-parea sa disputa eu

li ezre ■ Mir» te rindu- 
sriumtei f»S ctterim Pe- 
9 re JroccâB»

T

FAVORIȚn CONTINUA ÎNTRECEREA
rii) — A. Ciodov (Steaua) 6—4. 3—«, G-.ecrgbe) — L Maria= Steaua'
6—3. M. Mirza (Progresul! — L. Gt’ea 6—1
(Șc. s=. Timișoara) 6—C. 6—4. V. Tr.trereriie roatir.tJ zShie pfc
bravă (Steaua) — C. Stănehileseu 51 februarie de la era < 1
(Dinamo) 6—5. 6—3. A. Nieulescu (E- tfără bttreropere).
lectriea Timisoara) — D Caesănesea S. IOVFS
(Petrolistul Cimpituai 6—». 3—6. 6-3. HVNEDOAB V 13 flam teM« 
I- Crîsan (U.TA.) — C. Grițc-e (Ca- eorespoadeataJ ■ aru al Ia rin 
teritorii) 6-1. 6—1. C. Fetea-: (Co- băierii isi dăpaU turul a! dtri

S. Zaharia (Driunsti letrere-ti. fetele aria as ir.tri
8—2, 6—2, C Coreeae (Se. zp. St , „ Dund adu»! zaeeî »-

:ea

iezi

campionatul pe echipe

LA „LIBERE" SiNT
gu. Antrenori t Vascul Popovicl 
Gheorghe șuteu.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA: 
jMăndilâ. I. Vangheliei, p. Blindu. " " 
znftru, șt. Lotreanu, AL Zbarcea. 
Mărgărit, I. Bogdan, I. Nan. N. Marcov, 
C. Marcov. Antrenor : Izmail Renan.

PETROLUL PLOIEȘTI : A. Rentes. I- 
Vasile, D. Vasîlescu, C. Soare. M. Dumi
trescu. I. Sandu, G. Ciobanu, T. Barac. 
Fl. Arsene. M. Soare, V. Soare. M. 
Turcu, A. Păduraru. Antrenor : Ion 
Radu.

NICOLINa IAȘI : V. Negru. E. Butu. 
C. lonescu. V. Bacrița, D. Agavrlloalc. 
M. Munteanu. D. Ftorea. D. Vlad, V. 
Dumltrache, V. Tiaănaș. St. Morcov, șt. 
Enache. D. Duca, C. Bordeianu. C. Chi- 
ratcu. Antrenor : Mîrcea Bîdiu.

PROGRESUL BRAILA : M. Morun, L 
Turcu. M. Mihai. M. Voicu. I. Lunga, 
T. Papadopulos. Gh. Potîrnache, V. Mo- 
raru. Gh. Caracostea. V. iorga. I. palu, 
E. Urse, M. carapetru. Antrenor: 
xanAru Tătara.

GATA DE START L VIAD

altă 
mare

două 
aproape

tr-o ascensiune de iarnă vă înâpo- 
iați de obicei către seară, cînd, da
torită oboselii, reflexele sînt slă
bite. Coborîrile fără colțarj tle-a 
lungul pantelor acoperite cu zăpadă 
și care, seara, îngheață din nou, 
sînt extrem de periculoase O alu
necare poate fi greu oprită, dacă nu 
avem piolct. Este recomandabil ca 
măcar conducătorul grupuiui să po- 
s'ede colțari, piolet și o cordclină 
de cca 30 m. Cu ajutorul lor. el 
va putea asigura participanții în 
coborîre.

Pioletul are multiple întrebuin
țări. Pentru cel care-1 posedă și-l 
folosește, este al treilea punct, de 
sprijin ; în jurul cozii lui, înfip
tă în zăpadă, putem trece frînghia, 
asigurînd participanții la urcare sau 
coborîre ; cu .ciocul șa,u lopăiica 
pioletului tăiem trepte de sprijin 
pentru picior și mină în zăpada 
înghețată sau îh''gih'riiă ' în sfîvsît, - 
pioletul poate fi folosit ca frînă 
înfr-o eventuala cădere, zgîriind cu 
ciocul lui stratul de zăpadă. în nici 
un caz nu-1 vom folosi pentru dis
trugerea sau cioplirea copacilor, de
teriorarea marcajelor turistice sau 
drept cuier la cabană, înfigîndU-1 
în tăblia patului !

EMILIAN CRISTEA
maestru emerit al sportului

REZULTATE DIN GRUPA B
CLUJ, 13 (prin telefon). In penul

tima etapă a grupei B a campionatu
lui de hochei, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : IPGG București 
— Tîrnava Odorbei 11—5 (0—1, 
4—2), Agronomia Cluj — f 
Gheorghieni 10—1 (1—0, 5—0,

; în urma acestor rezultate, în 
ment conduce Agronomia cu 
urmată de IPGG cu 18 p.

în ultima etapă, vor avea loc par
tidele Avîntul — Tîrnava si Agrono
mia - IPGG. (P. RADVANY - 
coresp.).

c. 
N. D J- 
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k TRICOLORUL CALARAȘI : A. Krol, D.
Clullanu. L Hie, Gh. Moldoveanu, Gh.
Fenciuc. N. Chirilă. Al. Marmara, P.
Munteanu. I. Rlacadite. D. Apostol, C.
Echlm, Gh. Stancu, T. Miron, C. Fili- 
pescu, Gh. Plăeșanu, V. Stan. Antrenor: 
Jean Buzoianu.

DINAMO BUCUREȘTI : Gh. Eremlâ.
I. Eremia, FI. Moț. I. Nae. T. Panes,
р. Giuran. A. Voleu. A. Moise. C. Popa,
B. Urlea, S. Popescu. M. ștan. I. Anghel.
M. Sțraton. L. Grama. Antrenor : Ale- 
xandril Râdu.

D UN ARFA GALATI 1 A.. Neagu, V.
Rusu. I. Vatvari, V. Gheorghiu, D. Ursu;
с. Ignat. St. Buceag. Gh. Ciuntu, M.
Hîneu. p. poalelungi. P. Savin, Gh. Bu
ceag. V. Mustață. P. Savin. C. Teodoru,
N. Btiraaza, V. Enache. Antrenor : ște
fan Babin.

MONTORUL T.C.I. PITEȘTI : I. Bă- 
luță, C. stoica. M. Constantlnescu, _ N. 
lonescu. I. Ispas, M. Soare. Gh. Gîlcă,
C. Popescu. Gh. Ciucă. i. Brezân, N. 
Sava, C. Neacșu. M. Paraschiv, FI. Cris
tea. Antrenori: Marin Bolocan și Petre 
Cheleca.

STEAUA: Gh. Ștefan, I. Arapu. S.
Esan D. Ctaudiu. N. Cristea, P. Coman,
M pîrcâlabu, I. Ciobotaru. I. Dumitra. ----------------------- ----
Gh. Urian, G. Setizi, P. Enache. Șt. stîn-lean, N. Butunolu, Em. Dubariu, A. va-
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Aie-

C.S.M. REȘIȚA T Gh. Crasovan, I. 
C. Mareș, Gh. Imbrea. N. Giurgiu. _ 
Balogh, I. carcaiea. a. Maurer, I. Ciula, 
N. Roșea. N. Sola. L. Balogh. Antrenori : 
Nîcola Giurgiu și Franclsc Kotzur.

C.F.R. TIMIȘOARA : P. Brîndușan, D. 
Pascariu. P. Cernău, C. Stumper. C. 
Both. Gh. Blaj, I. Crăciun. V. Mihăilă, 
R. Hoțea, D. Nilaș, M. Teodor, N. Ștefă- 
nescu, T. Marian. Antrenor : Dumitru 
Dana.

DINAMO BRASOV : I. Gheorghe. M. 
Căldărar, M. Arnăut. V. Ignat. T. Nica, 
Gr. Condrat. A. Șuba, Gh. Dobrănel, V. 
Gheorghiu. E. Cristian. Gh. Paraschiv. I. 
Cornuta, I. Lup, Tr. Stoian. V. Mihăilă, 
I. Marton, L. Iacob. Antrenor : Ion Bă- 
trîn.

VAGONUL ARAD : E. Steflie, V. Arde-

Ene, 
Gh.

ilcec. L Ci-U-r». M CTbar. AL Prț* 
Em. Mocuța. D. CMară. T M—an v. 
Cuatciu, t Molr.ar. O. Mezen. V. Cbe- 
vereșan. D. Mceorea. L Krereș. D Sne- 
rega. I. Buri, t Ftroa. Arireaeri : A- 
Coradaa a P. Plranrt

A.S.A. BRASOV : M. M-^ea. E. B»t*- 
câ. R. Ghtță A Criopecs. P Szatearr. 
s. Teg’.3=. Gri Peter. V ‘ ’
Buzea. Gri Dcmitza. F. Be—fc Gri 
Horincă. Arirro.cr : Ion Iaaela.

RAPID : C. Dinu. L Cripez. M. Vriritu 
M. Pîcscaro V. TomOssm. C. Leaz. V. 
Stamulea. L D-umitro. X. Pz.-ebnr.ta. C- 
Zaharia. M. Otteanu. M. Epu-e. A. B4- 
lăiano. E. Dueaaz. L Rido-_ p. Prisăea- 
ria. A. Paicu. Antresoz : Vxele Pi- 
traseu.

OLIMPIA CRAIOVA: A. ToaSer. X. 
Tlcu. D. Receanu. Gri Bucur. G. Gri- 
gore. FI. Vasile. E Cîrriumaru. L Troa
că, R. Păunescu. L Dale». A. Mărcv- 
lescu. St. Dobreseu. N. Badea. I. Avram. 
Antrenori : Gavril Teodor $i Die Mari
nescu.

VULTURII TEXTILA LUGOJ : L 
Gs’3rffl. D. Pușcaș. I. lonescu. T. Ptiso- 
vița. î. Hofman, P. Venter. T. Mladeseu. 
C. Ardelean, L. Rădol. B. Blaga, L Râ- 
doi. Antrenor : Gheorghe Luca.

C.S. SATU MARE : O. Frier. C. BJ'V 
neanu, șt. Varodl. Gh. Stan. I. paulo- 
vicl. At BrOll. T. Berendi. I. Titani. 
I. Doroș, A. Balogh. S. Szabo, A. Nagy. 
Antrenor : Adalbert Jeder.
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UNTYRSCTATU TiMiȘOAiA

De astăzi, la Sinaia

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE DI ȘAH
lexandru Prundeanu, Nicolae Do- 
roftei, Florian Isăchevici, jucători 
cu o vastă experiență de turneu. în 
grupa secundă, 37 de concurenți 
vor juca după sistem elvețian pe 
parcursul a 10 runde.

Și în întrecerea feminină (o 
grupă) este prezentă campioana de 
anul trecut, clujeanca Margareta 
Juncu. Dar, la titlu aspiră, deopo
trivă, brașoveanca Anca Gheorghe 
(revelația ultimei finale a campio
natului național), timișoreanca Flo- 
î'ica Nlculescu, bucureșteanca Ana- 
maria Murafa și altele.

Directorul campionatelor este prof, 
univ. dr. Ion Gudju, președintele de 
onoare al federației române de șah. 
Ca arbitri vor funcționa conf. univ. 
Leonida Sîrbu (București) și dr. 
Victor Malcoci (Cluj).

Casa de cultură din Sinaia va 
găzdui, începînd de astăzi, cea de 
a 16-a ediție a finalelor campio
natelor studențești de șah. Compe
tiția, precedată de întrecerile de 
masă desfășurate în toate centrele 
universitare, reunește în cunoscuta 
noastră stațiune montană pe cei mai 
buni, din rîndurile cărora se vor 
desemna campionii.

La băieți se va juca în două 
grupe valorice. Prima, de elită, nu
mără 11 concurenți, maeștri, can
didați de maeștri și campionii cen
trelor, care-și vor disputa Întâieta
tea sistem turneu, pe parcursul a 
11 runde. Pe tabel se află cîștigă- 
tcrul de anul trecut, Mihai Șubă, 
care va avea drept cei mai puter
nici adversari pe Aurel Urzică, Mo
nel Tratatovicl, Ion Birăescu, A-

JIUL PETRItA : N. Căldăras. D. Mus
tafa. Al. Bercea, N. Olaru, I. Șerban. 
S. Butulescu. D. Tamas. I. Mânu, Fr. 
Andrei. E. Făgaș. St. Bereș. V. Aionesei, 
N. Stefănescu. A. Nilas. E. Costaș. An
trenor : Ghconrhe Poo.

LEMNARUL ODORHEt : L. Sandor, 
Szas. D. Imre. B. Moise. E. Laszlo,
Szapes. G. Paop. A. Papp. I. Egrtâ. A. 
Sunozi. I. Balint, I. Laszlo, A. Szonp. 
Antrenor : Wsif covaci.

C.S. tTRGOVIȘTE : V. Zăvolanu. A. 
Rentea. I. latasan. T. Pătrascu. P. Tarbă. 
Gh. catrlna. i. Cristea. V. Dumitrică. 
M. Duca. Al. Aportescu. I. Lupu. Gh. 
Brasoveanu. st. Grlgoraș. Antrenor : 
Azizî Seldamot.

c.s.M. cluj : i. Ferenezi. t. Paisz, i. 
Olteanu. T. Guia. I. POna. I. Turos. M. 
Cenan. I. Fabian. St. Albert. I. Balasz. 
Antrenori ; Gheorghe Marton și Fran- 
cisc Regheni.

AUTOSPORT SF. GHEORGHE : 
Cristudor, Gh. Mereuță, M. Drngea. I. 
Barta, I. Vlădăreanu. D. Barlt. Tr. 
Adam. L. Sas. E. Kovacs. A. Ekilneer. 
D. Nagy. G. Cjerei. Antrenor : Gheor
ghe Voicu.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Gh. Oltea- 
nti. I. Bumbeneci. P. Icnită. C- Drăgu- 
lin; M. Marin. G. Anehel. I. Dragoman.
C. . Aptonle, E. Pițurcă. D. Alexandru,
D. Barbu. V. Antonie. C. Drăgan. M. 
Scînteie, I. Siler. M. Gălăteann. Antre
nori : Paul Vatrici și Iile Chirită.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA : V. 
Liță, I. Wichita. I. Măndaș, M. Brinzan. 
Gh. Grigore. T. Oprfsan. 1. Zali, Șt. 
Koster. Al. Motorga. V. Bolder. I. Kut- 
faldi, N. Neerarit. D. Gherghell. Antre
nor : Petre Buboi.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : F. Aczel. 
D. Buta. I. Vtădescu. L Breaz. C. Mol
dovan... O. Dușa, A. Petrone, C. Fodore. 
V. BoHaș. I. Bărbătel. T. Balaș. Gh. 
Grasei, T. Dop. Antrenor : Ion Mureșan.

MUREȘUL TG. MUREȘ 1 N. Olteanu, 
I. Erdely. Gh. Bako. T. Pogăceanu. A. 
Ambruș, T. Seregely, A. Antal, I. Ke- 
lemcn, I. Koloszvari, L. Ambruș, G. 
Csabo. Antrenor : Franclsc Boia.

M.

După încheierea turtLui. trrr. jo- 
renii și-au prelimgit seaooui eo«n- 
petitâonal cu trei jocuri in Italia, 
astfel că. abia Intre 5 și 20 ianua
rie au beneficiat de vacanță, cupă 
care și-au reluat pregătirile sub 
conducerea antrenorului Mitică Aa- 
toneseu.

Antrenamentele se desfășoară zil
nic la -Pădurea verde* sau la sala 
de sport a Universității, avi.-.i ca 
obiectiv principal pregătirea fizică. 
Alături de rjgbyștii care au evo
luat și in tur (N. Duță, N. Chicin. 
M. Suclu. ȘL Popa, A. Szasz. F. 
Zamfirescu. Gh. Cindea. L Peter. 
Gh. Preoteasa, M. Ghețu. A. Ceauș. 
I. Iacob. Gh. Rășcaau. E. Vollman. 
I. Tătucu. C. Mitan. E. Priess. F. 
Ionică. R. Malancu. Gh. Celea. E. 
Ene. F. Neiss. N. Arsenie, A. Ioni- 
ță și F. Popovicl), au fost legiti
mați doi jucători noi : Predoi (de 
la Olimpia București) și Ichim (de 
la Sp. studențesc).

Biroul secției și conducerea clu
bului se străduiesc. în prezent, să 
rezolve numeroasele probleme afla
te pe agenda de lucru și de a căror 
soluționare depinde viitorul acestei 
formații.

P. ARCAN — coresp. județean

DINAMO

La sfîrșitul turului campionatu
lui, Dinamo București ocupă o po
ziție fruntașă în clasament. După 
cum am aflat, pregătirile rugbyști- 
lor dinamoviști au început de abia 
la 20 ianuarie sub conducerea lui 
Remus Drăgușanu, deoarece antre
norul Florian Ghiondea Șe află în 
concediu Medical. ;

Lotul eSte același din tur : N. Ba
ciu, A. Caraiman/ Gh. Stoica. V. 
Țurlea, I. Aurel, R. ,1’ftimie, I. Ro
man, M. Prosim, I. Stoica, P. FIo- 
rescu, M. Nlculescu, Gh. Nica, Gh.

7—2, 
Ăvîntul 

4-1). 
i clasa- ' 
i 19 P,

EȘECUL RAPIDULUI LA FLORENȚA

PE LINIA COMPORTĂRII NEMULȚUMITOARE A ECHIPELOR ROMÂNEȘTI

ÎN COMPETIȚIILE CONTINENTAL^
Evoluția Rapidului tn ..Cupa cupelor 

șl mal ales, clasarea giulestenilor ne 
ultimul loc în turneul semifinal din 
Tta’ia. ®e înscriu ne linia evoluției ne- 
mulțtimltoare a echipelor românești de 
frunte in actuala ediție a competițiilor 
europene. Din patru formați! care au 
luat sta-tul doar Penicilina Iași s-a 
ealifieat în faza finali a unei întreceri 
continentale. Cam puțin pentru un sport 

ne place să ricem. în România are 
ml ntrmri un neimares bozat în succese, 
nu nerttaî trsd-pe sau admiratori, ei ri 
o mare masă de practicant*, alături de 
-ehri-'erti ea o bcnȘ tn Wn*.
■Dt* na 9» <Se la suMec-
-a urfsuaee «e feri, care r- p« te
me Ax-» ea v-ror» eocvrive ea"’*>*TA 
îte ~P:•*■-**«> : e»e trebntan muît tn»î 
ml 'arijMte de teew* conducere 
al veiefutal. eentrelate tn pregătirea si 
ueoeramuf lor de competiție, nealt ti ei 
1 sp»»tentan, tn ațttnil instanță, volefu! 
romluesc.

Desroe Rapid se știa, de pLdă. că în 
-r.omer.tul te ear* s-a reluat camptena- 
teî si trebuia să participe la .Capa Cu- 
ne"?-* rârrises* eu o arii formație 
<muî» mai slabă), de la care. în mod 
flresc. nrete-.ii: prea mari nu se puteau 
avea. Șl aceasta din cauza n-.or reali- 
tap care nu fac cinste vuietului nostru. 
Mai precis este vorba <Se iipaa relațiilor 
mreritesti tftetr* etuberi sî te mod 
special, de obleeîuî <Se a lua frcetele 
gata mante din grădina ve."!:iotul. Tont? 
acestea au făcut 'ea Raznd aă se țxeziate 
ia actuala ediție a camptenrtstel si » 
-Ctmri cme’.cc- eu îtrmbtate fflr> pesl- 
bC tățSe aaie. Iar «turiri cfnd situația 
devenise de-a dreptul disperată, Drăgan -------- muhi 

aceea.
Boen- 
etlmt-M

DIVIZIONARELE A

PREGĂTIRILE
Dregomirese*. L Constantin. 0. 
rar*. D. Deciafesc*. » **
rora lî se inreXf! D. Ai-
mm. și V- Pcpescn-

Pen'ju vereDcarea poCeațialului 
tactic al echipei. dirtanwviștâi sînt 
înscriși la ccmpetâria .Cupa de 
iarnă*. Totodată, ei vor stsritte ri 
alte întâlniri amicale. Principalul 
lor obiectiv: ocuparea mi 1 
printre primele trei fxgtafij,

Oo«Sa SECAU

Z2ele trecute am 
formației Vuicari. _s 
iului tur al carr.ricr L Ittterțo- 
cutori pe-au fost Nîeotae Pisici, 
precedistrie asoe-at:ri sportive, si 
Dcrcl Dumitrescu, s-.trerxrri’ echi
pei de rugby, care oe-eu decla
rat :

„Pregătirile — ne-* spus condu
cătorul tehnic al formației — le-am 
început la 9 jannashe. eu un e-clu 
de trei antrenamente săr ârairal 
Celor 24 de jucători care fac pa**e 
din lot (D. nie. Gh. AnrteL A. An
ti r on ovici. C. Maziln. L Tvfeanu. 
N. Pășelău. Gh. Craioveanu. T. Flo
rescu, Șt. Rădulescu. A. lonescu. A. 
Nica, M. Iancu, Gh. Ibraș. V. Bene- 
dek. I. Trepăduș. C. Bodestm, V. 
Badea. G. Dan, Gh. Bălan. Gh. Cio
botaru. Gh. Caraiman. L Predoi. V. 
Ghîca. A. Zorilă) li s-au adăugat 
patru tineri promovați din echipa 
de juniori (T. Cîrciutnant. Șt. Căi
nam. V. Cărămidă. I. Costache). 
Totul a decurs normal, conform 
programului întocmit, pînă la data 
de 23 ianuarie, cînd jucătorii au 
refuzat să se mai prezinte la antre
namente" !

„Echipa este la un pas de desfi
ințare — a completat. N. Pisică — 
aceasta datorîndu-se, în special, si
tuației materiale precare. După un 
tur merituos și o comportare bună, 
se aștepta ca această formație să 
confirme și în retur. Fără o pre
gătire corespunzătoare, însă, obiec
tivele propuse nu pot fi realizate, 
în această situație, asociația a fă
cut demersurile pentru rezolvarea 
problemelor în litigiu".

Florin SANDU

»

<

ea și al echipei feminine Rapid, federa
ția de volei trebuia să acționeze mal 
hotărtt, mai energie, in direcția spriji
nirii reale a echipelor care urmau să 
reprezinte voleiul românesc în compe
tițiile europene.

La Florența. Rapid s-a comportat ca 
o echipă debusolată. de tncepători. do
vedind o flagrantă diferență de valoare 
fată de celelalte competitoare. Prezentă 
cu doar ont jucători (celelalte partici
pante alinllnd constant cile 12). Rapid a 
pierdut toate cele trei meciuri susținute 
avtnd o evoluție necorespunzătoare. Doar 
in ultima partidă. In cea cu O'Rulni 
Florența, glulestenii au opus o rezis
tență ceva mal mare, dar să nu uităm 
eâ florentinii aveau asirrra’S califica
rea. chiar ș! fo eventualitatea une! tn- 
frtr.zeri. (Să mai precizăm că. atunci 
clnd OTtuinl s-a moWlhrat. a depășit ex
trem de ușor garnitura rarddlstă : 15—5, 
in »etul T. 15—3. fn setul TTT).

Rapid nu s-a putut ridica la nivelul 
adversarelor sale pentru că deficiențelor 
de ordin tehnic sl tactic 11 s-an mâl 
adăugat lipsa de hotărire, de dăruire, do
rința de a face tot Ce este cn putința 
pentru o cit mai bună prezență. Pe plan 
tehnic, cele mai frecvente erori s-au 
produs, cu deosebire, la blocaj șl la apă-

rarea din linia a doua, ceea ce a în
greuiat, evident, și misiunea trăgători
lor, al căror aport. Insă, la Jocul colec
tiv a fost unilateral. Trăgătorii Rapidu
lui ar fi trebuit să ia exemplul de la 
maghiarul Buzek, foarte bun nu numai 
în atac, ci ș! în linia a doua. De fapt, 
o ..lecție" pe care rapldistii trebuiau să 
o cunoască mai de mult.

Evoluția nesatlafăcătoare a Rapidului 
are credem si alte cauze, țlnînd de 
munca educativă care se desfășoară la 
nivelul clubului. Asupra acestui aspect 
st a pericolului ca feroviarii să nu poată 
face față, cu echipa actuală, une! com
petiții de anvergură, ziarul nostru a 
srrls încă înainte "de a se dn startul în 
-Cupa. Cupelor*. Nu am primit- însă,, 
nici un fel de răspuns din pa^ea clu
bului. Poate de ace’stă dată, atît com
portarea băieților, cit sî a fetelor, va fi 
atent analizată' șl se vor lua măsurile 
corespunzătoare, neutru că este, totuși, 
vorba de două echipe de frunte ale vo
leiului nostru.

Desigur, ar măi fi multe de spus des
pre turneul de, la Florența șl învățămin
tele Iul. Dar să punem, deocamdată, 
punct aici.

Mircea TU O OR AN

LA MIERCUREA CIUC

CAMPIONATUL REZERVAT COPIILOR
începînd de joi 15 februarie, cei 

mai tineri patinatori artistici din 
țară își vor disputa titlurile de 
campioni naționali la Miercurea 
Ciuc. Pînă ieri, la prînz, la sediul 
federației române de patinaj, au 
sosit listele de înscriere a preten- 
denților la titluri care cuprind a- 
proximativ 50 de sportivi și spor
tive din centrele Brașov, Galați, 
Cluj, Miercurea Ciuc și București.

Campionatul național de patinaj 
artistic rezervat copiilor are în pro
gram 8 probe (4 -pentru bă feți- șf 
tot Atâtea pentru fete) > copii I, IL 
III și avansați, ultima categorie cu- 
prinzînd. de fapt, pe tinerii remar
cați în centrele de inițiere în pa
tinaj.

întrecerile de patinaj _  _
Miere jfea Ciuc sînt așteptate cu in
teres de către antrenori întrucît. în 
urma acestor dispute se va defini
tiva lista sportivilor ce ne vor re-

prezenta țara la concursul interna
țional de juniori, programat între 
8—13 martie în București.

’A’

de la

La Brașov, cu prilejul fazei ju
dețene a campionatului de patinai 
artistic rezervat copiilor, sportivii 
antrenați de Roman Turușanco au 
dovedit frumoase calități, ceea ce-i 
îndreptățește să spere într-c hu
nă comportare la finalele între- 

-cerilor din Miercurea - Giae. •'■-Dună 
. cum ne comunică caresoohdentul 

nostru Caro! Gruia, învingătorii oro- 
belor au fost : 11—12 ani — fete : 
Dorineia Ularu. băieți — Bogdan 
Cruți : 9—19 ani — Mariana Chițu. 
”—8 ani — Mariana Bădițoiu, Ma
rius Negrea. Toți acești sportivi a- 
parțin clubului sportiv Dinamo 
Brașov.

VULCAN
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iL De rem:

mod 
le-ați

— Cum se face selecția ? Pe ce 
nume se pune accentul in procesul 
instruire ?

8-
de

FĂCUTĂ LA ȘCOLILE DE FOTBAL DIN

— A f st vorba de o hepatită, din 
rite Stil—

IN DEZBATERE: SELECȚIA, INSTRUIREA Șl PROMOVAREA JUNIORILOR

MOSCOVA, KIEV Șl VOROȘILOVGRAD
Kiev, fiind oaspeții lui Dinamo și 
Temp, și am încheiat vizita la Zari’a 
din Voroșilovgrad. Cea mal mare 
parte din timp am rezervat-o, însă, 
școlilor de pe lingă aceste importan
te unități ale fotbalului sovietic.

— Ce v-a atras atenția în 
deosebit, în popasurile pe care 
făcut la aceste școli ?

— înainte de toate, marea 
pe care o acordă cluburile și

grijă 
. -------_ ----------- fede
rația schimbului de mîine. în al doi
lea, tind, disciplina de fier care ca
racterizează munca desfășurată în a- 
Cest domeniu. Apoi, faptul că aproape 
toți profesorii care predau fotbalul 
în respectivele școli au fost buni sau 
foarte buni jucători. Și nu in cel din 
urmă rind, acel splendid orășel de 
căsuțe al micilor fotbaliști de la Za- 
ria, o școală cu internat-model. Poa
te că nu întimplător tocmai fotballș- 
ti-senlori din Voroșilovgrad au ciț- 
tigat ultimul campionat.

Deși medicii i-au prescris un an de repaus

STEAUA PLEACA AZI 
IN IRAN

Fotbaliștii echipei Steaua șl-âu a- 
mînat plecarea cu o zi în turneul 
pe „£3re îl întreprind în Iran. As- 
tăzb în cursul după-amiezii bticu- 
reștenii pleacă pe calea aerului spre 
Teheran, acolo unde va fi defini
tivat programul celor patru jocuri 
pe care le vor susține în intervalul 
pînă la 25 februarie. Fac deplasa
rea următorii jucători : Haidu. Ior- 
dache, Hăîntăgeanu, Negrea, Stna- 
randache, Ciugarin, Crîstache, Vigu, 
Șlefăncscu, Dumitriu IV, Pantea, 
Tătaru. Năstase, Viad, Aelenei, Voî- 
nea și Helvci, însoțiți de antreno
rii Gh. Constantin și Em. Jenei.

Prof. Mircea Rotărăscu (Liceul de 
fotbal București) sl antrenorul Mihai 
Bîrzan (Centrul de copii șl juniori 
Politehnica Iași) ait efectuat recent 
o călătorie de studii în U.R.S.S. A 
fost un schimb de experiență deose
bit de util, cei doi tehnicieni al fot
balului nostru urmărind în mod spe
cial, la cluburile vizitate, activitatea 
care se desfășoară la nivelul copiilor 
și Juniorilor fotbaliști.

Cu prof. M. Rotărăscu am stat de 
vorbă pe îndelete, rugîndu-I să ne 
împărtășească constatările făcute, im
presiile culese.

— Am vizitat toate cele trei mari 
cluburi moscovite : Ț.S.K.A., Dinamo 
și Torpedo. Ne-am deplasat, apoi, la

— Selecția diferă, oarecum, de la un 
club la altul. Moscoviții, adepții unul 
fotbal mai simplu, de angajament to
tal, pun bază pe calitățile atletice pe 
care trebuie să le aibă viitorii fot
baliști. Motiv pentru care, lucrează 
foarte mult cu halterele. Le Kiev In

nament cade pe intensitate, urmată 
de volum și complexitate. De, la o 
școală la alta, diferă și concepția 
despre posturi într-o echipă. La Mos
cova se merge pe ideea creșterii ju
cătorilor specializați pe posturi. în 
Ucraina, la Dinamo Kiev și Zaria. 
unii profesori fi plimbă pe micii fot
baliști pe toate posturile. Deosebit de 
Interesant pare să fie experimentul 
pe care-1 face Ț.S.K.A., unde cei mai 
talentați jucători din toți anii (12— 
18) alcătuiesc o grupă aparte, acesto
ra acordindu-lf-se o atenție mult mai 
mare, lucrînd-j-se cu ei individuali
zat Cluburile fac tot posibilul pentru 
a-șl promova și menține in echioă 
propriii jucători. La Dinamo Moscova. 
70 la sută din jucători provin din 
pepiniera proprie.

— Ce noutăți v-a oferit sistemul 
competițional in care sint angajate 
echipele de copii șl juniori ?

— Există campionate in fiecare re
publică. Cel de juniori are un tur
neu final cu 36 de echipe, împâ^ite 
în 8 zone. Cîțtigltoarele de znr.^iji 
dispută titlul. De remarcat faptul, in
teresant, că, după primul joc din Se
care zonă, cei mai buni 11 jucători 
a! f-rmațiî'.or sînt puți să treacă niș
te probe de controL Rezultatele »- 
cester teste sfnt apoi dnbâtute de 
tehairienl Este sl un bu.-, prilej pen
tru sefocțiceeri. de « ak*tsi lot 
prexeatattr. Aceasta Ia -unjori 
privește rop*fl_ ț-t—rîrd df-. 
de o mare popolariiate se h

...Duminici dimineață în Giulești. 
Rapid joacă cu Sportul Studențesc. 
La an moment dat în spatele unei 
porți apare Ene Daniel atacantul 
giulestea.-. E cu fiul său, Cristian, de 
ctod ani. Privește nostalgic spre te- 
rer.ul f-âmintat cu patimă de atitea 
trsm.?ci-.e Lumea aproape că l-a și 
uitat-

...Lg un moment dat 
spatele unei portl 
pare Ene Daniel. E 
băiatul său, Cristian, 

de 5 ani .

Foto t 8. BAKCST
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MECIURI AMICALE

' OLIMPIA - U. T. A.
Mîine la Oradea va avea loc par

tida amicală de fotbal dintre echipele 
Olimpia Oradea și U.T.A. Intîlnirea 
este programată cu începere de ia 
ora 15,30 pe stadionul Voința.

școala de fotbal, trebuie să aibă, 
primul rind, viteză. Mai puțin si 
interesați antrenorii de 
mingea, ce poate să reali 
Ea-.’ OtnanRT -Moscova in: 
cepe la 9 ani. Alte clubu 
ră acest proces de la 11 
ani. In general, instrui: 
după normele generale 
ferul unional de specialitate. La • 
grupă mică, de exemplu (10 ani) zn- 
trenamer.îele conțin: 40 la anti pre
gătire fizică. 55 Ia sută pregătire teh
nică și numai 5 ia sută tzrttră. An
trenamentul unei grupe de 2
(18 ani) are alte procente: M M X 
Raportul vo!um-CȚrapieiitate-if.*r.r- 
tate are ți el valori dMerentM^ ae« 
!a funcție de vtrsU. La o țr.zA st i 
crainea este ro’unt te-
tensitate ca si la o
medie (eu miei defs.-r—Î-. eUA 
1a grupele mari ponderea -.nof attre-

cum lcveste
Uzeze cu ea.
tstruirea la
uri desfăsoa-

șl chiar 12 crezrea se fuce
stabilite de ■. El

r\ —s

- i

»-

— Ana! trecut, in martie, cînd am ve
nit dia tameul din Grecia analizele au 
arătatei ■— .:tmolul"S! Mi s-a spus că 
in șase laai totul va trece cu un re
țin ade-rvat. Am ținut un regim strict, 
dar dia cauza timolului, doctorii 
aa-aă peroiit să joc. Acum ini s-a 
s»«s că pes’e un an pot să mă gîn- 
dese la fotbal Eu, insă, cred că se 
va șatttaata esai repede acest lucru. 
Fae za tratament mult mai tare.

□ «ririia nz mai putea continua. 
Era trist Ce să-l mai în
treb pe cei care Iubește atîta fotba- 
l«L tfed os an de zile medicii i-au 
ta:mia <1 uzai joace?!... Ene Daniel 

3 tare. A dus el discu
te, atingind zone grave.

-Dacă vrvan să mă vindec cît mai 
repede g> să joc. astț este pentru a 
arewacăoa coaștiința unor oameni. A- 
ean. toată fore»-: -v-r uitat Aproape - 
că nici no «e mai uită la mine. Asta 
c legea acocrită : cit joci și ești bun 
aaărer de o repriză, te ia toată lumea 
■O bea*». Dacă inlintplâ un necaz 
CB al PMO. devii o povară, și mai 
cnreeaâ no te ajută.* Amintiți-vă că 
« Mki Dureătrio. atonei, cind a avut 
ne< azot acela eu plăminii. s-a bucu
rau de ea „tratament" asemănător. 
Acare, dapă ee Niki a revenit sănă- 
tre io Ciuli rtî. a 9ea8 din nou luat 
ta braga. Kireri. insă, cind avea ne- ~ 
rebe eu adevărat de un sprijin moral 
u ■nScvtad. on I !-a dat mai nl-

e -î momente de liniște 
Da-:el a reluat monO-

curînd în

DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC
Azi, pe terenul III din parcul spor

tiv Dinamo va avea loc partida ami
cală dintre echipele Dinamo ți Spor
tul studențesc. Intîlnirea este - ragra
mată cu începere de la ora 15.

PROGRESUL

CMZIONARELE C IHTENSiFiCÂ RITMUL ANTRENAMENTELOR
F.C. ARGEȘ■

Astăzi pe stadionul din strada Dr. 
Staicovici va avea loc un mec: a- 
mical între echipele Progresul ți 
F. C. Argeș. Intîlnirea este progra
mată de la ora 15,30.

C.S.M. REȘIȚA
DINAMO PANCEVO 2-2 (2-2)
Echipa C.S.M. Reșița și-a Început 

turneul îh Iugoslavia. Primul joc 
a avut loc la Pancevo cu forrr.3ția 
Dinamo. Partida s-a încheiat la e- 
galitate cu scorul de 2—2 (2—2).

PETROLUL ÎNVINS IN ALBANIA
Aflată în turneu în Albania, e- 

chipa Petrolul Ploiești a susținut 
primul meci la Tirana, în compania, 
formației locale Dinamo, multiplă 
campioană națională. Fotbaliștii al
banezi au cîștigat cu scorul de 2—0.

MULTE AMBIȚII LA CELE PATEU 
ECHIPE BRAȘOVENE

TRACTOSrCI, — L -Seret ta 
pățit dxa prtmete i£j* a5e • 
ia prr zâxtr; JeterDe. McctiH 
de ghicit Tractez—^ ane da 
numai »cul prim pe cw»4 
autoritate, dar irrter.tioeeazâ

.1 s-l *

apl~ a

sursele necesara pentru ca pmr-- 
barajul pentru promovarea In cei 
al doilea eșalon al fotbalului romtsesc 
să nu fie de loc formal*. Acestea smt 
motivele pentru rare elevii ar.trenorz'u: 
Teofil Pop nu precupețesc nici sm efert 
pentru o pregătire cît mat ec-sp^'-*- 
Fînă la ora arinii* au ri rasțtest ritma 
Jocuri de verificare — prima; to eoa- 
panla echipei Steaua. în ccotLr.--.ate 
prevârjte alte c-~cr?Uie țx
afara Dartl^pS?f5 la „Cjci Stins» 
tear.u- al eârul f&art se va âa la M 
bruane. Față de modul czm se pregă
tesc sf de cor.dHffle de care 
.tractoriștii- bras-veni n toate BM 
vele să fie cptimira.

TC.I.M — Echipa ■ rret ta 
part» a întrecerii o ec-ttpc—ar» d«°șe- 
b.îă, ocuplnd locul secund. Dess sa a- * ia S Ti’v'fp *atâ de ‘.:der. Lr.-"
tregul lin este animat de dortata «ne» 
comportări rit mai Iromoaze Ar.trer.c- 
rul St. chithlna, a întocmit un ud- -s 
program de pregătire cu o suită d» 
Jocuri de verificare, precum si parttri
parea la .Cupa Sîlvlu Ploestean-j-.

CARP ATI — Fotbaliștii de la Carpal! 
sînt si ei angrenați în tr.tense pregătiri, 
ținînd cont de situația nu prea stră-u-

Iată cum arată noua arenă cu patru piste. Hidromecanica Brdfov
Foto: N. NICULESCU — BRAȘOV

SE REIAU
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-* ATLETISM.;!
(Urmare <fin c*9 IJ

tivilor noțtrl să te p: 
apere șansete culoriiot 
reprezentativelor r.eți- 
ce ăii mai bun in ei. 
pasiune tinerească, es 
dreptății, de îndată 
consimțit, au dorit să 
rile cluburilor sau i 
nale, beneficiind din . 
lor, asociațiilor sportive și 1 
ilor de cele mai bune eorr t ■ 
gâtire". Se potrivesc de mir 
atleților aceste rinduri. S-a 
obiecta că ei se află dc aria 
putui sezonului. Dar. Caro» voroa, 
Valeria Bufanu ți a’.ți cîțiva atlet oa 
sînt și ei tot la începutul activ :V 
Firește că da. Toți sau aproape 
au beneficiat de condiții asemirJ 
re de pregătire, in toți se investeș-e 
la fel din punct de vedere mcral sl 
material. Diferențele se pot Ivi. de
sigur, din cuantumul mai mare sau 
mai mic de talent pe care-I posedă 
fiecare. Marile decalaje sint insă jr- 
marea
Cei ce 
necesar, 
învingă cu trudă

atitudinii 
acordă 

ce! care

CV

ce socri 
îmbeipc 

echipe! te 
i? 3 '

mul» ol, 
timpul 

dispuți U 
rea-

a-

iNTR ECERlLE DIVIZIEI A

M aan ot Mtasi in toamnă (a pie*
l.- » T-' Amsea). Textl-

SMi wr ftiM ta aam sezon pe urmâ- 
asrî fpElME!: Tocșa (por-

Hinu. M-'rgineanu, 
MMMM 0os4taH>. Gtonnu. Voca, Cris- 

~ - sDănilă Scîn-
VirtolașMg Okriafl*. E.-rr-j. Co-ea și 

CxMncastj -1 nou-coresp).
*

««•Jf L wni VISEAZĂ 
- rtwMR senef a vn-a

-» Se i^rsipe o îu,"Ă |i sub~ - ... - - - - îo-aei Sima se
«r» ce 'T--, ori pe saptamtnâ.
ErtiOM w formă destul de

ee dcvede«te rezultatul 
divizionara B. Elec- --ț <_ 2 (1—C) Formația

•n -.-r XTtr- deși are un adver- 
mt te Ivpta oentru șefia se-

tot cu 19 
ca* 
JU-

DIVIZIA 
șt-a re-

C.LMU

P A

Tema Lugo;
speră să se 
triei B. (G.

DE 
avutA SA SCAPE !tla cibiană a

1-* ••«.«• «ta-Uoare tn prima
• ' ’ 1 1-;—.ir;!-;: (fotul 12 «1

• rer« r» 4 determinat conducerea 
M «K. «nra. (• oreațma reluării

tească mult mal 
I săi. Instructorii 
Întocmit un cro

ite zilnice, accen- 
■ca capacității ia 
eeuri amicale cu 
Gaz metan Me- 
«i altele. (Gh.

A. Ene 
nasrena:

HIDROMECANICA BRAȘOV VA 
EVOLUA PE O ARENA NOUĂ

La sfîrșitul anului trecut, după în
cheierea întrecerilor din turul campio
natului. sportivele de la Hidromecanica, 
echipa ce se afla printre cele mal bune 
sexteturl din seria Nord, au intrat în 
noua tor arenă.’ o construcție modernă 
cu patru piste de Joc. Cam in același 
timp, ele au și început pregătirile în 
vederea Jocurilor din partea finala a 
competiției. Toate jucătoarele din ,a- 
ceastă formație fruntașă sint hotarite 
să aibă o comportare bună în retur, 
să se numere printre primele trei echipe 
din serie, ceea ce le-ar da dreptul de 
a participa, la turneul final.Acum, cu clteva zile înaintea începerii 
returului, se poate spuiie ca jucătoarele 
do lă Hidromecanica s-au acomodat cu noile piste si obțin rezultate mulțumi
toare. circa de 400 p d la proba de 100 
lovituri mixte.Fosta campioană a țării, Use Schmtdt, 
deși este jucătoare de bază a Hidrome
canicii se ocubă și de pregătirea echipei. 
Brașovencele voi aborda partidele cu 
un lot omogen din care tac parte jucă
toare consacrate ca Mariana Antuș și 
Viorica Orgtildan. A fost promovată in 
lotul de bază o jucătoare fînără. cu fru
moase perspective, Lucia Bunica.

C. G.

PETROLUL PLOIEȘTI SPERA..
Popicarii din echipa campioană 

avut un sezon de toamna mal slab.
au
El

au terminat turul campionatului pe un 
loc modest (poziția a Vl-a în seria sud) 
ceea ce nemulțumește atît conducerea 
clubului cît și pe numeroșii iubitori al 
acestui sport din Ploiești, vechi centru 
al jocului de popice.

Echipa petrolul are cîțiva jucători de 
talie internațională, cum sînt Gh. Sil
vestru și D. Dumitru, dar cu toate a- 
cestea, petroliștii s-au comportat slab 
în tur. Pentru atingerea scopului pro
pus, a urca în clasament pe primele 
trei locuri, șl de a participa, apoi, ia 
turneul final al competiției, petroliștii 
s-au antrenat intens toată iarna. Pe 
lingă jocurile de antrenament ei fac și 
o serioasă pregătire fizică, folosind în 
acest scop jocuri sportive ca baschetul, 
voleiul șl fotbalul. Petrolul a susținut 
cîteva jocuri de verificare cu echipe 
din oraș în care aproape toți sportivii, 
s-au prezentat într-o formă acceptabilă.

Antrenorul A’adar Sedlacek are la dis
poziție următorul lot : Gh. Silvestru, 
component al echipei naționale, M. Suta. 
V. Nicolescu. D. Dumitru — toți maeștri 
ai sportului, S. Constantin, V. Stancu, 
V. Constantinescu. Este incertă evoluția 
în echipă a lui C. Vînătoru, maestru 
emerit al sportului, care și-a manifestat 
dorința de a se retrage definitiv din 
activitatea competiționaiă. Deși popicarii 
ptoleștenl au $1 unele greutăți, ei speră 
să aibă — totuși __ o comportare bună 
în retur, să refacă handicapul din pri
ma parte a* campionatului.

V. ALBU, coresp, județean

față de 
pregătiri 

sint i 
____ _____ _______ dificultățile 
le ale antrenamentului modern — 
ceia reușesc să obțină performanțe 
de înalt nivel. Ceilalți, adică cei care 
pîndesc să vadă dacă vine cineva din 
urmă să le surpe locul in reprezen
tativa clubului sau in națională, cere 
accelerează pregătirea doar in preaj
ma verificărilor pentru alcătuirea lo
tului (numai atunci clnd acesta ur-

PRINTRE CULOARE
• Seria campionatelor repubikam 

pe teren acoperit, deschisă de între
cerile seniorilor, continuă săptâmîna 
aceasta cu competiția rezervată juni
orilor și junioarelor de categoria a 
II-a. Campionatul național al junio
rilor „mici" se va disputa simbătă și 
duminică la Botoșani, oraș care găz
duiește pentru a doua oară consecu
tiv întrecerile de sală ale acestei ca
tegorii de vîrstă.
• Campionatele naționale pe teren 

acoperit ale juniorilor de categoria î, 
programate inițial la Cfmpulung Mus
cel (3—4 martie), se vor desfășura la 
aceleași date la București, în sala 
„23 August", deoarece sala din Cim- 
pulung nu este deocamdată în mă
sură să găzduiască o finală de cam
pionat republican.

0 Alergătorii seniori selecționați in 
lotul lărgit pentru Balcaniada de cros 
de la Istanbul (25 martie) vor parti
cipa duminică 4 martie la un concurs 
de verificare pe distanța de 25 km 
(maraton redus) care va avea Ioc la 
Băile Felix, lingă Oradea.

A apărut rit. 351 ol revistei

000000
dirt cuprinsul căreia vă reco

mandăm :
• LOTUL REPREZENTATIV 

ROMAN, DUPĂ MECIUL DE LA 
NIMES Șl ÎNAINTEA PARTIDEI, 
DE AZI, CU ESPANOL — co
respondență specială de Id Bar
celona.

• AU MAI RAMAS 25 DE 
ZILE PiNA LA RELUAREA DI
VIZIEI A : repodajd despre pre
gătirile echipelor STEAUA, 
SPORT CLUB. U.T.A. și C.S.M.S. 
Reșița

• Un comentariu despre RE
LAȚIA JUCĂTOR-CLUB DETE
RIORATA DE PRACTICI RES
PINSE DE ETICA SPORTIVA

a La „INTERVIUL SAPTAMi- 
Nll" un oaspete de peste ho
tare : KADER FIROUD-arttreno- 
rul echipei- franceze Olympique 
Ni»nes.

• O pagină de „Intimități 
ale gaîonulul"

• La rubrica „Din viața sec- 
(iiiar divizionara B" : ELECTRO- 
PUTERE Craiova, DiN NOU !N 
PRAGUL RETROGRADĂRII ; AM 
PRIMIT O SCRISOARE — un 
punct de vedere al fostului an
trenor al formației METALUR 
GISTUL Cugir_ 

ALE DIN ... 
VIA

• Rubricile permanente CAR
NETUL SCRIITORULUI,' PRIM 
PLAN, DIALOG CU CITITORII, 
CARNET EXTERN. MAGAZIN, 
DIN FOTBALUL INTERNATIO
NAL

...Ene Daniel și-a luat băiețelul de 
mină, depărtîndu-se încet spre Ieși
rea stadionului giuleștean. Privirile 
sale rămăseseră insă spre teren vrînd 
parcă să spună bărbătește : „Viața 
fără greutăți nu e viață ! Vor trece 
și aceste zile triște pentru mine ,și 
ne vom reîntîlni turînd.'iar pe acest 
stadion. Dumneavoastră tot aici, în

„Eu 
lumea 
înscrie 
astăzi m-au uitat, cum se vor privi

Era o întrebare plină de semnifi
cații. Răspunsul ttu-1 puteam da noi. 
Noi l-am întrebat nuinai ce face în ' 
acest timp cit ește inactiv din .piaict-jp 
de vedere al fotbalului. î,

— Dimineața la serviciu, seara la spatele porții, iar eu acolo, in teren, 
școala. Sînt în anul I al școlif.-de 
maiștri, specialitatea locomotive DLe- 
sel-electrice. Și vreau să termin cu 
bine această școală. în rest, trata
ment serios, optimismul familiei mele 
și al meu, planuri, veșnice iluzii...

știu că voi reveni 
fotbalului, voi reveni și voi 
iar goluri. Atunci, cei care

svuturînd plasa acestei porți cu șu
turi năpraznice...»

...Te așteptăm, curînd, sănătos pe 
gazon, Ene Daniel !...

Mircea M. IONESCU

CORESPONDENȚE SPECl- 
DIN ANGLIA $1 IUGOSLA.

LOTUL REPREZENTATIV ÎNTÎLNEȘTE PE ESPANOL
(Urmare din pdR,,. D trai' Amiano aflat pe locul întll în 

clasamentul despre care am amintit 
Juan Maria. în. schimb au -luat parte mai; sus. De așețngrie.a ari) ..reținut 

,1 —x----------i -----yerVa lui De Diego care nu este în
friod normal titular dar care (după 
cele două goluri marcate de el îh 
meciul de campionat de simbătă la 
Las Palmas) manifestă o excelentă 
dispoziție de Joc, dorind „să nu mai 
piardă echipa*'. De altfel toți jură 
torii lui Espanol declarau că' vor 
Căuta să folosească amicalul de mîine 
seară pentru a-și confirma lritr-o par
tidă internațională ascensiunea din 
ultimul timp pe plan intern, așa In
cit selecționata noastră va avea ' 
susținut un meci dificil, atît 
cauza valorii tehnice ridicate a_
versaruluî cît șl a spiritului în care

■ acesta va aborda întrecerea.
Cu cît se apropie ora meciului cu

la antrenament cunoscuții internațio
nali Jose Maria și Glaria care n-au 
jucat în meciul de campionat , de : 
simbătă seară dar care vor fi uti
lizați contra echipei române. în a- 
fara acestor doi, clubul Espanol mai 
are in rîndurile sale încă trei inter
naționali A : fundașul central De 
Felippe, fundașul stingă Ochoa și mij
locașul Poli. în legătură cu valoarea 
șl forma acestei echipe notăm fap
tul că ziarul „Dicen" publică astăzi 
clasamentul celor mai buni cinci ju
cători spanioli pe posturi In care toți 
cei 11 component! ai lui Espanol fi
gurează între locurile unu și patru.

Specific pentru acest antrenament 
al actualelor vice-lideri ai campiona
tului spaniol a fost ritmul 
dft lucru in mare viteză cu 
preocuparea lui Santamaria 
pune elevii să acționeze cit 
preape de condițiile concrete 
In mod deosebit ne-au impresionat 
fundașul centra! De Felippe ipentru 
plasament și mobilitate), mijlocașii 
Poli și Farboneli (pentru tehnica ier 
deosebită), și, mai ales, atacantul cen-

susținut 
balonul, 
de a-și 
mai a 
de joc.

de 
din 
aci-

atît crește atenția, pe c#cț pre?a„.(te,s^ 
aici o acordă echipei - noastre.'”’Ne ’ 
putem da seama, o dată în plus, ce 
a reprezentat pentru fotbalul româ
nesc prezența și buna sa evoluție la. 
Guadalajara, pentru că în toate arti
colele și reportajele care apar zilnic 
în presă punctul principal ..{le refe- " 
rire îl reprezintă comportarea din 
turneul final al C.M., bine apreciată

de gazetarii spanioli care - referfn- 
du-se la „El Mundial" — îl soco
tește elementul cel - mai forte al căr
ții noastre de vizită.

Lotiil român s-a antrenat din npu 
pe terenul central al stadionului pe 
egre va avea loc meciul. A fost lin 
antrenament de peste o oră, la lu
mina reflectoarelor. La încheiere. Va
lentin Stâneseu ne-a comunicat' for
mația cu care intenționează să în- 
^T£‘î,^>artida- Ș8 cste următoarea 
RADUCANU — SATMAREANU, DINU, 
SAMEȘ, HAJNAL — DUMITRU, DO
BKIN. BELDEANU — TROt, DUMf- 
TRACHE, ÎODANESCU. După cum 
se vede au ieșit din echipa care a 
jucat la Nimes, Boc si Deleanu, 
Dinu a fost trecut din nou .fanda* 

: central-iar Beldeanu (care în Franț-T 
fusese introdus doar după pauză) va 

meciul dg,.nsUne.„ca titular
Reamintim că mecîW cu Espanol ’ 

începe la ora 20,45 ora locală. (21.43 
ora României), și va fi condus dc- că
tre arbitrul, Gaspar Pintado din Bar
celona.

F.C ARGEȘ S-A ÎNAPOIAT Dlft R. 0. GERMANA
Echipa plteșteani a revenit în în fața echipei F(. r " ' ~ 

țară, după turneul • de 'două^Jocuri 
susținute în R. D. Germană șl în
cheiate cu un bilanț, vorbind de 
rezultate, nesatlsfâcâtor: după un 
meci nul (0—0) Cu F. C. Karl Marx- 
Stadt a urmat un eșec Ia scor (4—0)

în faț. 
yțejnâ.

"Fotbaliștii argeșeni își vor conti
nua la Pitești pregătirile pină la 
20 februarie, cînd vor pleca intr-un 
al doilea turneu, de data această în 
Israel.

Mîine se reunește fa București 
LOTUL DE TINERET 

FINĂ IN 21 DE ANI
[. „G. Kfțri rîeiss ,. \ rt G •

. • Mnoe dimineață este convocat la

ESTE NEVOIE DE UN MAI
i
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iasare). care-și 
a face cit 

-* -^nanțâ (daf 
i an de an a- 
ocre, se corn» 

f--â perspec- 
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’. inUlniriio?
pe selecțio- 
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rea pe care o 
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it, perspective, 
ci sint dispuși 
■ne stavilă a- 

care inun-

SÎNT JUNIOR* CHIAR AHT DE 
•UNI I

De cîțiva anUpfV* UiNtal Tor, juni
orii reușesc in mult* cazuri să-i de- 
pâsească pe sen?-L sâ-l înlocuiască 
eh:«r in reprezertta’Jva r.zțională. Am 
scris de multe ori cespre ei. despre 
antrenorii lor și na ne 'xn opri aici. 
Nu putem insă să nu ne punem cl- 
teva Întrebări : sint Juniorii atît de 
buni sau seniorii se află la un nivel 
submediocru ’ Ce ce fotimpîâ însă cu 
acești 
19 ani 
nimat 
rilor ? 
amplă 
varia 
la perioada junioratului tinerii atleți 
sint forțați (cu o pregătire precară 
participă la prea multe concursuri),

juniori care excelează la 17— 
și intră, apoi, cu totul in ano* 
cind trec in categoria senio- 
Firește, problema necesită o 
dezbatere Răspunsurile vor 

insă intre dană extreme: .a)

>»v»^u IU V vili. Ul JUI

viâguiți de forță si b> la aeniorat nu 
se bucură de asistența tehnică nece
sară pentru a parcurge dramul as
cendent ce li s-a prezis.

Despre această problemă ne pro
punem Insă să dăm cuvtntul unui 
mare număr de specialiști care să 
elucideze cauzele.

Alina Popescu- 
Gheort’hiu a fur* 
nirat una din sur
prizele campiond 
telor Invinatnd-o 
pe Viorica Vis- 
copoleanu la sări
tura in lungime.

• In cele două zile de edneurs am Înregistrat un ne-țlrvvif roonrfl rin Innnr/’ă •*! 8»~ t»z
salt), un foarte mare număr de starturi greșite. In căzui 
încercărilor d-pășllc este clar că ele au fost generate de 
o insuficientă pregătire tehnică a majorității concurențe- l~* — _.. .... - uEri. - ... —JS-
diflee. fn ceea ce privește starturile „furate- 
rare faptul că sportivi ajunși la maturitate 
să-și coordoneze, să-și sincronizeze reflexele 
zile starterului.

• Apropo de start, am sugera forului de 
să găsească pistoale ceva măi... silențioase, 
duminică in sala „23 August- s-au auzit bubuituri ca de 
tun. Spectatorii mai slabi de... trtger puteau face itităret,

0 De la start 1a... sosire. Credem că a sosit momen
tul Că forul de resort să achiziționeze un aparat de ero
ii ■'metraj electric. Aparent, cronometrajul manual este

dorit record rte InccrCârl depășite (la lungime Și triplu- 
salt). un foarte mare număr de starturi greșite, tn cazul 
încercărilor depășite este clar că ele au fost generate de 
lor. lucru posibil (le remediat prin antrenamente spe- ... . . .... . ... . este a<,

n-au reușit 
cu comen-

specialitate 
Slmbăti și

MARE VOLUM DE MUNCĂ

în favoarea sportivilor, performanțele înregistrate de ei 
sint — in general — cil o zecime sau două de secundă 
mai bune decit in realitate. Dar, cînd concurează in 
străinătate, revin la... realitate. Șl se întristează.

București lotul de tineret pină în 21 
de ani care, sub conducerea anlre* 
hbrului Cornel Drăgușin, va participa 
la turneul internațional de la via- 
reggio. Au fost convocați următorii 
jucători : Ion Gabriel si Costas — 
portari ; Onuțan, Purima, Unc'hlaș, 
Poraschi, Ciocîrlan și lovănescu — 
fundași ; Vișan, Ion Ion, Muresan — 
mijlocași ; Angliei, Bataeliu, Rădu- 
lescu. Szabadoș și Amarandei — a- 
tacanți.

1973
Duminică 19 februarie a.c.. va avea 

loc la București tragerea excepțională
Pronoexpres care se prezintă eu O ttstă 
variată de premii : autoturisme DACIA 
1300 și DACIA 1100, excursii tn U.R.S.S. 

partea sudică — pe itinerarul MOS
COVA — AlMA-ATa. taskent. bu- 
RARA. SAMARKAND, DUfeAMfiE _ 
ASHABAD. excursii în TURCIA ți nu
meroase Cîștigitri îh băni de valoare 
fixă șî variabilă. Toate premiile se a- 
cordă în humâr NELIMITAT.

La această tragere puteti participa pe 
bilete de 3 lei, o lei șl 19 iei varianta, 
Partieipînd pe bilete do 15 lei aveți 
dreptul de cîștig la toate cele S extra
geri. Rețineți 1 Mal multe btiete de 15 
lei, mai multe șanse ae cîștig 1

• Cîștigătorii excursiilor in polonia 
atribuite la tragerea excepțională Loto 
din 3o ianuarie 1973 (52 excursii)! 1. Tdo- 
doreanu Clartaa si 2. Retracbe Constan
tin din Pitești; 3. Andronic Lascflr șl 
4. Costică Ttidor din Bacău; 5. Ilia Cris
tina sl o. Meze paul — oradea; 1. ku- 
dor Duca Laura — Rita Șl 8. Oprea Ma
riana din Brașov ; 9. Rfiduleseti oheor- 
ghe: 10. Bichescu Marla și 11. Dumitrăs- 
cu Jentcâ toți din BrStia: 12. Trilot iuliti
— Cluj; 13. Odagiu Gavrilă si 14. Sa- 
mollă Aurel din Constanța: 15. ronescu 
Veronica — Eforie Sud: IO. Negoescu 
ion corn. Gheboenl jud. Dîmbovița; 17. 
sorjan constantin — craiova ; m. Bm- 
roș C. Văsiie — Galați: 19 Alirtian Con
stantin — Tecuci: 20. Florescu constan
tin — Hunedoara: 21. Țorotioe Dumitru
— Oltenița jud. ilfov ; 22. Baftă Vilmoș 
_ Baia Măre: 23. Danci Petru — Baia 
Borsa jud. Maramureș- 24 Liker teșit
— Slahetttl MatrhattOI lud. Maramureș; 
25. Kraftsik Robert -1 ViSeUt de Stts lud. 
Maramureș (continuare în numărul de 
viheri)

PRFMnr.r concursului 
PRONOSPORT NR. S 

din 11 Februarie istă

• Organizatorii marilor întreceri din sala „23 August- 
ar trebui să mărească tribunele. Simbătă și duminică, 
numeroși spectatori au fost nevoiți să vizioneze întrece
rile în picioare. Și om este vorba de 3—4 ore, situația 
devine critică. Urmarea va fi, că mulți dintre ei vor re
nunța Să măi viită la atletism,

9 Nici disciplina n-a fost la înălțimea unei finale de 
campionat național Prea multe grupuri dc atleți (în con
curs sau mimai >lă încălzire) dlsrfttau cu aprindere dife
rite performanțe, bloeînd suprafața de concurs. Ar fi 
necesar să se impună sportivilor să părăsească terenul 
în momentele cî.nd nu se află în. concurs.

9 it

Categoria I : (13 rezultate) i variantă 
10% a ton noo iei.

Categoria a tî-a : (12 rezultate) 12,50 
variante a 9 795 lei.

Categoria a ITT-a : (11 rezultate). 235.90 
variante a Tso tei,

Renort categoria ț • 2 032 tel.
Premiul de 100 (*90 iei jucat pe o va

riantă 10"» a revenit participantului 
ARAMA IOAN din Roman.



„CUPA PRIETENIA" LA PATINAJ VITEZĂ

ISlLn, LOTUL SPORTIVILOR ROMÂNI
PĂRĂSEȘTE CAPITALA
Se apropie startul în unul dintre 

cele mai importante concursuri in
ternaționale rezervate tinerilor pa
tinatori de viteză : „Cupa priete
nia". Programat a se desfășura în 
localitatea Riazan din Uniunea So
vietică, acest concurs va reuni, în 
zilele de 17 și 18 februarie, speran
țele olimpice din țările socialiste.

Pregătirile tinerilor sportivi ro
mâni au început cu multe săptă- 
mîni în urmă cînd specialiștii fede
rației de resort au selecționat un 
lot lărgit de patinatori. Participând 
la o serie de competiții republi
cane, selecționabilii au satisfăcut aș
teptările, majoritatea obținînd re
zultate superioare de la un con
curs la altul. La ultima verificare, 
finala campionatelor naționale, au 
fost desemnați următorii viteziști, 
pentru a reprezenta țara noastră la 
apropiatele întreceri : Sanda Frum 
($c. sp. Sibiu), Eva Szigheti (Șc. sp. 
M. Ciuc), Ladislau Fokt (Dinamo 
Brașov), Gheorghe Dumitrescu (Con
structorul Buc.), Laszlo Lazar 
(S.C.M. Ciuc) și Augustin Demeter 
(Agronomia Cluj). Probabil cămulți 
dintre cititorii rubricii se vor în
treba de ce nu este inclusă în lot 
și talentata patinatoare sibiancă — 
Carmen Dragoman, autoarea mai 
multor recorduri republicane Ia ca
tegoria ei de_ vîrstă ? Deși se află 
în formă bună, Carmen Dragoman 
este încă prea tînără pentru a fi 
supusă efortului cerut de probele 
incluse în programul competiției de 
la Riazan.

Delegația sportivilor români va

Bucu r eșteanul 
Gheorghe Dumi
trescu. campionul 
absolut al junio
rilor nari, este u- 
nul din sportivii 
de bată ai lotu
lui' care au re
prezentat țara 
noastră la con
cursul „Cupa prie

tenia".
Foto: 

N. DRAGOȘ

părăsi astăzi la prînz (pe calea ae
rului) Capitala și după un scurt 
popas la Moscova își va coaifaoa 
drumul spre orașul celei de a VTI-a 
ediții a concursului dotat cu tro
feul „Cupa prietenia*.

SHANE GOLLD

COLLOMBIN-ZWILLING
Cine va ciștiga „Cupa Mondială" la schi in acest an ?

întrecerile penii u .Cupa Mondială,* 
prin programai și caracterul lor ex
trem de variat, stiraesc un foarte 
ma-e interes In ri* du rile iubitorilor 
schiului (și mi numai ale lor) In timpul 
sezonului alb. Iar cine a urmărit în
deaproape cimcta. furtunoasă dese
ori și plină de surprize, de pe pir- 
uBe continentale fa această iarnă, 
așteaptă acum apropierea desnodă- 
mfn tului.

Dacă fa ceea ce privește titlul de 
, regină a zâcez.A, avansul Anne- 
M ariei FroU feoodace cu 11? puncte) 
ne scutește de ceea largi comentarii, 
— sebitib lucea pentru întlietate la 
băieți a devenit mai mult decit pa
sc--antă. sens efcd competitorii la 
mult favjdiatu! titfa tsi prepară ba
gajele. precitfndu-se să traverseze 
OeeanuL O dată ca eoborlrile de la 
St. Moritz, C3e=pet:ția intră fatr-o 
fazi oxi O scurtă pauză, timp de 
dcaâ săpCânfai. n apoi întrecerea se 
va relua, la fccecctul lunii martie, 
fa Qaehec. lEsee-fa următoare : Aa- 
i ba» »ct te Alasâa. Naeba tn Japonia, 
iar ffaaScl te ssațicnea mar.tană 
Beaveajg VaBey ■*—1 S.U-A-, fa zilele 
de 23 și ÎS esartâL

Ta reme G«ssrro Tboeai să cfștige 
această u ea edge peutiu a treia 
tari eseserorer. saa pe pa’meresul 
el rom anca aaat aresta tm nume 
acw* fe arde raz, această ediție are 
• ut-a*» ataci te fmmtea rlasame-- 
«cte*. trei 4pcrt.it aftfndj-se pe an

1500 m LIBER

finet val de - -m»- dusă puncte. Pen- 
tra rifrră ~ amăgire cit mai
riari astmra encAf :: fa care s-a a- 
-3B» fa ateassl szmatăe. fată-i pe 
tertnc3-.n— tsmamr csrseioe desSșu-

COBO9ÎK: CattniHa 4 vjrtc-d!
!a Vai Girdemj. Gmsri Farteniir- 
cfaea A W BlMBhH; Ttitscfeer — 
■ea ib Val-^tare; Bhmi — eae la

Grindelwald; Grissmann — una la 
St. Moritz ;

SLALOM URIAS : Gros — una la 
Val-d’Isere; Zwilling — una la Ma
dona di CampjgHo ; G. Thoeni — una 
la Adelboden; Duvillard — una la 
Meeeve:

SLALOM SPECIAL : Neureuther — 
două la Grindelwald și Megeve ; Gros 
— una la Madona ; Ăugert — una la 
KitzbuheL- , . ..._ c,.j u_
surință că singurul schior care a rea
lizat 4 victorii (toate în curse de co- 
borire) es:e Roland Collombin. De 
altfeL ptnâ la ultima coborire, desfă
șurată la St. Moritz, unde toți spe
cialiștii așteptau de la el un nou 
succes (care să-i Întărească poziția 
In dasament). elvețianul avea un in
fim avantaj de două puncte în fața 
lui Gustavo Thoeni, care a cîstigat 
doar un slalom uriaș. De duminică, 
Insă, i Iiwiim n*-’1 băieților are doi 
lideri. Ia locul unui succes al gazde
lor. toată lumea a urmărit pe pîrtia 
de ia SL Moritz o categorică victorie 
a austriecilor, cu opt (!) oameni 
printre primii 10 clasați. Și, astfel, 
David Zwilling, sosit al patrulea du- 
uriuied, a refăcut cele 11 puncte ce-1 
despărțeau de Collombin, avînd acum 
mari șanse de a oferi Austrei- un 
succes total In actuala ediție a com- 
peU|M- Cum arată acest clasament, 
Isrinăea curselor de la Quebec ?

B- I Belaud Collombin (Elveția)
• - - :be de co-

borire) și David Zwilling (Austria) 
131 p (71 la coborire, 24 la special și

■■ Gustavo Tăceri (Italia)
tn p (60 la special și 69 la uriaș), 
4. Bernhard Russi (Elveția) 106 p (77 
la coborire), 5 Christian Neureuther 
(Aaslria) 85 p, 6. Henri Duvillard 
(Planta) M p, 7. Franz Klammer (Aus- 

74 o. 8. Piero Gros (Italia) 69 p,

-THOENI
9. Marcelo Varallo (Italia) 64 p, 10. 
Reinhard Tritscher (Austria) 55 p.

Cele mai mari șanse par să apar
țină Iui Zwilling și Thoeni. Nu tre
buiesc neglijate însă nici posibilită
țile pe care le au Russi, Neureuther 
și Duvillard, singurul reprezentant 
în acest clasament de frunte al unei 
palide echipe a Franței. Aceasta fi
gurează în ierarhia team-urilor mas
culine de-abia pe poziția a patra cu 
149 p, fiind precedată de Austria 
462 p, Elveția 383 p și Italia 367 p.

In competiția feminină, lucrurile 
s-au limpezit total. Doar un accident 
nefericit mai poate împiedica pe 
Anne-Marie Proll să dovedească tu
turor că este cea mai bună schioară 
din lume. Pledează în favoarea afir
mației cele 8 curse eîștigate în ac
tuala ediție, diferența categorică cu 
care conduce în clasament, ca si 
multilateralitatea pregătirii sale. De 
altfel, din clasamentul ce urmează 
veți observa că în ceea ce le pri
vește pe schioare, a mai rămas intere
sant de urmărit numai cine va urca 
pe celelalte două locuri ale podiu
mului :

1. Anne-Marie Proll (Austria) 250 p,
2. Monika Kaserer (Austria) 133 p, 3. 
Jacqueline Rouvier (Franța) 103 p, 4. 
Roși Mittermeier (R. F. a Germaniei) 
100 p, 5. Wiltrud Drexel (Austria) 
98 p, 6. Patricia Emonet (Franța) 76 p, 
7. Ingrid Gfolner (Austria) 71 p, 8. 
Hanni Wenzel (Lichtenstein) 65 p, 9. 
Irmgard Lukasser (Austria) 63 p, 10. 
Marilyn Cochran (S.U.A.) 55 p. Pe 
echipe : 1. Austria 730 p, 2. Franța 
252 p, 3. R. F. a Germaniei 195 p.

‘ Surpriza cea mai mare a acestui 
clasament poate fi considerată absen
ța elvețiencei Marie-Theres Nadig, 
dublă campioană olimpică la Sapporo, 
care suferind un ușor accident în 
decembrie, a avut un sezon mai slab 
decit ne așteptam.

A. VASILIU

HOCHEIȘTII 
ROMÂNI 

ÎȘI ÎNCEP, 
TURNEUL

KLAGENFURT, 13 (prin telefon, de! 
la trimisul nostru special).

După o scurtă călătorie cu avionul 
și după un popas la Viena, selecțio
nata de hochei a țării noastre și-a 
continuat marți după amiază drumul 
spre acest frumos oraș din sudul Aus
triei, care este și capitala provinciei 
Carintia. Vizita pe care o efectuează 
reprezentativa română de hochei po 
gheață, în cursul căreia vor avea loc 
si două meciuri cu selecționate locale, 
se înscrie în contextul manifestărilor 
prilejuite de „Săptămîna culturii ro
mânești", organizată de forurile con
ducătoare ale acestei provincii și ale 
pitorescului oraș care-i este capitală.

Delegația noastră s-a bucurat de o 
călduroasă primire și, prin amabili
tatea gazdelor, jucătorii români au 
putut efectua un antrenament, doar 
la puține ore după ce au ajuns la 
Klagenfurt. Meciul de mîine (n.r. 
azi), în care echipa română va avea 
ca adversar o formație alcătuită pe 
scheletul puternicului team Klagen- 
furten A. C., fruntaș în campionatul 
austriac, se anunță deosebit de dificil, 
mai ales dacă ținem seama de fap
tul că în formația respectivă, acti
vează nu mai puțin decît .6 din com- 
ponenții reprezentativei Austriei. Așa
dar, se poate spune că turneul de 
verificare și pregătire pe care-1 în
treprinde selecționata țării noastre 
începe cu o confruntare ce va soli
cita la maximum pe hocheiștii ro
mâni. Reamintim cititorilor că tur
neul va continua, după jocurile și 
antrenamentele de la Klagenfurt, 
săptămîna viitoare cu două partide 
Ungaria — România, la Budapesta și 
se va încheia cu două jocuri Austria 
— România, la Graz.

Meciul de mîine (n.r. azi) are loc 
pe modernul patinoar artificial din 
localitate și va începe la ora 19 (ora 
locală).

Romeo VILARA

STEAUA - JUVENTUD BADALONA, 
UN MECI DE BASCHET DECISIV

SUB 17 MINUTE!
MELBOURNE. U (AgerpreaL —

I 1500 zs cn t***j<i ?
16âR9. fiind p-î=a fsotoeifa

FIȘIER
’■ TT'T T:''

CHRISTINE ERRATH
(Urmare din pag. I)

Oaspeții au sosit în Capitală, pe 
aeroportul Otopeni, ieri spre sea
ră, după o călătorie destul de obo
sitoare făcută pe ruta Badalona— 
Barcelona—Frankfurt pe Main — 
București. Ajunși la hotelul Union, 
ei și-au permis un răgaz foarte 
scurt, după care au plecat la sala 
Floreasca, unde au efectuat un an
trenament de acomodare.

La sosire, baschetbaliștii spanioli 
erau veseli și optimiști, sperînd în 
victorie și calificare. De alțfel, an

trenorul nord-american Clinton 
Morris și-a manifestat încrederea 
în succes într-o succintă declara
ție : ,.Am venit eu dorința firească 
de a învinge și a ajunge în semi
finalele Capei cupelor. Știu eă nu 
va fi ușor, deoarece ne-am convins. 
U Badalona. de valoarea echipei 
dumneavoastră, care a făcut • par
tidă excelentă. In cupele europene, 
insă, este posibil orice rezultat. De 
aceea, așteptăm întîlnirea en spe
ranța că vom cîștiga. in urma mui 
meci spectaculos care să satisfacă 
publicul din capitala României*.

Proba de 3M as
-her a reveari fa* Srtf Ccroer ca 
1:57-9. ursa1, de M_x* T«-;sr- 
— îsajL

SetA criar zrex «și az gheTri pe 
care r.-» preescics atrir iacepe

" MTinu*. -~jblra par-a var? ber- 
. t-râ srioeFte acuns orasacrarea 
eres ar c? prcca. iPtare d-3 pri-

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI
SALA FLOREASCA, ORA 20 : Steaua — Juventud Badalona, meet retnr 

în sferturile de finală ale Cupei cupelor (tn tur, 81—77). Tn deschidere, la ora 
17 : Rapid — Politehnica (Cupa de lamă la băieți), ta ora 18.» : dtr- 
de minibaschet.

STEAUA (Intre paranteze, numărul de pe tricou și talia) • Tarla ; — 
1,98), Grădișteanu (5 — 2,00), Baciu (6 — 1,80), Savu (7 — 1J»), Pfcșa ■ — L*M. 
Gheorghe (9 — 1,96), Poleanu (10 _ 1.87), Dimaucea (11 — ’■ Dna -.-i • —
I. 86), Oczelak (13 — 2,01), Konay (14 — 1,JT) lonecl c.5 — : ...........Vasile Popescu.

Media inălțimli : 1,915 tn.
JUVENTUD : Santillana (4 — 2.02), Estrada (5 — 2-SP 1 M.

(6 — 1,98), E. Margall (7 — 1,98), FUba (8 _ LW), (Mean O — un rrsir.e 
to (10 _ 1,79), N. Margall (11 — 1,88), Ametner (12 — I.K), Udaeta Bl — - ■ Gol (14 — 1,82). Antrenor: Clinton Moriss.

Media înălțimii : 1,92 m.
Arbitri : I. Szabo (Ungaria), M. Alifraghis (Grecia): comisar F : ~ A. :

II. Hasclbacher (Austria).

TUmSU - COASTA DE RLDEȘ 

II. LA FOTUL (CB)

prciKafW ocedtaL fle Sxksou. —

rejr ueafiTi > CSMBtt fir Fuaoi. 
Paraât f-i frnrfryac M €

Amb cA. Mbaai, BObi caociit de 
7- -a : F. - "-.-ii:; --
știu- acz-.xnz. Sne worba de acci- 

«cdr--. ct-ar ia ajoa de ia- 
Trere-. re r-~» fz-ore-.tâ a pro
re? SsE-noe. Sceța Mrrgensrem. 
IW aMepeae >e iwiaaa traeptS a 
yaflaBMlA • paMaataare din R. D.

S-a născut la 29 decembrie 1956. 
A încălțat ghetele cu patine la 5 
ani abia împliniți. La 11 ani, de
buta în concursul internațional de 
copii de la București, clasîndu-se a 
treia. La 13 ani, ocupa un loc doi 
în concursul de senioare de la 
Viena. A urmat aapi debutul în ma
rile întreceri și iată „progresia" 
înregistrată de Christine Errath (în 
paranteză, comparativ, locurile Son- 
;ei Morgenstern) : 1969 C.E. Gar- 
misch 18 — 2283,9 p (12 — 2453,2 
p) ; 1970 nu a luat startul;
1971 C.E. Zurich 7 — 2476,8 p 
(4 — 2555,2 p) C.M. Lyon 9 — 
2493,5 p (6 — 2606,6 p), obține lo
cul I la Trofeul Richmond și con
cursul „Săbiile albastre" ; 1972 J.O. 
Sapporo 8 — 2489,3 p (6 — 2579,4 p),

C.M. Calgary 10 — 2519,9 p (5 — 
2581,1 p), C.E. Goteborg 5 — 2550,5 
p (3 — 2584,5 p) ; 1973 C.E. Koln 
1 — 341,14 p, pe baza noului sistem 
de punctaj.

Numai note de 5,9 (de opt ori), 
5,8 (nouă) și un singur 5,7 au răs
plătit evoluția la figuri libere a 
noii campioane, pe gheața patinoa
rului acoperit din Koln. Victoria ei 
a fost categorică și un fericit pri
lej pentru reputata antrenoare Inge 
Wischnewki de la S. C. Dynamo 
Berlin de a marea o victorie în 
fața rivalei sale din Karl Marx- 
Stadt, nu mai puțin celebra Jutta 
Miiller, de data aceasta avîndu-și 
răsplătit efortul doar cu locul trei 
ocupat de Jan Hoffman în proba 
băieților..!

La Zagreb, in primul meci din sferturile de finală ale C.CE. la

PARTIZAN - SITTARDIA ^Olanda) 21-14

La Zagreb s-a disputat primul 
meci dintre echipa Partizan Bjelo- 
var și formația olandeză Sittardia, 
contînd pentru sferturile de finală

ale C.C.E. la handbal (m). Sportivi: 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 21—14 (11—7).

TURNEUL 
DE JUDO

DE LA TBILISI

e-zrc peax âe ~w— Serxrw-
La .teaae rogpe ix

De. soc.

TOTAL AL SPORTIVILOR DIN R. D. GERMANĂ LA CE DE SÂNIUHSUCCES
MtlNCHEN, 13 (Agerpres). - 

Campionatele europene de săniuțe 
s-au. încheiat la Berchtesgaden 
(R. F. a Germaniei) cu un remar
cabil succes al sportivilor din R. D. 
Germană, care au cucerit medaliile

de aur în toate cele trei probe 
disputate.

în proba individuală masculină, 
pe primul loc s-a situat Hans R:nr. 
care în cele patru manșe a realizat 
timpul de 2:58,33. L-au urmat vest-

2:51,53 și Eva Maroa We—ie

LEV IAȘIN - CEL MAI POPULAR SPORTIV

SOVIETIC AL ULTIMELOR DOUĂ DECENII

Proba masca! irâ de per
soane. disputată in dejă t-j—a 
revenit cuplului Hans R un — Hans 
Norbert ea timpul de 123,71

SHEILA YOUNG
Incepînd din acest an, 

sprinterii inelului de gheață 
își au propriul campionat 
mondial. Recent, la Oslo, cele 
mai rapide patinatoare din 
lume s-au întrecut pa par
cursul a două zile într-un 
program care a cuprins doar 
curse de 500 m și 1000 m. 
Cîștigînd trei din cele patru 
probe, Sheila Young (22 ani 
— 1,60 m) a intrat în posesia 
titlului suprem. în acest fel, 
profesoara de educație fizică 
din Detroit continuă tradiția 
succeselor obținute de sporti

vele din S.U.A. în probele 
scurte de patinaj.

Anul trecut, la J.O. de la 
Sapporo, Sheila s-a clasat pe 
locul IV cu timpul de 44,53. 
Young este însă și o foarte 
rapidă ciclistă. în 1972, de 
pildă, la campionatele mon
diale de la Marsilia, ea a 
obținut medalia de bronz în 
proba de viteză, parcurgînd 
cei 200 m în 13,2. Pregătirea 
6a multilaterală i-a folosit e- 
norm și i-a dat posibilitatea 
de a progresa considerabil pe 
pista de gheață. Astfel, cu 
cîteva zile înaintea campio

natelor mondiale de la Oslo, 
Sheila corecta recordul mon
dial al probei de 500 m cu 
un timp excelent — 41,8 sec.

Și pentru amatorii de cu
riozități — o mică compara
ție. Viteza de deplasare a 
Sheilei pe două roți în incinta 
unui velodrom este de 54,545 
km la oră, iar cea de lune
care pe luciul gheții de apro
ximativ 43 km la oră. O pre
cizare însă se impune : me
dia orară la ciclism a fost 
calculată pentru o distanță 
parcursă de 200 m, iar cea de 
la patinaj pe una de 500 m.

GORAN CLAESSON
TS-—a xj ar-T 5e campion

't* â» pamnaj v.teză 
se —ix Soc&a. VTnmacară, 
g-QP» fa îSK. reușea să
—■«■■* fa xifa-Tai îs tîta 
p ~i-r fisfaaoatjoe. ca~ ieri joc $i 

-.-r De araset, insă, suede- 
ă ® patfaator
—•--j-j-nl » caSfați de
«jr—re— pe csje de f mist.

pesrtâe.
Reeest. ia Grenobâe. Gceaa CTaes-

6on (24 ani; 1,92 m; 84 kg) a 
reușit o pe cit de surprinzătoare, 
pe aft de meritată victorie. Cea 
mai bună performanță anterioară 
era medaiia de bronz la J.O. de la 
Sapporo pe distanța de 1500 m 
cu timpul de 2X15.39. Celelalte star
turi olimpice i-au adus locul IV la 
56M m ca 7 36,17 și locul VI la 
10 000 m cu 1530,19.

Și la acest ultim campionat eu
ropean. suedezul s-a impus în cursa

de 1 500 m cu 2:04,38. Pe distan
țele lungi, Claesson s-a clasat al 
doilea, de fiecare dată în urma o- 
landezului Van Dijk, cu rezultate 
mai slabe decît la Olimpiadă (7:39,21 
și 15:33,72), iar la 500 m nu a ob
ținut decît al 5-lea timp (44,10). 
Aceasta nu l-a împiedicat însă de 
a totaliza un punctaj superior și 
a-și înscrie pentru prima oară nu
mele în listele cîștigătorilor unui 
poliatlon de amploare.

Cu ocazia semicentenarului U.R.S.S.. 
ziarul „Sport" Katowice, in colaborare 
cu Asociația de prietenie polono-sovie- 
tică, a organizat un referendum cu pri
vire la cei mal populari sportivi sovie
tici din ultimile două decenii. La acest 
referendum au participat 31 256 cititori 
din Polonia, precum și din alte țări.

Cele mal mal multe voturi le-a Întru

CUPE MONDIALE LA SCRIMĂ 
ÎN TOATE CELE PATRU ARME ?

Exemplul Elveției care organi
zează de doi ani, Cupa Mondială 
la spadă (de fapt organizatorilor 
le revine sarcina de a găzdui 
unul din turneele in care se a- 
cordă puncte pentru acest trofeu 
și de a oferi cupa și diferite pre
mii trăgătorilor situați pe pri
mele locuri în clasamentul fi
nal), a sugerat Federației italie
ne de scrimă ideea inițierii unor 
cupe mondiale și la celelalte 
arme

Forul internațional de speciali
tate are, actualmente, în studiu 
această propunere primită cu in
teres de federațiile unor țări. Fo
rul de resort al Belgiei a și răs
puns italienilor că este dispus să 
ia sub patronajul său Cupa lu
mii la sabie pentru care ar urma 
să se acorde puncte în cîteva 
turnee de tradiție ca: Trofeul 
Martini de la Bruxelles, Cupa 
Hungaria — Budapesta. Trofeul 
I uxardo _  Padova, Cupa ora
șului Hamburg și campionatul 
mondial.

Italia — după succesul obținut 
de floretista Antonella Ragno- 

nit celebrul portar al echipei de fotbal 
a U.R.S.S., Lev lașin. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine: Valeri Bor
zov (atletism), Vasili Alekseev (haltere), 
Valeri Brumei (atletism), Liudmila Be
lousova— Oleg Protopopov (patinaj ar
tistic). Vsevolod Bobrov (hochei — fot
bal) ; Olga Korbut (gimnastică). Ianls 
Lusis (atletism). Vladimir Kut (atletism) 
și Lidia Skoblikova (patinaj viteză).

Lonzi la J.O. de la MUnchen. se 
consideră obligată să se ocupe de 
Cupa mondială la floretă-femi- 
nin care ar cuprinde următoarele 
competiții: Trofeul Martini — 
Torino, Trofeul Esperia (Floreta 
de argint) — Como, Cupa Bielo- 
rusiei -— Minsk, Cupa Jeanty — 
Paris și. bineînțeles, campionatul 
mondial.

In sfirșit. Franței i-ar reveni 
sarcina să organizeze Cupa mon
dială la floretă-masculin com- 
portind următoarele întreceri: 
Trofeul Martini — Paris. Cupa 
Rommel — Paris, Cupa Giovan- 
nini — Bologna, campionatele in
ternaționale de la Budapesta ji 
campionatul mondial.

Desigur, acestea sînt simple 
proiecte și tocmai de aceea ne 
permitem să sugerăm federație: 
române de specialitate să inter
vină pe lingă forul internațional 
pentru a introduce în Cupa mon 
dială un turneu internațional or 
ganizat în țara noastră. Presti 
giul scrimei românești trebuie 
menținut sub toate formele !

S-A SFIRȘIT 4A DOLCE VITA" DIN HOCHEIUL CANADIAN
Cotidianul sportiv „CESKOSLO- 

VENSKY SPORT” scrie despre deo
sebita importanță pe care meciurile 
hocheiștilor canadieni, disputate in 
U.R.S.S. la sfîrșitul anului trecut, 
le-a avut in modificarea sistemelor 
de antrenament ale acestora.

„După terminarea meciurilor sus
ținute de canadieni în/ Uniunea Sovie
tică, suporterii acestora le-au făcut 
o primire triumfală, scriind pe suteie 
de pancarte : „Vă mulțumim pentru 
jocul vostru minunat”. Numai că a- 
devărații cunoscători nu au fost prea 
satisfăcut! de maniera în care cana
dienii au cîstigat la limită multipla 
confruntare, iar despre jocul prestat, 
cu atit mai puțin. Sute de scrisori a- 
trăgeau atenția asupra slabei pregăti- 
tiri fizice a jucătorilor profesioniști 
canadieni și recunoșteau echipei 
U.R.S.S. o sensibilă superioritate în 
jocul colectiv.

Niciodată jocul echipelor profesio
niste de hochei nu a strălucit prin 
pregătirea fizică a jucătorilor. în mo
mentul de față, numeroși antrenori 
și-au modificat părerile, introducind 
în cluburile lor multe din metodele 
sovietice de antrenament pentru pre
gătirea fizică. Eforturile lor au fost 
încununate de succes și astfel echipa 
„Buffalo Sabres”, care nu are nici o 
vedetă în rîndurile sale, ocupă locul 
al patrulea în clasamentul Ligii pro
fesioniste. Utilizînd metode similare, 
echipele „Montreal Canadians” și 
„New-York Rangers" și-au îmbună
tățit pozițiile. Presa canad’anâ lau
dă în mod deosebit eforturile antre
norului Joe Croizier de la „Buffalo", 
care și-a luat un auxiliar specializat

in pregătirea atletică. Atjm jncătorii 
acestui club, care s-a zbătut isereu In 
coada campionatului Ligri. isi încep 
antrenamentele cu o preșătL-e fizică

40 de minute. Pină fa meciurile 
cu hocheiștii sovietici, niciodată nu 
se auzise de așa ceva. La Montreal, 
înainte ca jucătorii să încalțe ghetele 
eu patine se desfășoară o intensă pre
gătire fizică cu o durată de 20 de 
minute. Portarul Ken Dreîden decla
ră : „înainte de a ne antrena după

CIND RUG3YUL VA DEVENII

les sports
d'uMrt

S-a dat un nou start in tradițio
nala competiție rugbysticâ internațio
nală „Turneu) celor 5 națiuni”. Asu
pra anvergurii întrecerii, dar și a 
limitelor sale, ziarul belgian de spe
cialitate ..LES SPORTS” publică un 
amplu comentariu, din care extragem 
următoarele pasaje :

„Cînd nu-și folosesc mîinile. oa
menii se explică greu. Iată de ce o 
partidă de fotbal nu va putea nici 
odată, ca rugbyul, să dea impresia 
unei explicații perfect rezolvate..."

Era în anul 1910, cînd Turneul ce- 
Icr 5 națiuni a văzut lumina zilei. 
Atunci cînd. după multe ezitări, cel»

medicului

metoda sovietică mă răneam destul 
de ușor. Acum, cînd antrenorul ne 
face și o pregătire cuprinzind me
ciuri de baschet, după sistemul so
vietic, nu am mai fost niciodată acci
dentat”.

în Liga națională de hochei a fost 
introdusă, tot sub influența metode
lor din hocheiul sovietic, stricta ob
servație medicală a jucătorilor, care 
nu sînt incluși la joc, decit cu avizul 

„Rușii i-au trezit pe an-

„UN SPORT CA
patru uniuni ale rugbyului britanic 
(Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlan
da) decideau să invite Franța fa 
turneul pe care ele și-l disputau deja 
de mai bine de un sfert de secoL

Cînd francezii fură admiși în ceea 
ce insularii numeau încă dinainte, 
cu umor, International Tournament! 
ei nu erau decît niște debutant!, 
ceea ce explică elocventele lor in 
frîngeri din debut Cert, ei dispu
neau de cîteva individualități strălu
cite, dar aveau încă multe de în
vățat în privința jocului colectiv.

Marcel Communeanu, care a fost 
unul din cei mai buni înaintași ai 
acestei epoci, își dăaea prea bine 
seama de aceste insuficiențe ale echi 
pei franceze. El spunea :

«Ca să joci bine rugby, trebuie să 
trăiești laolaltă cu coechipierii, să 
bei din același pahar, să rîzi de a- 
celeași glume...».

Chiar la acea epocă, rugbyul era. 
în același timp, un joc și o luptă. 
Pe parcursul anilor, el a evoluat 

trenorii noștri", declară Ned Harkness, 
administratorul general al clubului 
„Detroit Red Wings". Evident, nu lip
sesc nici glasurile nemulțumiților, 
care spun că după meciurile dispu
tate în Uniunea Sovietică s-a termi
nat cu viața dulce din hocheiul ca
nadian .

TOATE CELELALTE'7...
insă tot mai mult către ceea ce se 
cheamă azi sportul-spectacol. La a- 
ceasta a contribuit, In mod decisiv, 
televiziunea. Creat, Ia origine, în 
mod unic pentru jucători, rugbyul 
evoluează în această direcție și evo
luția sa poate fi ireversibilă.

Niciodată, de pildă, britanicii nu 
și-au pus problema de a face depar
tajări la punctajele ex-aequo, jucînd 
prelungiri sau meciuri de baraj, pen
tru a desemna neapărat un învingă- 
to. Pentru bunul motiv că, la origi
ne, Turneul nu-șl propune de a sta
bili anumite ierarhii internaționale 
a valorilor, ci doar a face „să joace" 
pe participanțl, pentru ca aceștia să 
se poată exprima plenar, în stilul șl 
conform temperamentului lor propriu

Fără a ține neapărat parte acelor 
„puritani ai religiei mușchilor", un 
observator imparțial s-ar putea teme 
că acest sport va deveni într-o zi și 
el „ca celelalte", pierzîndu-și savoa
rea și bucuriile primordiale, să zicem 
însăși sufletul său.

TELEX
Cu prilejul unui concurs international at
letic de sală desfășurat Ia Oakland (Ca
lifornia), Tommy Lee White a egalat re
cordul american în proba de 50 y.g. cu 
performanța de 6,4. In cea mai dis
putată cursă a zilei,- cea de 50 yarzi, 
Herb Washington l-a întrecut pe linia 
de sosire pe Carl McCullough, ambii 
atlețl fiind cronometrați cu același 
timp : 5,6. Cursa de 800 m a fost cîș- 
tigată de sportivul kenyan Mike Boit 
cu timpul de 1:50.8. iar cea de 400 m a 
revenit Iul Fred Newhouse în 47,9,

In cadrul unui concurs de atletism des
fășurat la Moscova, campioana olimpi
că Ludmila Braghina a cîstigat proba 
de 800 m în 2:09,7. Sprinterul B.-. Iz- 
mestiev a realizat în cursa de 60 m 6.5. 
Alte rezultate: înălțime : Vladimir Harn- 
Zin 2,17 m : greutate femei: Antonina 
Ivanova 17,50 m.
B

Au luat sfirșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis de la philadelphia. 
In finala probei de simplu, Stan Smith 
l-a întrecut cu 7—6, 7—6, 4—6, 1--6, 6—l, 
pe Bob Lutz. Proba de dublu s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a pe
rechii americane Brian Gottfried — Dick 
Stockton, care a dispus în finală ciT 4—6, 
6—3, 6—1 de Rod Laver — Roy Emerson.

Cupa Europei la schi a programat alte 
două probe de slalom uriaș. In cursa 
masculină, desfășurată în localitatea 
vest-germană Zwiesel, victoria a reve
nit vest,-germanului Christian Neu
reuther, cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 85,64. Proba feminină de 
la Oberstaufen (R. F. a Germaniei) s-a 
încheiat cu victoria schioare) norve
giene Toril Foerland 1:25.50. urmată de 
sportivele franceze Martine Couttet 
1:26.59 șl Martine Ducroz 1:26,97. In urma 
acestor rezultate situația In clasamente
le Cupei Europei este următoarea : mas
culin : 1. Gustavo Thoeni (Italia) 70 p, 
2. Claude Perrot (Franța) 58 p. 3. Chris
tian Witt-Doering (Austria) 55 p; fe
minin : 1. Martine Couttet fFranța) 155 p, 
2. Martine Ducroz (Fran(a) 133 p. 3. 
Brigitte Hauser (Austria) 113 p.
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