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Întrecerea dintre consiliile județene
Șl CLUBURILE SPORTIVE

UN BUN PRILEJ
sportive inchi- 
prezentăm alte

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII,
DE VALORIFICARE

A REZERVELOR NEFOLOSITE
Este absolut evident faptul că 

mișcarea de educație fizică și 
sport din țara noastră, condu
să șl îndrumată de partid, a 

înregistrat tn anii de după Eliberare 
progrese însemnate, incomparabile cu 
trecutul. Ampla trecere în revistă a 
succeselor orînduirii noastre socialis
te, prilejuită de aniversarea pătraru
lui de veac al Republicii, le-a subli
niat cu deosebire, iar referirile sta
tistice au demonstrat elocvent dru
mul mereu ascendent pe care se află 
sportul românesc, dinamismul și vi
goarea lui, perspectivele pe care le 
are.

Dar, ca în orice domeniu de < 
vitate, comparația doar cu tine 
suți. a ceea ce ai făcut ieri și 
(deși nu lipsită de importanță și sen
suri, nu este suficientă, ea prezen- 
tînd primejdia autorr._.țum:r:: s: 
cezelii. Tocmai de aceea, indiferent Ia 
ce compartiment al vieții materiale 
sau spirituale ne-am referi, este ab
solut necesară o permanentă confrun
tare cu realitatea înconjurătoare, cu 
alte sectoare, in contextul general al 
progresului societății.

Ei bine, realitatea înconjurătoare 
ne pune In fața unui tablou tonic 
și măreț al muncii care se desfășoară 
și al înfăptuirilor care o răsplătesc. 
Ne aflăm ia 1973, an decretat hotă- 
rîtor pentru înfăptuirea înainte de 
termen a actualului Cincinal. Sintem 
martorii spiritului novator, ai anga
jării ft/me,11 totale. pe marele front al 
munătt"t>al -dorinței permanente de 
autndepășfre care caracterizează stră- 
dan^țe K bravai noastre clase munci- 
TbațfirmoLsioiSe purje, așadar. întrebarea logi- 
că ROMANESC, CU

■<, solzi

In întreaga țară, la orașe cit șl la sate, competițiile 
na te xilei de 16 Februarie sânt in plină desfășurare. Vă 
amănunte transmise de corespondenții noștri.

(băieți și fete, 6 și, 
chipe), și tenis de masă (7 echipe). 
(V ’ LAZAR — coresp.).

GURA HUMORULUI. în sala Con
siliului popular s-au desfășurat în
trecerile etapei orășenești a „Cupei 
16 Februarie" la șah și tenis de 
masă. La sfirșitul întrecerilor, loan 
Dudceac (Asociația sportivă Minerul) 
șl Mircea Bălan (Voința) au cîștigat 
finalele la tenis de masă și, respec
tiv, șah. (C. FILIPOVICI — coresp.).

CARACAL. In cinstea zilei de 16 
Februarie, organizația de partid și 
comitetul sindical ale Complexului 
C.F.R. din localitate, au hotărît con
stituirea unei asociații sportive care 
să coordoneze activitatea de masă 
din cadrul întreprinderii. Pentru în
ceput, noua unitate (președinte Eu
gen Stan) are 700 de membri cotl- 
zanți. Se preconizează activități In
tense la fotbal, șah, tenis de masă și 
tolei. (G. DONCIU — coresp.).

SIGHIȘOARA. Asociația sportivă 
LFJL din localitate, sprijinită de co- 
ilsia de tir a C.M.E F.S.. 
at un cctm 
umeroși

tic â 
urs la care au 
oortivi" din 

C.F.R.. Știința. Metalul și 
individual. pe primul loc 
ing. Ioa Zimța- (ION TURJAN — 
coresp. L
‘ PLOIEȘTI. Printre acțiunile In tre

ia comuna Bucov s-au numă- 
cooc urs urile de șah și tenis 

să. desfășurate in frumosul 
cultural din satul Pleașa. Au 
>at fiii și nepoții celor care, 
de ani in urmă, s-au ridicat 
va exploatării nemiloase. La 
cîștigat Gheorghe Chiriță, iar 
sis de masă. Petre Tudor. 

A. VLASCEANU — coresp.).
FAGARAȘ. Consiliul orășenesc pen

tru educație fizică și sport, prin co- 
nisiile sale de specialitate, organ 1- 
tează competiții sportive la volei

at și

a organi- 
participat 
asociațiile 
altele. La 
s-a clasat

respectiv, 4 e-

Echipa masculină de baschet Di
namo București își încheie partici
parea la ediția a XVI-a a Cupei 
campionilor europeni, jucînd, astă 
seară (sala Floreasca, ora 20), cu 
Slavia Praga, formație celebră, cîș- 
tigătoare a Cupei cupelor (1969), fi
nalistă a Cupei intercontinentale 
(1970), și a C.C.E. (1966), avînd în 
componență șase dintre membrii re
prezentativei olimpice a Cehoslova
ciei (Zidek, Zednicek, Konopasek, 
Sako, Ammer și Blazek). învingă
tori în partida de la Praga (99—83), 
oaspeții vin în Capitală cu dorința 
de a-și repeta succesul și de a se 
clasa pe locul 3 în grupa B a C.C.E.

Același țel și-l propun și dinamo- 
viștii, care, pentru aceasta vor tre
bui să recupereze handicapul de 16 
puncte. Faptul este posibil (în cu-

pele europene au fost 
diferențe de peste 20 
dar, pentru a-1 realiza, campionii 
României vor trebui să joace la po
sibilitățile lor maxime, să reediteze 
excelenta comportare avută în în- - 
tilnirile precedente, ca, de pildă, în 
cea cu Ignis Varese. Cunoscîndu-le 
capacitatea tehnică și tactică, pu
terea de luptă, sperăm într-un suc
ces care ar onora echipa Dinamo și 
i-ar îmbogăți palmaresul cu o per
formanță de prestigiu.

refăcute și 
de puncte),

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI

Sala Floreasca, ora 20:
Slavia Praga, meci retur 
rile de finală ale C.C.E.
83—99). în deschidere, la
Rapid — Lotul de senioare, «ra 18:

Dinamo— 
în sfertu- 

(în tur- 
ora 16,30 t

I.E.F.S. — Lotul de junioare, me- 
ciuri în cadrul Cupei 16 Februarie.

DINAMO (între paranteze, numă
rul de pe tricou și talia): Cernea 
(4 — 1,96), Haneș (5 — 1,82), Cllivu- 
lescu (6 — 1,85), Rotaru (7 — 1,93), 
Niculescu (9 — 1,90), Georgescu (10
— 2,00), Diaconescu (11 — 1,86),
Novac (12 — 1,96), Visner (13 — 1,90), 
Dragomirescu (14 — 1.89), Popa (15
— 1,95). Antrenor : Dan Niculescu.

Media înălțimii : 1,90 m.
SLAVIA PRAGA : Klimes (4 — 

1,92), Kraska (5 — 1,88), Konopasek 
(6 — 1.78), Soukup (7 — 1,87), Sistek 
(8 — 1,87) Pospisil (9 — 1,88), Zidek 
(10 — 2,06), Zednicek (11 — 1,94),
Sako (12 — 1,94), Ammer (13 — 1,88), 
Blazek (14 — 2,06), Ruzicka (15 — 
1,88). Antrenor : S. Sip.

Media înălțimii : 1,91 ni.
Arbitri : I. Szabo (Ungaria) și M. 

Alifraghis (Grecia): comisar F.I.B.A.l 
H. Haselbacher (Austria).

„CUPA CUPELOR" LA BASCHET

STEAUA A RATAT CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE:
65-72 CU

TRĂGĂTORII ROMANI ASALTEAZA-DIN N00
CONTINENTALAeres

cu aer

(Continuare tn pag. a 2-a)

programul

de sală de 
că se vor

a treia 
1972 — 
țintași-

săptâmlnL Este vorha de chemările 
ia întrecere UBsate de CJ.EJF-S- <*••- 
stanța și elubvl becareMeaa Rapid 
tuturor organizațiilor similare din 
ț*t*.

Știm prea bir.e ci 
zintâ motorul cel tna 
greșului, pentru că « 
gii. stimulează i-rț 
ambiții. Qmul este jeia structura sa, 
o ființă competitivă, această trăsătu
ră fiind una dintre cele ~=: de preț-

Atlt coastănțenfi. ctt si feroviarii 
bucureșteni s-au sfătuit bdefczng In
tre ei, au cin ti rit și au mâsurxt eu 
grijă înainte de a atitrea. Chemările 
la întrecere au izvorit din analiza ac
tivității desfășurate anul trecut, făcu
tă Intr-un spirit de exigentă critici 
in lumea însuflețitoarelor chemări

POZIȚII FRUNTAȘE IN IERARHIA
prin interesanta sa Istorie, iar pe 
tărim sportiv, tirul are în aceste 
locuri o existență și o tradiție de 
mai bine de 500 de ani. De aceea, nu 
este întîmplător că aici vor avea 
loc întrecerile de sală ale cam-

lele Alpilor, Linz-ul are o popu
lație de peste 200.000 de locuitori. 
Este al treilea oraș al Austriei, 
aflat in partea de nord, la numai 
170 km depărtare de Vier.a. La 
t jn, tint amplasate cele mai mari 
,-7i ne de oțel ale Austriei și o se
rie dintre cele mai importante sta
bilimente ale industriei chimice 
din această țarâ.

a ««zarea este. insă, cunoscută și

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SCHI FOND-JUNIORI

v*

IOAN PELIN (Steagul roșu) — campionul din acest an al juniorilor mici.

POIANA BRAȘOV. 14 (prin teleftr 
Campionatele naționale de fond ale 
niorilor au Început sub a uspicii a osc 
primă văratice. La temperatura de - 
grade ziua și deasupra lui 4 grade noap
tea, zăpada dispare văzind cu o 
Datorăm organizarea omptonateLor 
ționale excepționalei voințe a antr 
rilor, concuren ții or și organizate 
care, timp de două zile neintrerup 
construit o pirtie cărind zăpada du 
dure cu foi de cort, cu pituri H 
din lemn. Efortul a meritat, dec; 
peste 150 de concurenți. bâreț: $1 
au venit din toate județele cu tradiții 
In practica schiului, să-și desemneze 
campionii. Traseul de concurs a fost 
construit în Valea Sticlăriei. în jurul 
pădurii Orendi și a fost constituit din- 
tr-o buclă de 3 km și alta de î km. în 
jurul punctului de plecare-sosire. Fap
tul a dat posibilitate spectatorilor să 
vizioneze întreaga cursă, iar concurenți- 
lor le-a oferit șanse de a-și urmări ad
versarul direct, în așa fel incit probele 
de fond, fiind curse solitare prin defi
niție. s-au transformat în întreceri cu 
adversari direcți. Acest aspect a sporit 
enorm dinamica și spectaculozitatea in* 
trecerii, oferind una dintre cele mai 
agreabile întreceri văzute In ciuda unei 
atmosfere (temperatura) și lipsă de ză
padă, potrivnice.

La categoria juniorilor mari. în cursa 
de 10 km, Fcrencz Foriko (Șc. sp. Bra- 
șovia). a condus din cap în cap. depă- 
șindu-și net adversarii de care — cre
dem — îl desparte o clasă de valoare. 
Principalul său adversar. Samoilă To- 
moș (Steagul roșu), operat în decembrie 
de apendicită, în ciuda dîrzepiei sale, 
a trebuit să se mulțumească cu locul 
doi. Urmează un grup de trei dinamo- 
viști (Ionetecu, Urs, Gîrniță) de la care, 
prin datele anterioare, se aștepta mai 
mult, chiar o asediere a titlului națio
nal. Surprinzătoare pentru public și pen
tru concurenți. clasarea pe locul 6 a si- 
năianului Cornel Mîndruș, campion în 
anul trecut și pretendent principal 
antecedente, și în acest sezon.

La junioare mari, în 
Elena Bășa a fost, ca 
superioară adversarelor 
distanțat cu peste un

Unul dintre marii favoriți ai pro
bei de pistol la C.E. de sală de la 
Linz este ji Dan lupa, actualul 

campion european al probei.

prin

kn.
net

proba de 5 
și Foriko.

sale, de care s-a 
minut. Iuliana

Mihai BIRA

(Continuare în pag. a 2~a)

La scorul de 65-70 (30 de secunde 
înainte de finală), Oczelak a scăpat 

mingea din mină!

pionatelor europene de tir 
comprimat.

Competiția este abia la 
ediție (1971 -4 Mezobori, 
Belgrad), dar confruntările 
lor cu acest gen de arme se bucu
ră de un interes crescînd. De alt
fel, pînă acum au avut loc ase
menea campionate și în poligoane 
deschise, in 1969 la Plsen (cînd 
Petre Șandor a cucerit titlul con
tinental) și în 1970, C.M. de la
Phoenix (S.U.A.). In lumea tirului, 
în special printre diriguitorii aces
tei discipline pe plan internațional, 
se discută destul de mult despre 
eventualitatea includerii probelor 
cu aer comprimat în 
Jocurilor Olimpice.
^Dar, revenind la C.E. 
foi Linz, vom sublinia 
decerne titluri la 12 probe, echi
pe și individual : pușcă, seniori, se
nioare, juniori, pistol, seniori, se
nioare și juniori. Echipele de se
niori și senioare vor cuprinde cîte 
patru țintași, în timp ce forma
țiile de juniori vor fi alcătuite din 
cîte trei trăgători.

Deschiderea oficială este prevă
zută a avea loc joi, iar întrecerile 
propriu-zise se 
șl sîmbătă.

Lotul nostru 
sportivi : Dan 
că, Alexandru 
dor (pistol seniori), Anișoara Ma
tei (pistol), Petre Șandor, Ștefan 
Caban, Eugen Satala, Ilie Co- 
dreanu (pușcă seniori) și Liviu 
Stan, Marinică Trușcă (pistol ju-

Constantin COMARNISCHI

vor disputa vineri

este format din 11 
Iuga, Lucian Giuș- 
Gered, Mihai Teo-

(Continuare tn pag a 2-a)

ÎNTRECERILE DE SALĂ ALE
ÎNAINTEA PARTIDELOR

Meciuri dirz
HUNEDOARA, 14 (prin telefon), 
înainte de a relata, pe scurt, pri

mele rezultate din cadrul concursu
lui republican de tenis in sală, pen
tru seniori si senioare, 
liniat — întocmai ca 
— că Hunedoara este

trebuie sub- 
și altă dată 
o gazdă în-

disputate in „optimi14
vitatea unor spectatori, care dove
desc că nu știu ce înseamnă teni
sul, manifestîndu-se zgomotos și, 
uneori, trivial în timpul jocului, 
atunci condițiile de joc ar pu
tea fi caracterizate drept excelente.

Tarău a pătruns printre Santillana (in față) și Estrada și înscrie un nou 
coș pentru Steaua. Foto Dragoș NEAGU

Evoluînd ieri seară, în sala Flo
reasca, în meciul decisiv pentru ca
lificarea în semifinalele „Cupei cu
pelor" la baschet masculin, echipa 
Steaua a cedat în fața formației 
Juventud Badalona cu scorul de 
65—72 (34—34). Deoarece în partida 
tur, de la Badalona, cîștigaseră cu 
numai 81—77 sportivii bucureșteni 
au ratat promovarea în rîndul pri
melor patru team-uri ale competi-

TENISMENILOR
DECISIVE

la Hunedoara
dinamovist 
doi,. Ovici 
apărat un

nici unul 1 Jucătorul 
cîștigă cu 7—6. In setul 
ÎȘi dă seama că are de 
prestigiu cîștigat cu trudă Și po
ziția sa în lotul reprezentativ și ac
ționează la valoarea ce i-o cunoaș-

PUGILISTUL RAPIDIST
VIOREL TECUCEANU 

ÎNVINGĂTOR LA 

„TROFEUL OSCAR“
BELGRAD, 14 (Agerpres). — 

La actuala ediție, reuniunile 
competiției internaționale de 
box pentru „Trofeul Oscar" 
au avut loc în orașele Belgrad 
și Subotița. In cadrul galelor 
au evoluat 46 de pugiliști din 
U.R.S.S., Ungaria, România, 
Bulgaria și Iugoslavia. Un fru
mos succes a obținut „mijlo
ciul" român Viorel Tecuceanu, 
care a intrat in posesia meda
liei de aur. El l-a învins în 
finală, la puncte, pe iugosla
vul Nikolici. Antoniu Vasile 
(România), care a evoluat la 
categoria ușoară, a obținut me
dalia de argint. El nu a pu
tut lupta în finală, fiind oprit 
de medic, deoarece era acci
dentat.

„Trofeul Oscar", care se a- 
tribuie în fiecare an celui mai 
tehnic pugilist, a fost decernat 
la această ediție iugoslavului 
Belici (mijlocie mică), învin
gător In finală în fața maghia
rului Czizmadia

■■MP”» SIMBĂTĂ SEARA,

4... ' Cale atractive

Simbătă seara, la Ga
lați, Gabriel Pometcu 
(dreapta) va avea de 
susținut un nou examen 
dificil in fața Iu» Oc

tavian Amăzăroaie

Apropiatele turnee pe categorii 
de greutate, și, îndeosebi, condi
ția impusă de federația de specia
litate ca fiecare dintre participan- 
ții la această competiție să aibă în 
palmares cel puțin două meciuri 
susținute in acest sezon, au de
terminat o intensificare a activită
ții pugilistice. Spre marea satis
facție a iubitorilor boxului, în în
treaga țară se organizează gale la 
care își dau concursul toți cei 
vor să participe la viitoarele 
nee pe categorii.

La București, simbătă seara
18), în Sala Dinamo, va avea loc o 
gală pe cit de bogată (12 meciuri), 
pe atîț dș interesantă. In program

care 
tur-

(ora

partide așteptate defigurează
multă vreme cu nerăbdare de că
tre spectatori. Ne referim la rein
trarea dinamovistului Sandu Mi- 
halcea într-un meci, cum se spune, 
„pe muchie de cuțit", cu metalur
gistul Ion Hodoșan, la confruntarea 
dintre „durul" Constantin Stanef 
și Gheorghe Ciochină, la reapari
ția fostului campion european Au
rel Dumitrescu care va primi re
plica lui Mihai Ploieșteanu, la... re
prezentația pe care se pregătesc să 
ne-o ofere cei doi frați Calistrat și 
Simion Cuțov în compania boxeri
lor de la Metalul, Nicolae Andrei și 
Valerin Prodan. Un meci al cărui 
deznodămînt sîntem cu toții curioși

datoritoare. Dacă ar lipsi nesporti-

la București fi Calafi
să-l aflăm va fi cel dintre cam
pionul Ion Gydrfi și puternicul 
Nicolae Păpălău. care, în ciuda 
staturii sale, s-a aventurat în li
mitele categoriei mijlocii.

Departe de a fi epuizate atrac
țiile galei de simbătă seara, cre
dem, totuși, că v-am oferit sufici
ente argumente pentru a vă deter
mina să asistați la această reu
niune.

Tot la sfirșitul acestei săptămini 
se va organiza și Ia Galați o între
cere pugilistică de interes. Echipa 
Constructorul din localitate va 
primi vizita pugiliștilor de la Ra
pid București. Capul de afiș al 
acestei gale va fi desigur meciul 
dintre campionul penelor Gabriel 
Pometcu și marele său rival Oc
tavian Amăzăroaie. Dacă preci
zăm că această partidă se va des
fășura pe distanța de cinci repri
ze a două minute, avem toate mo
tivele să credem că 
a sporturilor de pe 
va fi neîncăpătoare.

ției, această cinste revenind bas- 
chetbaliștilor spanioli.

întrecerea a purtat amprenta dis
putelor în care miza influențează 
în mod vădit valoarea tehnică a 
jucătorilor, dar a plăcut datorită 
dîrzeniei cu care s-a luptat în am
bele tabere și p'asionantei evoluții 
a scorului, care a ținut, permanent, 
Pe „muchie de cuțit” calificarea 
unei sau celeilalte echipe. Este ade
vărat că Steaua a condus în prima 
repriză cu șapte puncte (21—14 în 
min. 11), dar oaspeții au avut capa
citatea de a remonta. In partea a 
doua a meciului; scorul s-a men
ținut egal multă vreme (36—36 în 
min. 32. 48—48 în min. 30), însă, 
în final, Juventud s-a impus da
torită, în special, jocului excepțio
nal prestat de Buscato, precum și 
acțiunilor piveților.

Totuși, Steaua putea obține califi
carea, dar pivoții au acționat prea 
static, nu au forțat pătrunderile 
sub panou și au pierdut multe 
mingi interceptate de adversarii 
care flotau în jurul lor. în plus, 
cînd mai erau 30 de secunde de 
joc și mingea se afla în posesia for
mației Steaua (scor 70—65 pentru 
Juventud), Oczelak a scăpat din 
mîini balonul pasat de Tarău. Deci, 
ratarea șansei de a înscrie un coș 
(care ar fi micșorat diferența la trei 
puncte, suficiente pentru calificare) 
și acordarea posibilității echipei 
spaniole de a păstra mingea timp 
de 30 de secunde și de a mai marca 
cu puțin timp înaintea 
final.

Au înscris: Tarău 19, 
18 (o revelație în repriza 
a „ținut" toată formația sa datorită 
preciziei aruncărilor la coș), Ocze
lak 11 (o deziluzie), Savu 6, Dumi
tru 6, Pîrșu 4, Gheorghe 1 pentru 
Steaua, respectiv Buscato 18, E. 
Margall 16, Santillana 18, Estrada 
10. Filba 4, N. Margall 4, Oleart 2. 
Au arbitrat I. Szabo (Ungaria) și 
M. Alifraghis (Grecia).

O. STANCULESCU

fluierului

Poleanu 
secundă

SPADASINII ROMÂNI
LA „CUPA MONAL"

Coubertin" din

moderna Sală 
malul Dunării

Petre HENJ

La București și Hunedoara continuă întrecerile tenismenilor, pentru con
cursurile republicane de sală. Iată o imagine înregistrată ieri in timpul 
intîlnirilor din sala Steaua: tinărul Costel Curcă, unul dintre cei pro

movați în fazele superioare ale concursului pentru juniori.
Miercuri dimineața, întîlnirea 

dintre Toma Ovici și Bebe Almă- 
Jan a fost una dintre cele mai a- 
tractive. Ambii tensimeni au avut 
lungi perioade de dominare în tim
pul partidei, în care s-au produs 
dese răsturnări de scor. Primul 
set ajunge plnă la tie-break, în 
care Almăjan reușește 7 puncte în 
serie, pe când Ovici nu marchează

tem adjudeeîndu-si setul cu 6—1. 
Conduce cu 4—1 și în setul decisiv, 
dar Almăjan, simțind că mai poa
te produce o răsturnare a rezulta
tului, atacă la fileu curajos și ega-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag a 2 a)

Sala „Pierre de
Paris va găzdui simbătă și dumini
că întrecerile de spadă din cadrul 
„Cupej Monal”, competiție tradi
țională cu participarea principalilor 
protagoniști de pe Continent la a- 
ceaștă probă, trăgători din Uniunea 
Sovietică, R. F. a Germaniei. Sue
dia, Austria, Elveția, Italia, Unga
ria, R. D. Germană etc.

România va fi reprezentată Ia 
această importantă confruntare 
sportivă de Anton Pongraț, Con
stantin Duțu, Paul Szabo, Ion Popa 
și Octavian Zidaru. Lotul spadasi
nilor noștri este însoțit de prof. FI. 
Panaitescu. în calitate de conducă
tor și de antrenorul C. Stelian.
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guitoare ale boxului din Europa și 
din Balcani au avut importante 
consfătuiri de lucru, privind activi
tatea viitodre a pugilismului de pe 
bătrînul continent. La Leningrad 
s-au desfășurat lucrările Comitetu
lui executiv al E. A.B. A și ale co
misiilor sale. Din partea tării noas
tre au fost prezenți Gheorghe Gu
riev, președintele F. R. Box, vice
președinte al E.A.B.A., însoțit de 
secretarul general al federației. La 
Atena a avut loc ședința Comitetu
lui balcanic de box, la care, ca 
membru al său, a participat secre
tarul general al federației noastre, 
prof. Cristea Petroșeneanu. La îna
poierea lor în țară, am solicitat re
prezentanților României amănunte 
legate de hotărîrile adoptate.

— Care au fost obiectivele ședin
ței Comitetului balcanic de box ?

— La lucrări au participat repre
zentanții țărilor interesate : Grecia, 
Bulgaria, Iugoslavia, România. în 
general, s-a discutat mult despre 
viitoarea ediție a Balcaniadei, care 
va avea loc în Grecia. Gazdele au 
anunțat că au modificat datele de 
disputare : în loc de 5—10 mai, în
trecerile vor avea loc între 30 a- 
prilie și 8 mai. Hotărîrea a fost a- 
probată de cei prezenți.

— Ce alte probleme au stat în 
atenția Comitetului balcanic ?

— Destule. Ne vom referi doar 
la cele mai importante. Astfel, fe
derația greacă a anunțat că, în a- 
fara celor 11 titulari din fiecare e- 
chipă participantă, acceptă în com
ponența lotului din fiecare țară și 
cite două rezerve. Comitetul a fă

cut recomandarea ca judecătorii ce 
vor oficia la Atena 6ă fie numai 
arbitri purtători ai ecusonului 
A.I.B.A. S-a făcut propunerea ca 
președintele Comitetului balcanic să 
fie ales pe o perioadă de doi ani 
și nu pe unul, cum s-a procedat în 
prezent, iar la o mai veche su
gestie a Federației de box din Tur
cia s-a discutat posibilitatea orga
nizării unei Balcaniade pentru ju
niori. Aceste ultime două probleme 
au rămas să fie discutate și ana
lizate de fiecare federație în parte, 
urmînd să Be decidă asupra opor

■e va ține in România, în luna in
ii» 1974. Localitatea urmează a fi 
stabilit! de forul nostru.
1

— Știm că la Leningrad, unde a 
avut Ioc ședința Comitetului execu
tiv al E.A.B.A.. agenda de lucru a 
fost foarte încărcată. Dacă vreți să 
faceți cîteva precizări in această di
recție.

— Lucrările Comitetului executiv 
au fost rodnice — ne-a spus 
Gheorghe Guriev. Fiecare comisie 
și-a dezbătut planurile de muncă din 
sectorul respectiv. Discuțiila cele

cont de aceste observații, sportivii
europeni să nu participe la prima 
ediție a „Cupei mondiale". Forul 
european a propus ca la acest cam
pionat mondial al boxerilor amatori, 
fiecare țară, fiecare federație de 
specialitate să participe cu cei mai 
valoroși pugiliști cu care crede că
poate aspira la supremația mon
dială.

— Intr-adevăr, dezbaterile au fost 
deosebit de interesante. Ce s-a ho
tărît concret în această privință ?

— E.A.B.A. a înaintat A.I.B.A.

TENIS PROMISIUNI PENTRU „SCHIMBUL DE MÎINE"
Considerații pe marginea dublei intîlniri cu tenismenii maghiari

1 PENTATLON
=.- modern

BALCANIADA DE BOX 
INTRE 30 APRILIE Șl 8 MAI 

„Cupa mondială” fără pugiliști europeni ?
tunității lor cu ocazia ședinței Co
mitetului balcanic din luna mai.

— §tim că la fiecare Balcaniadă 
au existat discuții asupra acordării 
dreptului unui boxer, în caz de ră
nire, de a continua lupta. Ce ne 
puteți spune despre această pro
blemă ?

— Da, s-a discutat mult această 
problemă și s-a hotărît, pentru evi
tarea contrazicerilor, ca medicul fie
cărei delegații să decidă dacă spor
tivul respectiv poate sau nu con
tinua lupta.

— Alte hotărîri ?
— Viitoarea ediție a Balcaniadei

mai aprinse au avut loc pe margi
nea viitoarei -Cupe mondiale" pen
tru boxerii amatori. După cum se 
știe, aceasta trebuie să se dispute, 
in luna august. în Japonia. Comi
tetul executiv al E.A.B-A. a res
pins, insă, sistemul de disputare, pe 
echipe, al -Cupei mondiale", așa 
cum a hotărît AXBA. în cadrul șe
dinței de la Munchen. Forul euro
pean al boxului cons.deră că titula
tura și sistemul de disputare nu 
corespund, la fel ca și sistemul a- 
nual de competiție. Comitetul exe
cutiv al E.A.B.A. a hotărît. ca în 
cazul în care A.I.B.A. nu va ține

punctele sale de vedere asupra „Cu
pei mondiale" și, probabil, în cu- 
rind se va organiza o ședință ex
traordinară a Comitetului executiv 
al A.I.B.A., care să decidă asupra 
problemelor ridicate la Leningrad. 
Să sperăm că ele vor fi analizate 
temeinic și se va lua hotărîrea cea 
mai potrivită care să satisfacă ne
voile actuale ale boxului amator 
mondial.

— Peste cîteva luni vor avea loc 
campionatele europene de seniori. 
Aveți amănunte despre organiza
rea lor ?

— Da. Federația de specialitate 
din Iugoslavia a prezentat o am
plă informare despre pregătirile ce 
se fac și a asigurat că la Belgrad 
(1—9 iunie), campionatele se vor 
organiza la cel mai înalt nivel po
sibil. Din păcate, pînă la această 
oră, nici o țară nu și-a depus can
didatura pentru organizarea ediției 
viitoare a competiției continentale 
rezervată tineretului. Se speră, însă, 
că în curînd vor apare ofertanți și 
pentru întrecerea tinerilor pugiliști.

Fiul IOVAN

Cîțiva cititori ne-au reproșat — 
prin scrisori sau telefoane grăbite — 
că am apreciat ca „oarecum satis
făcător" rezultatul obținut de. tenis
menii lotului reprezentativ în fata 
selecționatei maghiare, care ne-a vi
zitat la sfîrșitul săptămînii trecute. 
Cum putem fi mulțumiți, atunci cînd 
prima noastră echipă pierde pe teren 
propriu ? — ni se spune și argumen
tul pare convingător. Un 2—3, pe 
care acel 4—1 obținut în întîlnirea 
secundă, cea a juniorilor, nu l-ar 
compensa decît în parte. In rîndurile 
ce urmează vom încreca să ne pre
cizăm opiniile asupra acestui subiect, 
fără a evita elementele de autocriti
că, dacă ele s-ar impune.

Fără îndoială, este greu să pre
zinți o echipă puternică atunci cînd 
ai jucători în America (Năstase, Ti
riac, Tr. Marcu), Africa (V. Marcu, 
Hărădău), Franța și Elveția (Mure- 
șan). Nu acesta ne va fi principalul 
argument în pledoarie. Intr-o situa
ție similară se afla și echipa oaspe, 
din care lipseau trei jucători de 

'bază — Barany, Szoeke, Machan — 
plecați și ei peste Ocean, pentru 
circuitele „indoor".

Diferența calitativă (în apreciere) 
existentă între cele două prime echi
pe puse față în față constă în aceea 
că, pe cînd pentru România au jucat 
doi tenismeni (Sântei, Ovici) care 
ne-au obișnuit cu rolul de „rezerve"' 
ale naționalei, selecționata Ungariei 
a beneficiat de un jucător în plină 
ascensiune (Taroczy), care va. figura 
cu siguranță, în acest sezon, în echi
pa de „Cuipa Davi6“ a țării sale. 
Ceea ce s-a putut vedea și în rezul
tatul înregistrat.

PREGĂTIRI ASIDUE SCHI CONCURSUL NAȚIONAL AL COOPIILOR—UN REAL SUCCES

PENTRU VIITOARELE PERFORMANTE
Lotul de pentatlon modern al ță

rii noastre se află în plin proces 
de pregătire, de îmbunătățire a 
măiestriei sportive. Analiza critică 
a evoluției din cadrul Jocurilor 
Olimpice, pe probe și pe fiecare 
participant, a dus 1# elaborarea 
unui plan de măsuri care își pro
pune ca obiectiv ridicarea pe o 
nouă treaptă valorică a echipei 
noastre reprezentative. în acest 
scop, preocuparea activului salariat 
se îndreaptă în prezent, cu precă
dere, spre eliminarea lipsurilor se
sizate anul trecut în comportarea 
sportivilor fruntași, spre îmbunătă
țirea continuă a bazei materiale și 
perfecționarea procesului de in
struire. Antrenamentele asidue des
fășurate în ultimul timp ca și cele 
programate în etapa următoare vi
zează un start corespunzător în a- 
propiatul sezon și, în final, ocupa
rea unui loc onorabil (între 6 și 9) 
la campionatele mondiale din acest 
an. Dată fiind vîrsta medie a echi
pei noastre (23 de ani), considerăm 
că este posibil să se realizeze un 
progres considerabil în anii viitori, 
cunoscut fiind faptul că maturita
tea sportivă se realizează în pen
tatlonul modern după vîrsta de 
25 ani.

Din lotul care a început încă din 
luna noiembrie pregătirea — prin 
îmbunătățirea capacității la efort 
și perfecționarea elementelor teh
nice specifice celor 5 discipline — 
fac parte cunoscuțll sportivi Dumi
tru Spirlea, Marian Cosmeacu. Al
bert Covaci, Constantin Călina. 
Francisc Rolik. Lor li se adaugă 
doi tineri, născuți în 1957, consi

derați cu reale perspective în a- 
cest greu sport. Este vorba de 
Z. Zvolenschi și V. Nemețeanu. Săp- 
tămînal, toți acești sportivi partici
pă la 17—20 de antrenamente, cele 
mai multe individualizate, conside- 
rînd că numai astfel vom fi cît 
mai aproape de cerințele tot mai 
mari pe care le pune procesul de 
antrenament în fața sportivilor.

în ce privește activitatea competi- 
țtonală, primul concurs al anului 
este tradiționala „Cupă a primă
verii", programată în perioada 5—9 
aprilie. La scurt timp după aceasta 
lotul va praticipa la o întrecere in
ternațională. în U.R.S.S., la care 
iau parte de obicei cei mai buni 
sportivi din U.R.S.S., Bulgaria și 
Cehoslovacia. Confruntările cu ad
versari valoroși le considerăm foar
te utile și socotim că numai astfel 
va fi posibil să ne îmbunătățim 
performanțele și să obținem rezul
tate de prestigiu la competițiile ofi
ciale.

Ne bucurăm de mult sprijin din 
partea unor instituții, ca de pil
dă, întreprinderea Electrocentrale, 
unde este angajat campionul nostru 
național, Dumitru Spîrlea, exemplu 
de comportare și dîrzenie sportivă, 
care, prin pregătirea și prezenta
rea sa în concursurile de anvergură, 
face cinste colectivului în care își 
desfășoară activitatea profesională. 
Nu ne îndoim că același sprijin U 
putem primi si din partea altor in
stituții care dau sportivi lotului na
țional de pentatlon modern.

GHEORGHE TOMIUC 
antrenor coordonator

Recentul concurs național de la 
Izvorul Mureșului, al copiilor care 
practică probele de fond, a sco6 în 
evidență comportarea foarte bună 
a echipei reprezentative a județului 
Brașov. Pe aceeași linie s-au situat 
evoluțiile tinerilor sportivi din ju
dețul Harghita, pregătiți la școlile

iNTRECERI DE SCHI 
Șl SĂNIUȚE LA SLANIC 

MOLDOVA

sportive din Gheorgheni, Miercu
rea Ciuc și Toplița- De remarcat 
este și prezența,* pentru prima dată 
la un asemenea concurs, a județe
lor Neamț și Bistrița. Mai puțin 
explicabile sînt absențele sportivilor 
din județele Hunedoara sau Caraș- 
Severin, ori comportările sub aș
teptări ale celor din județele Pra
hova și Sibiu. Dar, în general, con
cursul național al copiilor a scos în 
evidență multe elemente de perspec

tivă și, prin aceasta, el a constituit 
un real succes. Organizatorii au 
creat un cadru festiv adecvat, mo
bilizator. în fotografie, vă prezen
tăm o imagine de la festivitatea 
de premiere în proba de 3 km 
fete: 1. Elena Ceposu (Brașov),
2. Livia Vodă (Harghita), 3. Elena 
Ungureanu (Lie. Predeal).

Foto : ST. BORBATH — Gheor
gheni.

Cu toată sinceritatea, vom spune 
că n-am mizat prea mult pe această 
selecționată. Iar faptul că ea s-a a- 
propiat la un pas de victorie (în 
dublul, care a fost decisiv, s-au ra
tat 4 mecibaluri...) poate fi conside
rată mai curînd, o surpriză. Aceasta, 
pentru că-i cunoaștem foarte bine 
pe jucători și, mai ales, limitele lor. 
Ion Sântei a muncit foarte mult, s-a 
străduit la fiecare meci și — fapt 
important — se prezintă mult ame
liorat în execuția loviturii de servi
ciu. Servind bine, trimițînd serii de 
„ași" în careul adversarului, el a 
reușit să țină în mină jocul eu B. 
Laszlo. Dar, dezavantajat de fizic 
și cu lacune în repertoriul lovituri
lor, Sântei se află totdeauna In di
ficultate în fața jucătorilor care acțio
nează în forță și viteză, așa cum este 
Taroczy. Nu puteam pune prea mari 
speranțe nici în Tom a Ovici, care — 
orice s-ar spune — nu este tenisma- 
nul agresiv și rapid, cum îl cere 
tenisul pe parchet. El îl poate în
vinge, eventual, pe Taroczy, dar pe 
zgură. La Ovici se impune schimba
rea întregii viziuni a jocului, orien
tarea lui către atac, fără de care nu 
se poate azi juca tenis, chiar pe o 
suprafață mai lentă. în fine, .am 
spune că decepția noastră reală o 
furnizează doar Viorel Sotiriu, de la 
care așteptăm să devină un bun ju
cător de dublu. Or, tocmai el este 
principalul responsabil al înfrîngeril 
în partida decisivă.

în<tr-un cuvînt, n-am așteptat lu
cruri deosebite de ia această selec
ționată (secundă, în cel mai bun caz) 
a țării. Antrenorul Cristea Caralulis, 
care conduce lotul reprezentativ, de 
la începutul anului, are mult de lu
crat cu toți acești jucători și nu va 
putea face dintr-o dată „minuni". O 
știe și el, dar își păstrează nealterat 
optimismul. Cu marea sa pricepere 
și capacitate de lucru, „Taiche" 
poate da, însă, impulsul necesar pu
nerii pe picioare a acestei echipe. 
Totul depinde de felul cum jucătorii

(și vor duce la îndeplinire sarcinile.
Iată, deci, motivele principale pen

tru care ne-am îndreptat speranțele 
mai mult către selecționata de ju
niori. Și faptul că jucătorii ei — 
Mihai Tăbăraș și Costel Curcă, de 
data aceasta — au trecut cu brio 
primul examen internațional ai anu
lui ne creează acea satisfacție despre 
care vorbeam în cronica meciului. 
Este foarte important să avem rezer
ve bune de tineret, cu care să se 
facă la timp oportun schimbul de 
mîine al echipei naționale. Tăbăraș 
și Curcă mai au, desigur, multe de 
învățat. Dar calitatea jocului prestat, 
ca și aplombul cu care abordează 
întrecerea, sînt indicii că ne aflăm 
în fața unor tineri tenismeni cu per
spective. Asupra lor. ca și a tuturor 
membrilor lotului de tineret și ju
niori, trebuie să se răsfrîngă aten
ția deosebită a forurilor competente. 
Iar eforturile pe care le face în a- 
ceastă direcție Federația română de 
tenis, In ultima vreme, sînt demne 
de remarcat.

Aceste constatări din urmă, rezul
tate din dubla confruntare cu tenis
menii maghiari, ne fac să privim 
totuși ca pozitivă prima confruntare- 
test susținută de selecționabilii noștri 
in acest 6ezon.

Radu VOIA

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI '
LA „CUPA FEDERAȚIEI"

Pentru prima oară, în acest an 
țara noastră va fi reprezentată în 
competiția internațională feminină 
pe echipe „Cupa Federației", srga-' 
nizată de forul internațional de 
specialitate (F.I.L.T.), întrecerile 
sînt programate între 30 aprilie 
și 6 mai, la Bad Homburg, în R.F. 
a Germaniei.

ÎNTRECERILE de sală
(Urmare din pag. t)

In preajma

Pe pîrtia special amenajată în 
Poiana Sineschi din Slănic Moldova 
a fost organizat un interesant pro
gram consacrat competițiilor pen
tru „Cupa Cașinului" și „Săniuța de 
argint". Probele de săniuță și schi 
au dat loc la întreceri disputate și 
promițătoare din punct de vedere 
tehnic. Iată ciștigătorii : săniuțe 
(clasele I—IV), fete — Mariana Co- 
man (Șc. generală nr. 1) ; băieți: 
Sorin Stioti (Șc. generală nr. 1) ; 
clasele V—IX, fete : Lucia Zalorski 
(Șc. generală nr. 1) ; băieți: Gheor
ghe Dascălu (Șc. generală nr. 1) ; 
schi, băieți: Radu Cimponeriu (Șc. 
generală nr. 1). La această probă, 
locurile următoare au fost ocupate 
de Gheorghe Părăoanu și Gheorghe 
Murariu, elevi la aceeași școală. în 
clasamentul general, locul I a re
venit, de asemenea. Școlii generăV 
nr. 1. Câștigătorilor li s-au înmînat 
diplome și premii ; ei au obținut în 
același timp și dreptul de a par
ticipa la următoarea fază a com
petițiilor.

Corneliu STANESCU — coresp

LOTURILE DE SENIOARE Șl JUNIOARE

UNOR TURNEE INTERNAȚIONALE

lează! 4—4. Abia în prelungiri Ci
vici reușește să se distanțeze. Așa
dar i Ovici — Almăjan 6—7, 6—1, 
7—5. Oricum, se poate spune că Al
măjan a trecut pe lingă o victorie 
prețioasă.

Iată, acum, celelalte rezultate în
registrate în optimi de finală i Gh. 
Boaghe (Construcții) — C. Hărădău 
(Constr. Hunedoara) 6—4. 6—2 ; D. 
Nemeș (Progresul) — A. Roșianu 
(Steaua) 4—6, 6—1, 6—1 ; V. Soti
riu (Steaua) — M. Russu (Con
strucții) 6—1, 6—2.

în concursul senioarelor i Floren
ța Mihai (Dinamo) — Ana Honetz 
(Mureșul) 6—1, 6—2 ; Anca Fioreș- 
teanu (Construcții) — Paraschiva 
Georgescu (Constr. Hunedoara) 
6—2, 3—6, 6—3; Mariana Simio- 
nescu (Dinamo) — Constanța Turea 
(Constr; Hunedoara) 6—1, 6—0;
Virginia Ruzici (Dinamo) — Vera 
Dudaș (Mureșul) 6—2, 6—2.

REPREZENTANȚII PROVINCIEI 
SE AFIRMĂ

în continuarea întrecerilor din 
cadrul campionatului republican 
de sală ce se desfășoară la Steaua, 
consemnăm cîteva partide în care 
s-au remarcat jucătorii din provin
cie. Mariana Socaciu (U.T.A.) — 
antrenor E, Takacs, practicînd un 
joc foarte complet, a cîștigat ca
tegoric în fața Danielei Hiera 
(Progresul) cu 6—1, 6—0, anunțîn- 
du-se o speranță a tenisului femi
nin. Timișoreanca Georgeta Grozea.

pe lîngă marea mobilitate, a do
vedit și reale calitățț, învingînd pe 
Marin Szolosy cu 6—1, 6—1. O 
foarte bună impresie ne-a făcut L. 
Țiței (Șc. sp. nr. 2 Constanța) — 
antrenor prof. G. Patrichi, un ju
nior cu un frumos bagaj de cu
noștințe, care i-a permis să se im
pună în fata dîrzului dinamovist 
N. Neuman cu 6—1, 1—6, 6—4.

Menționăm, de asemenea, victoria 
mezinei concursului. Gabriela Dinu 
(Dinamo), care practicînd un joc 
curajos a cîștigat sigur la Judith 
Olah (Șc. sp. Tg. Mureș) cu 6—2, 
6—3. Alte rezultate, junioare:. Lu- 
nela Orfișeanu (Constructorul Hu
nedoara) — Lili Ceaușu (Electrica 
Timișoara) 6—1, 6—4F'.Etriri Ro
manov (Cutezătorii) — Mirela Co- 
mănescu (Petrolistul Cîmpina) 6—4, 
6—0; Dana Ploieșteanu (Steaua) — 
Rodica Nistor (Șc. sp. nr; 3) j&—1, 
6—3 ; Mariana Hadgiu ’«(Dlnamo
— Gabriela Piștea (Șc. sp. 3) 6—0, 
6—0; Doina Ionescu (Cutezătorii)
— Delia Răileanu (Cutezătorii) 8—4, 
6—1; juniori (categ. 15—16 ani) i 
C. Popescu (Constructorul Hunedoa
ra) — C. Radulescu (C.S.U. Con
strucții) 6—5, 2—6. 6—4; E. Pană 
(Cutezătorii) — A. ZUss (Electrica 
Timișoara) 3—6, 6—5, 6—0 ; A. Gus- 
side (Progresul) — A. Popovici (Cu
tezătorii) 6—2, 6—3 ; C. Ristea 
(Steaua) — Gr. Geanta (Șc. sp. 3) 
6—0. 6—0; categ. 17—18 ani i I. 
Russen (Progresul) — R. Turburi 
(Progresul) 6—5, 6—4 ; FI. Manea 
(Dinamo) — L. Uță (C.S.U. Con
strucții) 6—1, 6—4.

întrecerea continuă azi „non
stop" între orele 8—23.

S. IONESCU

A TREIA EDIȚIE A C. E. DE SALĂ
Mai devreme decît în alți ani, ac

tivitatea internațională a baschetu
lui feminin va începe chiar 6ăptă- 
mîna viitoare, cînd se va disputa în 
Ungaria, la Kecskemet (19—23 fe
bruarie), un mare turneu Ia care 
vor lua parte reprezentativele Ceho
slovaciei, Austriei, Ungariei și Ro
mâniei. Pentru toate aceste echipe, 
participarea constituie o primă ve
rificare în vederea sezonului inter
național din acest an care se a- 
nunță deosebit de bogat. în plus, 
pentru lotul român turneul de la 
Kecskemet va fi și un test pentru 
un obiectiv mai îndepărtat, și a- 
nume campionatul european din 
anul 1974.

jWBJypescaf't/far sftarfitfi

VÎNĂTORI COLECTIVE 
LA FAZANI, MISTREȚI
Șl DE COMBATERE

Asociațiile bucureștene ale vînăto- 
rilor si pescarilor sportivi organizează 
duminică 18 februarie a.c. vînători 
colective la fazani, mistreți șî de com
batere a răpitoarelor, astfel t

Asociația din sectorul I organi
zează vînători la fazani în pădurile 
Vadul Lat, Crevedia, Vlad Țepeș și 
Tunari ;

Asociația din sectorul III — vînâ- 
toare colectivă la fazani, în pădurea 
Bucov ;

Asociația din sectorul V — o vîna- 
t-oare la mistreți în pădurea Căbăl și 
vînători de combatere a răpitoare
lor în terenurile Videle șl Dragoș 
Vodă ;

Asociația din sectorul VIII — vînă
tori colective de combatere In tere
nurile Ciocănești și SărUleștî.

înscrierile pe listele de participare 
și informații suplimentare — Ia se
diile asociațiilor.

LA POLIGONUL TUNARI
în prezent, în Poligonul Tunari se 

desfășoară o bogată activitate în do
meniul tirului la talere. Astfel, 21 de 
tineri, constituiți în tabăra tineretu
lui, se antrenează intens la skeet și 
trap în vederea viitorului concurs 
de selecție, care va avea Ioc peste 
două săptămîni, pentru constituirea 
lotului de tineret la tir la talere.

în paralel se desfășoară un curs de 
reciclare pentru antrenorii de tir la 
talere calificați și un curs de cali
ficare, urmat de 17 viitori antrenori 
de tir la talere.

Activitatea se desfășoară sub în
drumarea specialiștilor Federației ro
mâne de tir. ★

Continuă viză permiselor de port
arma de către organele de resort. 
Toți vînătorii trebuie să obțină a- 
ceăstâ viză pînă la sfîrșitul lunii 
martie.

înaintea deplasării la Kecskemet, 
selecționata țării noastre evoluează, 
zilele acestea, în -cadrul Cupei 16 
Febr-jarie și săp:ămina viitoare în 
cadrul unui turneu organizat de clu
bul Politehnica (în sala Construc
torul), la care au mai fost invitate 
formațiile White Stars Haarlem 
(Olanda), Constructorul București și 
Politehnica București.

Actualmente, lotul României și-a 
început pregătirile sub îndrumarea 
antrenorilor Sigismund Ferencz și 
Ioan .Nicolas. Iată și componentele 
lui : Gabriela Ciocan. Sazana Sra- 
bado. Ecaterina Savu. Rodica Ca
potă (Politehnica), Angelica Tita. 
Clara Szabo. Eugenia Salcu. Eca
terina Pantea. Ștefani» Ginrea 
(I.E.F.S.). Gabriela Nicola. Ileana 
Gagiu (Rapid). Cizela Schnebli. n- 
diko Villanyi (Universitatea Timi
șoara), Liliana Radulescu. Tatiana 
Rădulescn (Voința București). Elena 
Opriciu (Voința Tg. Mureș).

Selecționata de junioare și-a în
ceput și ea pregătirile sub condu

agmnhia (iu Pt ram im i\ opip\ b a diviiili a

HOCHE I
CLUJ. 14 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Astăzi (nr. 
ieri) s-au încheiat în localitate în
trecerile ultimului turneu al gru
pei B a Diviziei A de hochei Cv 
mare interes a fost așteptat meciul 
dintre echipele Agronomia Cluj și 
I.P.G.G. București. După o primă 
repriză echilibrată, in care din pă
cate au abundat duritățile și eli
minările, clujenii au reușit să se 
impună in continuare, oferind nu

ÎNTRECEREA dintre consiliile JUDEȚENE Șl
(Urmare din pag t)

ale Conferinței Naționale a partidu
lui. ale Plenarei din noiembrie 19TZ, 
ELE EX PRIMIND DORINȚA UNA
NIMA A SPORTIVILOR, TEHNI
CIENILOR ȘI ACTIVIȘTILOR DIN 
ACESTE UNITĂȚI DE A TRADUCE 
NEABĂTUT ÎN VIAȚA HOTĂRÎRILE 
CONGRESULUI AL X-LEA. ALE 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PAR
TIDULUI, CIT ȘI SARCINILE RE
IEȘITE DIN PLANUL DE DEZVOL
TARE PE CINCI ANI AL MIȘCĂ
RII SPORTIVE.

Numeroasele puncte ale chemărilor 
la întrecere abordează domeniile 
principale, de bază, ale mișcării spor
tive, în care s-au vădit și se vădesc 
o serie de neajunsuri ce trebuie grab
nic înlăturate.

Se preconizează, în primul rînd, 
lărgirea activității de educație fizică 
a maselor, sarcină fundamentală a 
activității sportive, prin care se exer

cerea antrenorilor Mihai Fleșeriu și 
I.iviu Nagy. Obiectivul echipei este 
ediția inaugurală a Cupei Prietenia, 
care se va desfășura în Cehoslova
cia. între 20 și 25 februarie, cu par
ticiparea reprezentativelor U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Bulgariei (în ordine, 
ocupantele locurilor 1, 2 și 3 la 
ultimul campionat european de ju
nioare). R. D. Germane și Poloniei.

Lotul român este alcătuit din : 
Rodica Goian (Universitatea Timi
șoara), Diana Mihalic, Ileana Portik 
(Sănătatea Satu Mare), Corîna Col- 
țescu (Lie. nr. 2 Pitești), Laur» 
Steinberg (Lie. nr. 4 Oradea), Vio
rica Moraru, Irina Szekely (Șc. sp 
Clu; Adriana Atomei (Șc. Sp. Si- 

. ' Mariana Andreescu (Voința 
București), Rodica Fortuna, Gheor- 
ghița Bolovan. Mihaela Bordea 
(Lie. nr. 35 București), Ana Iatan, 
Alexandrina Tomescu (Olimpia 
București).

meroase faze spectaculoase și cîș- 
tigind. în final, cu un scor catego
ric : 12—2 (2—1, 8—1, 2—0). Au 
marcat Texe (3). Baka (3) Deneș, 
Csedo. Vereș, Otvos. Imre și Borsos 
pentru Agronomia, respectiv Dumi
tra ș Leonte.

în deschidere: Tirnava Odorhei 
— Avîntul Gheorgheni 6—5 (1—3. 
1—l. 4—D.

CLASAMENTUL FINAL; 1. A- 
cronomia Cluj 21 p.. 2. I P G G 18 
P- 3. Tirnava Odorhei 14 p.. 4. A- 
vtntul Gheorgheni 7 p

Pani RADVANY

cită. de fapt, rolul său social, de În
tărire a sănătății celor ce muncesc, 
de dezvoltare a calităților fizice și 
morale ale tineretnlai. de folosire 
plăcută și utilă a timpului liber.

Totodată, se accentuează necesita
tea dezvoltării bazei materiale a miș
cării de educație fizică, prin angre
narea unui număr cit mai mare de 
cetățeni la amenajarea de baze sim
ple, necesare sportului și agremen
tului.

Atît în chemarea lansată de 
C.J.E.F.S. Constanța, cit — mai ales 
— in aceea a clubului Rapid, se sub
liniază o serie de aspecte legate de 
creșterea performanțelor sportive pe 
plan national și internațional, de mă
rirea numărului tinerilor apți să a- 
bordeze prin rezultatele lor marile 
competiții, europene, mondiale și o- 
limpice.

O atenție deosebită se acordă în 
aceste chemări (caracterizate de an
gajamente foarte concrete), activității 
de educație și propagandă. în aceas-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOND-JUNIORI (Urmare din pag I)

(Urmare din pag 1)

Pața de la Vatra Dornei clasată pe locul 
doi le-a depășit, la rîndul său, pe Ana 
Bădescu și Virginia Cristoloveanu, în spe
cial prin tactica și organizarea cursei.

Juniorii mici, în cursa de 5 km, au 
oferit prin număr (65 înscriși) și pa
siunea cu care și-au disputat întîiul loc, 
una din cele mai frumoase curse ale 
zilei. Ion Pelin (Steagul roșu) a cîștigat 
primul loc, la care îi dădeau dreptul 
toate concursurile precedente, dar nu 
la distanța cu care era acreditat. Moise 
Gîrbacea (Liceul Predeal) și Gheorghe 
Dudu (Șc. sp. Rîșnov) i-au opus, cu o 
neașteptată dîrzenie o replică pe care 
numai efortul excepțional al lui Pelin 
din ultima parte a traseului a putut s-o 
depășească. în continuare, o comportare 
bună, meritorie, au avut și sinăienii Ion 
Pâunescu și Vasile Apostu.

în ultima cursă, cea a junioarelor mici 
— 3 km — s-a petrecut o situație rari
simă în schi. Două concurente, Vilma 
Tudor (Șc. sp. Gheorgheni) și Cornelia

La sfîrșitul acestei săptărvini se 
vor relua întrecerile campionatului 
diviziei A la popice, eveniment aș
teptat cu interes de către iubito
rii acestui sport. Echipele se pre
gătesc intens pentru retur după cum 
ne relatează corespondenții noștri :

TG. MUREȘ

Echipa feminină Voința, fruntașă 
de ani de zile în campionat, va 
aborda returul cu o formație bine 
pusă la punct care, cu toate că are 
în componerfța ei trei junioare, se 
anunță foarte omogenă. Antrenoa- 
rea Margareta Szemanvi, maestră e- 
merită a sportului, care este tot-

CLUBURILE SPORTIVE
ti direcție sînt asumată noi responsa
bilități in acțiunea de răspindire lar
gă a ideii de exercițiu fizic, de u- 
tiliiare mai eficientă a armelor pu
ternice de care dispune sportul pen
tru creșterea unor generații viguroase 
fizic și înzestrate cu o inaltă con
știință socialistă.

Ne aflăm, deci, în fața unei ini
țiative ample, capabile să impulsio
neze activitatea de educație fizică 
și sport, s-o ridice la cote valorice 
superioare.

Nu ne indoim că toate organizațiile 
noastre județene, toate cluburile spor
tive vor răspunde chemării ce le-a 
fost adresată, vor evalua în mod rea
list posibilitățile de Care dispun, vor 
căuta resurse noi, neutilizate încă, 
și vor transforma această întrecere 
intr-o mare acțiune de îmbunătăți
re a muncii pe tărîmul educației fi
zice și sportului, așa cum recomandă 
Documentele de partid, așa cum cere 
cu insistență viața, realitatea l

Mititelu (Șc. sp. Vatra Dornei) nu ai 
reușit să se departajeze pe traseu, pla- 
sîndu-se, cu același timp, pe primul ioc. 
Ele o preced pe tîhăra Elena Die (Șc. | 
sp. Rîșnov) una dintre autenticele spe- | 
rante ale fondului feminin românesc.

REZULTATE TEHNICE : 10 km juniori 
mari : 1. Ferencz Foriko 33:33. 3. S>- ; 
moilă Tomoș 35:12. 3. Gheorghe Ior.etecu ( 
35:16. 4. Ștefan Urs 35:48. 5. KicoUe 
Gîrniță 36:13. 6. Cornel XEr.druș 3e^l. I 
5 km junioare mari : i. Elena Bâsa 
22:20. 2. Iuliana Pața 23:27. 3. Ana Ba- • 
descu (Dinamo) 24:46. 4. Virginia Cristo- 
Lpveanu (Șc. sp. Rîșnov) 24:54. 5. E’.ena 
Tișcă (Tractorul) 25:43. C. Come’ia Pintoi 
(Lie. Predeal) 26:55. 5 km juniori mici : 
1. ion Pelin 11:51. 2. Moise Gîrbacea 
(Lie. Predeal) 19:38. 3. Gheorghe Dudu 
(Se. sp Rîșnov) 10:53. 4 Ion Pâunescu 
(S.B.C.S.) 20:09. 5. Vasile Apostu
(S.B.C.S.) »-^3. 6. F.conor Cercel
(A.S.A.) 20:39 : 3 km junioare mici 1—2- 
Cornelia Mititelu și Vilma Tudor 14:27, 
3. Elena Uie (Șc. sp. Risnov) 15:29. 4- 
Elena Rîmbu (Dinamo) 15:38. 5. Rodica 
Olaru (Șc. sp. Vatra Dornei) 15:47. 6. 
Niculina Scurtu (Lie. Predeal) 15:41.

PRETUTINDENI, PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONAT
odată și jucătoare de bază în sex
tetul mureșean, lucrează asiduu cu 
sportivele, avînd săptămînal trei 
antrenamente de intensitate maxi
mă. La ultimul joc de verificare, 
toate componentele Voinței au fo6t 
în formă bună, cîștigînd la scor 
amicalul cu U.R.A. Tg. Mureș, e- 
chipă care activează în campiona
tul județean. Mureșencele au tota
lizat la acest joc 2 568 de puncte, 
ceea ce înseamnă o medie ridicată 
— 428 pd.

Lotul de bază cuprinde următoa- 
rele jucătoare: Ana Albert, Maria 
Martina. Minodora Chețan. Elisa- 
beta Szilagyi. Margareta Szemanyl. 
Erica Szasz, Maria Todea și Elisa- 
beta Sipoș — ultimele trei sînt ju
nioare.

In echipa masculină a clubului 
Voința, fruntașă in seria Nord, s-au 
făcut unele remanieri. Pe lîngă ve
teranii Martina și Eordogh au fost 
promovați cîțiva popicari tineri, 
cum 6înt O. Szilagyi, I.' Tatar și 
B. Fazekas — ultimul deși are doar 
16 ani, obține totuși, de obicei, re
zultate apropiate de 800 p d.

I. PAUȘ — coresp. județean 
GALAȚI

Formația Constructorul, lidera se
riei Sud în campionatul masculin, a 
început pregătirile în urmă cu peste 
o lună întrucît are ca obiectiv în
cheierea competiției pe poziția I în 
clasament. O parte dintre sportivi, 
cum sînt Ilie Băiaș, Iosif Tismă- 
naru și Cezar Lebădă s-au antrenat 
cu loturile naționale, iar restul ju
cătorilor — Chirilă, Ivan, Bucaleț, 
Enache, Cadinoiu și Dajboc s-au 
pregătit» la Galați și o scurtă pe
rioadă în stațiunea Borsec. Demnă 
de relevat este preocuparea condu

niori). Deci, reprezentanții noștri 
vor fi prezenți la șase probe, puș
că, seniori, echipe și individual, 
pistol, seniori (echipe ți individu
al) senioare și juniori (individual).

Performanțele din precedentele 
ediții ca și valoarea unora dintre 
trăgătorii selecționatelor României 
Ie conferă atuuri importante pe 
ștandurile de la Lânz. în primul 
rind. actualul deținător al titlului 
european la pistoL Dan Iuga por
nește cu șanse evidente pentru a 
se număra printre premianți. La 
fel și Anișoara Matei, de două ori 
medaliată la campionatele trecute 
(argint — 1971 și bronz — 1972). 
După cum, se poate conta și pe 
experiența și nivelul atns de 
unul dintre cei mai tenaci țintași 
de la noi, Petre Șandor. Sigur, nu 

cerii secției pentru depistarea și 
pregătirea unor elemente tinere. 
Astfel, există speranțe ca juniorii 
Co vasală și Lăcustă să £e promo
vați în primul lot. chiar din acest 
sezon.

Popicarii gălățeni dispun de con
diții excelente de pregătire și de 
6prijin din partea conducerii aso
ciației (președintele secției ing. O. 
Velehorschi). Din păcate. însă. In 
sinul echipei s-au creat unele di
sensiuni, lipsind atmosfera cole
gială. ceea ce poate dăur.a compor
tării tn ansamblu a formației.

T. SIRIOPOL — coresp. județean
BAICOI

-Vrem să confirmăm forma bună 
din tur și vom face tot posibilul să 
obținem in retur și victorii in de
plasare" — ne-a declarat antreno
rul echipei feminine Petrolul, Cris
tian Pâunescu.

Pentru atingerea acestui obiectiv, 
petrolistele s-au antrenat cu serio
zitate toată iarna și acum. în aju
nul reluării competiției, sînt în for
mă foarte bună. Cîteva jucătoare, 
la fiecare antrenament controlat, 
reușesc să doboare circa 440—450 
de popice. în lotul de 10 jucătoare 
se află șase junioare dintre care trei 
vor fi titulare, iar restul Sînt pregă
tite pentru campionatul viitor. E- 
chipa pentru retur va fi compusă 
din urmâtoarele sportive: Elena 
Bîrligea (cel mai bun rezultat în 
perioada pregătirilor — 440 p d), 
Marieta Brînzea (460 pd). Magda 
Tănăsescu. Elena Irîmia (440 pd). 
Eufrosina Popa. Elena Furtună, Pa
raschiva Pâunescu (430 p d).

I. BRlNZEA — coresp. 

sînt de neglijat nici resursele de 
care dispun și alți sportivi, mem
brii formațiilor da seniori la puș
că și pistol, sau tineri ca Marinică 
Trușcă sau Livin Stan. E adevă
rat. intr-o competiție de amploarea 
unui campionat al Europei, pot 
apare și surprize, unele imponde
rabile. dar valoarea și puterea de 
mobilizare au ultimul cuvînt. Să 
sperăm că trăgătorii români vor 
reuși să depășească în cele din 
urmă eventualele inconveniente, 
firești într-o asemenea întrecere de 
anvergură și că, în final, evoluția 
lor se va situa la plafonul impus 
de prestigiul tirului nostru.

RECORDURILE EUROPENE
Fuses seniori M f — 3T7 p — G. Kus- 

fermsnn (RFC)
— V. Raskovalov (U R S.S.)
— V. Parhlmovia (U.R.S.S.) 
echipe — 15» p — u.R.s.s.
senioare W f — 3Sî p — m. Riesterer 

(RJ-G)
echipe _ iul p — Polonia 
juniori u f — S. Rajnikov (U.R.S.S.) 
echipe — îiss p — u.R.s.s.
Fistd <»-iori 40 f — 387 p — v. Peșe- 

bonov (U.R.S S ).
— V. Stolypin (U.R.S.S.) 
echipe — 1517 p — UJt.S.S.senioare M f — S79 p — n. Stolyarova 

(UR-S.S.)
echipe _ 1125 p — U.R.S.S.
juniori 4# f — 387 p — v. Peșehonov 

(C.RS.6.)
echipe — 1126 p — U.R.S.S.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE
Pușcă seniori : B. Melnik (U.R.S.S.) — 

3*5 p
echipe 1 U.R.S.S. — 1509 p
senioare : M. Riesterer (R.F.G.) —

1*2 p
echipe : Polonia — 1118 p
juniori : K. H. Eberl (R.F.G.) — 380 p 
echipe : R.F. a Germaniei — 1119 p 
Pirih! seniori : Dan iuga (România)

— 386 p
echipe : U.R.S.S. — 1517 p
senioare : N. Stolyrova (U.R.S.S.) — 

r9 p
echipe : U.R.S.S. — 1125 p 
juniori : P. Schumann (R.D. Germană) 

“ JU P _
echipe ; Polonia — 1108 p
SPORTIVI ROM4NI LAUREAȚI Al 

C.E. DE SALA
MFzrBORl (Cehoslovacia) 1971
Pușcă senioare : Edda Baia — medalie 

de aur
echipe t România — medalie de bronz 
Pistol senioare : Anișoara Matei — me

dalie de argint
seniori (echipe) : România — medalie 

de bronz
BELGRAD (Iugoslavia) 1972
Pistol seniori : Dan Iuga — medalie 

de aur
senioare ț Anișoara Matei _ medalie 

de bronz
echipe : România — medalie de bronz

CONSFĂTUIRE METODICĂ 
A ARBITRILOR DE LUPTE

La clubul sportiv Progresul (str. 
Dr. Staicovici) va avea loc, astăzi și 
mîine, o consfătuire metodică a ar
bitrilor din țară și din Capitală. Au 
fost invitați 40 de arbitri din pro
vincie și din București. Principalul 
punct de pe ordinea de zi a acestei 
consfătuiri va fi pregătirea arbitri
lor pentru aplicarea noilor modifi- 
ficări ale regulamentului de lupte.
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MECIURILE AMICALE LA ORDINEA ZILEI
OLIMPIA SATU MARE -

UJ PEȘTI DOZSA 3—3 (2—0)1

SATU MARE, 14 (prin telefon). 
In primul meci al turneului de ve
rificare în vederea partidelor cu 
Juventus Torino, din sferturile de 
finală ale C.C.E. campioana Unga
riei. Ujpesti Dozsa (cu opt inter
naționali în formație) a obținut un 
rezultat de egalitate cu divizionara 
noastră B, Olimpia Satu Mare. 
Prima repriză a aparținut gazdelor 
animate de verva deosebită a lui 
Both; partea a doua a jocului a 
marcat un reviriment al oaspeți
lor, facilitat și de accidentarea 
fundașului central Bigan, cel mai 
bun om al defensivei sătmărene.

Arbitrul OTTO ANDERCO a 
condus formațiile :

OLIMPIA: Bathori I — Filip, 
Bigan (Neumaier), Knoblau, Bocșa
— Petz, Bathori II — Podlesni 
(Fataki), Borota (Haiduc), Libra 
(Kineses), Both.

UJPESTI DOZSA: Szentmihaly
— Kolar, Harszani, Horvath, 
P. Iuhasz — Dunai III, Toth 
(Nagy) — Fazekaș, Bene, Dunai II, 
Zambo.

Au marcat : Both (min. 15 și 42, 
din 11 m), și Pataki (min. 79), 
respectiv Dunai III (min. 59), și 
Nagy (min. 63 și 67).

St. VIDA — coresp.

sute de spectatori; ea a constituit 
un bun prilej de verificare, în 
special cel al pregătirii fizide.

In prima parte, jocul a fost echi
librat, cu multe și frumoase faze 
de poartă, dar de fiecare dată apă
rătorii au intervenit prompt și si
gur, iar atunci cînd au fost de
pășiți, portarii s-au făcut remar
cați. în repriza a doua, inițiativa 
a trecut de partea jucătorilor di- 
namoviști care prin trio-ul Moido- 
van, Marincel — Radu Nunweiller, 
ai: dominat net mijlocul terenului. 
Unicul gol al partidei a fost mar
cat de Sălceanu (min. 55). ca ur
mare a unei frumoase combinații 
a înaintașilor dinamoviști. Au jucat 
formațiile. DINAMO: Rămureanu 
(Cavai) — Cosma (Cheran). Sătmă- 
reanu II, G. Sandu. Petre Nico- 
lee — Moldovan, Radu Nunweiller, 
Cheran (Marincel) — Sălceanu. FL 
Dumitrescu, Custof. SPORTUL 
STUDENȚESC : Ion Vasile (Suciu) 
— Tănăsescu, Kraus, Cazan (Gh. 
Ionescu), Ciocîrlan (Manea) — Mi- 
halache (Chihaia), Culda (O. Iones
cu) — Lucaci (Leșeanu). Iordache 
(S Mircea), Radu (Cuperman). 
Georgescu (Moldoveanu). Ar arbi
trat I. ApostoL

V.

tehnica a folosit pe următorii ju
cători. Cos laș (Pop) — Ciubotaru, 
Ciobanu, Hanceriuc (Stoicescu), Ro- 
milă I (Toacă) — Romilă II, Si- 
mionaș — Incze (Moldovan). Lupu- 
lescu. Manca. Goliac (Dănilă).

V. DLACONESCU — coresp.

PROGRESUL — F. C. ARGEȘ 
0—2 (0—0)

IORDACHE

DINAMO BUCUREȘTI - 
SPORTUL STUDENȚESC 

1—0 (o_o)

Partida amicală, desfășurată ieri 
pe terenul III al complexului Di
namo și încheiată cu Victoria gaz
delor cu 1—0 (0—0) a atras cîteva

POLITEHNICA IAȘI — 
NICOLINA IAȘI 4—0 (3—0)
Politehnica Iași, lidera seriei I a 

Diviziei B. a susținut primul meci 
de verificare silele trecute, jucînd 
cu Nicotină Iași, din Divizia C. 
Studenții s-au mișcat bine, mar- 
cînd trei goluri în numai 30 de 
minute, prin Simionaț, Manca și 
Lupulescu. Al patrulea punct a 
fost înscris de către Dănilă. PoL-

ASTĂZI SE REUNEȘTE ÎN CAPITALĂ

Al șaptelea meci de verificare al 
campionilor a demonstrat disponi
bilități fizice reale, fără să fie du
blate insă de o manieră de joc pe 
măsură. Piteștenii au acuzat o do
ză de rigiditate (explicabilă într-un 
sezon necompetițional), au plătit și 
tribut unei tendințe de schematism 
in pregătirea atacurilor (cu precă
dere in prima repriză, fazele ofen
sive sucombau in centrări stereo- 
tipe de pe aripa dreaptă). Ținută 
în strună in prima parte a jocului 
de un „Progresul- dispus să atace 
și sâ se apere supranumeric, F.C. 
Argeș s-a debarasat după pauză de 
acest adversar care, ușor vlăguit, 
n-a mai putut să incomodeze. în 
condițiile acestea. Roșu (min. 54) 
Si Radu (min. 75) au marcat lejer, 
amendind nesiguranța lui Giron și 
gustul ofensiv al fundașilor cen
trali adverși.

Arbitrul D. Predescu a condus 
bine formațiile: PROGRESUL
BUCUREȘTI Vintilâ (min. 46 Gi
ron) — V. Popescu (min. 46 Dra
gan). Mândoiu. Ti cheli. A. Constan- 
t.nescu (min. 65 V. Popescu) — D. 
Stefan. Bora (min. M Pislaru) — Ma
nea (min. 46 S. Ion), Matei. P. 
Gheorghe. Filipescu (min. 46 Bart- 
hales). F. C. ARGEȘ : Ariciu (min. 
74 C. Gheorghe) — Pigulea (min. 
4C Colan), Bartxi (min. 46 Oltea
na). Vlad. Ivan (min. 60 Nedelcu) 
— Mustețea (min. 60 Cîrstea). M. 
Popescu — Rada, Roșu.
Jercan.

partida internațională dintre for
mația locală și echipa de primă 
divizie din R.S. Cehoslovacă, V.S.S. 
Kosice. Victoria a revenit pe merit 
oaspeților. Au marcat : Danko 
(min. 27),' Sutko (min. 30), Galiș 
(min. 84), respectiv Naghi (min. 73).

P. TONEA — coresp.
VIDEOTON SZEKESFEHER- 

VAR — RAPID BUCUREȘTI 
4—1 (1—0)

BUDAPESTA, 14 (prin telex de 
Ia redacția ziarului „NEPSPORT"). 
La Szekesfehervar, în prezența a 
peste 4 000 de spectatori, echipa 
locală Videoton a întrecut — în
tr-un meci amical — formația Ra
pid București cu 4—1 (1—0). Echi
pa română a avut o comportare 
bună doar în prima repriză. Golu
rile gazdelor au fost marcate de 
Burka (min. 63 și 75), Volek (min. 
28), Nagy II (min. 87). Pentru oas
peți a înscris Neagu (min. 61).

Rapid a prezentat următoarea 
formație :

Niculescu — Pop — Grigoraș, 
Mușat, Codrea — Angelescu, Ma
rin Stelian — Petreanu (Năstures- 
cu), Dumitrii: II (Savu), Neagu, 
Dumitriu III. înlocuirile s-au efec
tuat în repriza secundă.

Ion
Cassai.

CU PEN

LOTUL DE TINERET SUB 21 DE ANI CUPA „SILVIU 
PLOEȘTEANU”

i Primul adversar A. C 
oj sfoiiM -

După cum am mai anunțat, în di
mineața aceasta se reunește la 
București de tineret sub 21
de ani care va participa la a XXV-a 
ediție a turneu luiinternațional de 
la Viareggi® sub Sumele de Steaua. 
Fotbaliștii-toriiânl au fo6t reparti
zați în grupa Cț'alăluri de A. C. Mi- 

soberruH Iirx
i , ■ ■■' i' '..............  ■ "

uaT S i__

Milan telefon).

de verificare susți-După partida 
nută ieri în compania echipei Di
namo, Sportul studențesc pleacă în- 
tr-un turneu de două săptămîni în 
Bulgaria, ca invitată a clubului Du- 
nav Ruse. Studenții bucureșteni își 
vor stabili sediul în localitatea Iam- 
bol, din sudul Bulgariei. Aici își 
vor continua pregătirile. Programul 
cuprinde și cinci partide de veri
ficare : la 18 februarie la Kazanlîk 
cu formația locală (de Divizia C) ; 
la 20 februarie la Iambol cu Lîskov 
(Divizia A), la 22 februarie la Bur
gas cu Cernomoreț (Divizia A), la 
25 februarie la Ruse cu echipa cu 
același nume (Divizia C) și la 28 
februarie la Ruse cu Dunav (Divi
zia A). La înapoiere și înaintea 
începerii returului, Sportul studen
țesc va juca la 4 martie cu Steaua.

lan, Lanerossi și Bayern Munchen. 
în primul joc, la 24 februarie, lo
tul de tineret va întîlni la Spezia 
formația A. C. Milan, urmînd sâ 
siBțină peste puțin timp partida 
revanșă la Pisa. Invingătoarea din 
aceet meci tur-retur va Întîlni pe 
cea din jocul Lanerosci — Bayern.

Reamintim componența lotului de 
tineret aub 21 de ani convocat as
tăzi : Ion Gabriel șl Costaș — por
tari ; Onuțan, Purima, Unchlaș, Po- 
raschl, doclrlan și Iov&nescu — 
fundași ; Vișan, Ion Ion și Mureșan 
— mijlocași; Anghel, Rădulescu, 
Szabados, Batacliu și Amarandei — 
atacanți.

BRAȘOV, 14 (prin
Miercuri, s-a desfășurat prima eta
pă a celei de-a treia ediții a „Cu
pei Silviu Ploeșteanu" la fotbal. 
Iată rezultatele : SERIA I : Trac
torul Brașov — I.C.I.M. 5—0 (1—0); 
Seria a II-a : Chimia Făgăraș — 
Steagul roșu (tineret) 2—2 (1—1) ; 
Carpați Brașov — Torpedo Zărnești 
1—0 (0—0). Etapa a doua se va 
desfășura la 21 februarie.

C. GRUIA — coresp. județean

INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA 
TURZII — V.S.S. KOSICE 

(CEHOSLOVACIA) 1—3 (0—2)
CIMPIA TURZII, 14 (prin telefon), 

în prezența a peste o mie de spec
tatori s-a desfășurat în localitate.

NOTĂ:
Patru cazuri, reprezentînd abateri 

flagrante de la spiritul de disciplină 
și de la etica sportivă, în general, 
rețin în momentul de față, atenția 
Iubitorilor de fotbal din țara noastră.

Primul este cel al Iul Mărculescu 
de la C.F.R. Pașcani, dispărut de la 
echipă de aproape o lună de zile, 
Ispitit de perspectiva unul transfer 
la Farul, față de care asociația sa 
nu și-a dat consimțămîntul. Cel de 
al doilea „caz- este jucătorul Ne- 
goescu de la Gloria Buzău, atras și 
el de tentante promisiuni făcute tot 
de către Farul. Cazul nr. 3 este al 
juniorului Stoica de la Politehnica

PATRU CAZURI
Galațl pe care (ați ghicit !) tot Farul 
„l-a curtat", cu cîteva săptămîni în 
urmă, fără succes însă, pentru că 
tînărul jucător gălățean a refuzat să 
se lase racolat. în sfirșit, ultimul caz, 
cel al iui Dudu Georgescu de la Pro
gresul București, plecat la Reșița la 
sfîrșitul turului, fără dezlegare, fără 
cerere oficială de transfer, ' 
Intenția de a juca în retur 
Reșița.

Așadar, patru cazuri în 
tențiă racolajului este cît 
de evidentă. T ' 
F.R.F. trebuie să-și spună 
cuvîntul !

Oraș care, în ultimii ani. s-a a- 
firmat in patinajul viteză. Sibiul 
tinde să devină si o pepinieră a 
Datinajului artistic. Bineînțeles, a-

LA SIBIU... PRIMII PAȘI PE
GHEAȚA

a IV-a ediție — s-a încheiat cu 
rezultate foarte bune. Astfel, la pe
rechi : Ioana Buradel — Eugenia 
Popescu 924 (467—457) s-au clasat 
pe primul loc. urmate de Florica 
Tudor — Elena Calagiu 880 (433— 
397). La individual pe primele trei 
locuri : Florica Tudor 48'3 : Ioana 
Buradel 467 și Eugenia Popescu 457.

«•Corespondentul nostru județean din Suceava — C. Alcxa — 
ne-a trimis această frumoasă fotografie pe care o intitulează „Pa
noramic de schi... din Vatra Dornei". I

„CUPA FETELOR" LA 
GIURGIU

Pe arena cu două piste a aso
ciației sportive Cetatea — s-a or
ganizat o întrecere de popice (in
dividual și perechi), la care au par
ticipat 14 jucătoare (uneie. com
ponente ale echipei Cetatea din Di
vizia A). Competiții, dotată cu 
„Cupa fetelor” — aflată la cea de

ceasta este posibil datorită patinoa
rului artificial inaugurat în luna 
noiembrie a anului trecut. După ce 
cu aproape 3 săptămîni în urmă 
consemnam înființarea primei sec
ții de hochei pe gheață acum a- 
nunțăm apariția unui centru de se
lecție pentru patinaj artistic. A fost 
posibil acest lucru întrucît în de
cembrie 1972, pe lingă Casa de cul
tură a tineretului din Sibiu s-ă în
ființat un centru de inițiere in pa-

in exercițiul funcțiunii

LN CAMPION AL SERIOZITĂȚII
...Oamenii pot fi minunați, chiar 

dacă nu fac minuni. Un adevăr în 
sfera căruia se înscrie, probabil, și 
Simion Surdan. Am putea spune 
chiar că mijlocașul din ultimii 10 ani 
al Politehnicii Timișoara face par
te din categoria personalităților fot
balului nostru, deși n-a jucat în e- 
chipa națională decît o dată, parcă 
simbolic, la acel 4—2 cu Elveția, 
de pe „Republicii". Omul acesta 
care, acum, în februarie, a trecut 
granița celor 33 de ani, reprezintă 
unul din cele mai semnificative e- 
xemple de seriozitate, perseve
rență, modestie, pasiune și fideli
tate. O viață la care pot medita 
foarte mulți din 
pornit în marea 
lului, ca și cei 
încă...

Surdan a iubit 
siune rară. Dar a avut înțelepciu
nea să nu reducă totul la fotbal. 
A avut această înțelepciune la
acea vîrstă a naivităților, la
16 ani, atunci cînd venise în Ti
mișoara să joace fotbal și nu avea 
decît patru clase elementare. Băia
tul acela sfios de țărani dintr-o co
mună bănățeană, din Pustiniș, este 
astăzi doctor stomatolog. Drumul a 
fost, însă, lung și greu, un drum în 
care Simion Surdan n-a sacrificat 
nici fotbalul de înaltă performanță 
și nici studiile, chiar dacă între 
cele două activități au existat orele 
de atelier unde muncea. Există cî
teva cifre cu o mare forță de ex
presie în acest sens : 17 selecționări 
în naționala de juniori, 8 în cea 
de tineret, una în A, 10 ani neîn- 
trerupți în echipa studenților timi
șoreni, note de la opt în sus în 
toți anii de studii ai Facultății de 
stomatologie, Ordinul „Meritul

tinerii 
aventură a 
care n-au

care au 
fotba- 
pornit

fotbalul cu o pa

Stomatologul Surdan

sportiv" clasa a III-a primit în 
1971.

...L-am reîntîlnit j)e Surdan zile
le trecute la un amical al echipei 
timișorene. Venise de puțin timp 
de la Buziaș unde-și exercită pro
fesiunea de doctor stomatolog. Zil
nic face naveta pe ruta Timișoara- 
Buziaș-Timișoara. Dimineața pleacă 
la cabinetul său, după amiază re
vine în Timișoara la antrenament. 
Probabil că unii s-ar văita de duri
tatea Unui asemenea program. Si
mion Surdan, cu maturitatea sa

VOR ALCATUI CUPERMAN Șl
DIN NOU UN CUPLU DE

Cuperman și Moldoveanu au for
mat, cu ani în urmă, un cuplu de 
atacanți care promitea să atingă 
granițele consacrării în fotbalul 
nostru. Primul, produs sută la sută 
al Politehnicii Iași, cel de al doi
lea ieșean prin adopțiune, au cules 
— jucînd împreună — marile satis
facții ale performanței generate de 
calități sportive deosebite și com
plementare, satisfacții însumînd 
multe aprecieri elogioase și o deo-

început de înrăutățire a relațiilor 
pe care nimeni — conducători, an
trenori și jucători — n-au fost ca
pabili să-l limiteze. De aceea și 
drumul pînă la conflictul propriu- 
zis și pînă la deznodămîntul aces
tuia a fost parcurs, în timp, mai 
repede decît era de așteptat. Aici 
au contribuit, evident, și unele îm
prejurări nefavorabile. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că, într-o mă
sură, și-au făcut loc exagerările,

MOLDOVEANU
VALOARE ?

CUPERMAN
orașul

MOLDOVEANU

dar cu 
la C.S.M.

care în- 
___ __ se poate 

Față de toate acestea, 
hotărît

tinaj deschis pentru copii de vîrstă 
școlară și preșcolară. Pînă în pre
zent. 120 de copii au învățat să pa
tineze. De la 15 ianuarie cursurile 
se desfășoară pentru două categorii 
de vîrstă : între 3—5 ani și 5—8 
am. Au și apărut primele talente: 
Tatiana Ignat, Ada Platner și Ma- 
rieta Floca. De perfecționarea aces
tor copii se ocupă cinci instructori 
voluntari, vechi patinatori și a- 
nume Ion Bitea, Nieolae Ivan, Va
sile Armenciu. Friesich Hrastel și 
Wilhelm Frisch.

Iiie IONESCU, coresp. județean.
_________ I

• Un frumos și reușit con- 
de schi și săniuțe pen- 

a fost organizat in 
sta pune montană . 

Vale. La startul di- 
p.-obe s-au aliniat 
ce elevi. în clasa -

curs 
tru elevi 
ejnoBcuta 
Stina de 
feritelor 
peste 130
meniul general, pe primul loc 
s-a situat reprezentativa Li
ceului agricol din Oradea.

Ilie GHIȘA. coresp județean

DUMINICA, PE VIRFUL 
BUCIU I

La Sovata, in fiecare duminică, 
elevii de la școala generală și liceul 
din localitate fac excursii sub con
ducerea profesorului dc educație 
fizică Ion Timbuț. Ei urcă pe vir- 
ful Buciu din masivul Gurghiului, 
unde se distrează de minune. A- 
colo se dau cu săniuțele și, bine
înțeles, fac schi. In fiecare dumini
că la aceste excursii — cu prilejul 
eărora se 
concursuri 
cite 40—50

organizează uneori și 
sportive — participă 

de elevi.
A. FEKETE, coresp.

ATLETISM IN SALA LA BRAILa

atletismului
se desfășoa-

Intrate în tradiția 
brăilean, întrecerile ce 
ră în sala special amenajată a 
C. S. Brăila se bucură de un mare 
succes de participare. O dovadă : 
la recentul concurs dotat cu Cupa 
Dunării au participat atleți și at
lete de la CS.U. Galați, C.S. Con
structorul București, C.S. Brăila. Șc. 
sp. Galați, Șc. sp. Brăila și C. S. 
Progresul Brăila. Iată cîteva din 
cele mai bune rezultate obținute cu 
acest prilej. JUNIORI II: 50 m 
plat — Dorin Popescu (Șc. sp. Ga-

sebită priză la publicul 
moldovean.

La un moment dat, în6ă, 
ția cuplului Cuperman — Moldo
veanu n-a mai cunoscut strălucirea 
pe care o asigură legătura indestruc
tibilă cu echipa și forța colectivu
lui. Un conflict, aparent banal mai 
întîi, cu antrenorul, un diferend 
fără mare importanță după aceea 
cu coechipierii, un meci mai slab 
sau o atitudine de frondă față de 
conducerea clubului au constituit un

evolu-

ambițiile și lipsa de înțelegere re
ciprocă.

în aceste condiții, soarta cuplului 
Cuperman — Moldoveanu căpăta un 
curs de veritabilă „odisee". Punctul 
de plecare l-a constituit, de astă 
dată, retrogradarea Politehnicii Iași 
în Divizia B. A urmat apoi, suspen
darea — inițial pe doi ani — a ce
lor doi jucători, acuzați de neînca- 
drare în procesul de pregătire, 
transferul formal la Unirea Iași în 
Divizia C și lunile de toamnă, în-

lăți) 6,1 ; înălțime — Doru Oprea 
(C.S. Brăila) 2 m : greutate — V. 
Grigore (C. S. Brăila) 14,16 m. JU
NIORI 1: 50 m plat — Milică 
Munjiev (Șc. sp. Brăila) 6.0 ; lun
gime — Milică Munjiev 6,94 m : 50 
m plat Madeleine Nieolae (C.S.U. 
Galați) 6,7 ; înălțime — Argentina 
Pavel (C. S. Brăila) 
tate — Maria Benos
11,48 m.

Pe echipe, primul 
cupat de C. S. Brăila.

INTILNIRE DUPĂ 20 DE ANII
I

1.65 m ; greu- 
(Șc. sp. Brăila)

loc a fost o-

N. COSTIN, coresp. județean.

„PALETA DE ARGINT'

Interesantă întîlnire de tenis de 
masă la Iași. Mai precis, reîntilnire. 
în sala sporturilor din localitate 
s-au confruntat foști jucători de te
nis de masă care în urnă cu... 20 
de ani, reprezentau lașul în com
petiții republicane (ajunseseră și în 
turnee finale pe țară). Nu contea
ză scorul cu care s-a terminat în- 
tilnirea, ci spiritul prietenesc al a- 
cestei frumoase întreceri. I-am vă
zut cu paleta în mină pe cei de la 
LOCOMOTIVA GARA (Sorin Bră- 
iescu, Mihai Banțaș, Vasile Crean
gă, Constantin Gheorghiu) și ȘTI
INȚA I.M.F. (Petrică Dumitrescu, 
Leo Schifter, Relu Schwartz, Puiu 
Ioil). In proba feminină le-am revă
zut pe Ileana Ionescu, Margareta 
Ursu Ionescu (L). Rodica Creangă 
Dima, Bele Filimon Stocloza (S).

I
I
I
I
I
I

tre speranțe și deznădejde, în aștep
tarea unui transfer adevărat, rea
lizat în cele din urmă, la Sportul 
studențesc.

în acest fel, la Sfîrși'tul lui 1972, 
Cuperman și Moldoveanu dețineau 
un record, pe cît de original, pe 
atît de nedorit, acela de a fi trecut, 
într-un singur an, prin toate cele 
trei eșaloane competiționale divi
zionare ale țării. De la A la C și 
din nou la A.

La Sportul studențesc, Moldo
veanu și Cuperman nu mai alcă
tuiesc un cuplu ca la Politehnica 
Iași. Ei sînt acum doi jucători de 
certă valoare și conștiincioși, care 
candidează împreună cu toți ceilalți 
componenți ai lotului studenților 
bucureșteni, la un loc în formația 
de bază. Aici este poate și meritul 
conducerii clubului și, desigur, al 
antrenorului Gheorghe Ola care a 
știut să-i încadreze pe cei doi foști 
ieșeni, într-un regim de pregătire 
și într-o idee de joc care să le 
ofere condițiile unei valorificări ma
xime a potențialului lor. Este însă 
indiscutabil și meritul lui Cuper
man și al lui Moldoveanu, de a fi 
reușit să se elibereze de complexe, 
luptînd apoi alături de colectiv și 
cu sprijinul acestuia, pentru a re
veni acolo unde le dau dreptul nu 
numai calitățile și posibilitățile lor 
sportive, ci și poziția cîștigată în 
fotbalul nostru și în societate.

„La Sportul studențesc am găsit 
o adevărată familie, spune Cuper
man. încrederea ce mi s-a acordat 
mă obligă să răspund in așa fel 
incit să nu rămin cu nimic dator 
celor care au crezut în mine. M-am 
pregătit, in această iarnă, mai bine 
ca oricind și aștept cu emoție și 
încredere returul, ca să-mi incerc 
forțele și șansa de a contribui la 
reușita echipei mele“.

„Mă simt capabil, adaugă la rîn- 
dul său Moldoveanu, să-I concurez 
și să-1 completez, în același timp pe 
Cuperman, in ce privește angaja
mentul față de viitorul competițio- 
nal al echipei noastre".

— Chiar și dacă acest viitor nu 
va fi, să zicem, competitiv la ni
velul primei divizii ?

— Chiar. Vom rămine amindoi Ia 
Sportul cu convingerea că va tre
bui să reușim, indiferent că această 
reușită o vom înscrie acum, — așa 
cum o dorim cu toții — sau 
tirziu.

Pentru 
presia că 
puns din 
Moldoveanu. în realitate însă, 
un răspuns al datoriei colective. 
Cuperman și Moldoveanu numai 
dintre purtătorii de cuvînt a) 
cesteia.

din totdeauna, a găsit totul firesc : 
„Cînd iubești cu adevărat ceva, nu 
există sacrificiu! Totul merge în 
virtutea pasiunii ! Iar eu iubesc și 
fotbalul, și medicina". în după-a- 
miaza aceea, unul din cei mai buni 
fotbaliști din teren a fost 
Simion Surdan...

...Dialog despre viitor. 
Surdan mărturisește că se 
la un cabinet stomatologic 
tivilor. „Nu ne dă»*i seama ce in
fluență nefastă au asupra organis
mului și, implicit, asupra evoluției 
unui jucător, și cele mai mici carii 
dentare!“... Discuția „curge" nor
mal și spre destinul lui „Poli" Ti
mișoara.

„Anul acesta trebuie să promo
văm 1 In fiecare an s-a spus așa, 
dar acum echipa s-a pregătit și a 
fost sprijinită ca niciodată. Proba
bil, că m-aș fi lăsat anul trecut de 
fotbal, mai ales că am fost nevoit 
cîteva luni să întrerup activitatea 
spre a-mi satisface serviciul mili
tar. Dar visul meu cel mare e să 
mai joc în Divizia A, aici la Timi
șoara, unde am cunoscut toate 
bucuriile vieții mele".

— înseamnă că la anul, dacă 
„Poli" va juca în prima divizie...

— înseamnă că voi juca atît cît 
voi fi util. Și voi avea tăria să mă 
retrag după cîteva partide, discret, 
să fac loc în echipă unor tineri ta- 
lentați. Pînă atunci, însă, trebuie 
să ne vedem, Ia modul cel mai 
serios cu putință, de acest retur 
foarte greu tiare vine pentru noi, 
liderul de toamnă.

...Cineva a spus că una din ma
rile legi 
cum îți 
Simion 
sportiv, 
din cele 
atîția tineri talentați...

/ Mircea M. IONESCU

doctorul

Doc torul 
gîndește 
al spor-

ale succesului este modul 
ordonezi timpul. Doctorul 
Surdan, admirabil om și 
reprezintă, probabil, unul 
mai bune exemple pentru

LOTOPRONOSPORT 
tragere excepționala prono- 

EXPRES — 18 FEBRUARIE 1973
3 ZILE PlNA LA ÎNCHIDEREA VINZA- 

RH BILETELOR
Trei zile au mai rămas pînă la în

chiderea vînzării biletelor pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres de du
minică 18 februarie 1973. Reamintim că 
la această tragere excepțională se a- 
trlbule in număr NELIMITAT : autotu
risme DACIA 1300 și DACIA 1100. 
excursii în U.R.S.S. — partea sudică — 
durata cca. 21 zile șl excursii de 8 zile 
in TURCIA. Se mal atribuie numeroa
se premii în bani de valoare fixă și 
variabilă. procurați-vă biletele din 
vreme.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES NR. 7 DIN 14 FE

BRUARIE 1973
Fond general de premii : 3 034 274 lei 

din care 1 706 540 lei report.
Extragerea I : 32 4 17 37 7 44
Extragerea a II-a : 18 35 10 26 22
Plata premiilor se va face în Capi

tală începînd din 22 februarie pînă ia 
31 martie 1973. iar în tară începind 
aproximativ din 26 februarie pînă la 31 
martie 1973. inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 9 

FEBRUARIE 1973
Extragerea I : Cat. 1 

a 83 082 lei ; cat. 2 : 
cat. 3 : 8,05 a 9 498 lei 
2 262 lei ; cat. 5 : 76 a 
204.05 a 375 lei.

Extragerea a n-a :

mai

un moment, am avut 
recunoaștem în acest 
nou cuplul Cuperman — 

era 
Iar 
doi 
a-

im- 
răs-

: 3 variante 10% 
4,05 a 18 879 lei : 

; cat. 4 : 33,80 a 
1 006 lei ; cat. 6:

_____ _  ________ Cat. A: 1 va
riantă 25% a 85 102 lei și 1 variantă 10% 
a 34 041 lei ; cat. B : 4,90 a 14 589 lei ; 
cat. C : 10,30 a 6 940 lei ; cat. D : 12,95 
a 5 520 lei ; cat. E : 30,50 a 2 344 lei ; 
cat. F : 46,35 a 1 542 lei ; cat. Z : 1 264.65 
a 100 lei.

Premiile de la categoria 1 jucate 10% 
de 83 082 lei au fost obținute de : PATU 
COSTICA din București. MOCA NI- 
COLAE din constanța și TEISI GHEOR
GHE din Tg. Jiu.

Premiul de Ia categoria A 
de 85 102 lei a fost obținut 
SARA din Rădăuți.

Rubrică redactată
LOTO-PRONOSPORT

jucat sfert 
de MEDEI

de

Nieu SBUCHEA. coresp. D. DIACONESCU, coresp. județean.

cam- 
rnasă 
După 
celor

Consiliul asociației sportive Bucu
ra din Hațeg a organizat un 
pionat individual de tenis de 
intitulat -Paleta de argint**, 
partide frumoase, întrecerea
peste 40 de elevi ai liceului din lo
calitate s-a încheiat cu victoria lui 
Nieolae Szilaghi.

Mihai IONESCU

• Sala clujeană de atletism din Parcul Babeș-Bolyai cunoaște, 
în această perioadă, o mare animație. Vremea rece i-a trimis pe 
atleți în brațele ei și aceasta îi primește cu... căldură Un cores
pondent al ziarului nostru — P. NAGY, din Cluj — a surprins un 
aspect de la întrecerile organizate în această sală : Attila Keresztes 
— locul II în campionatul țării de juniori III — doboară de pu
țin ștacheta ridicată la 1,80 m.

»IH ■ 
PIELE

Vă dă posibilitatea să cumpărați cu reduceri de prețuri, între 
10% șl 25% • Paltoane din stofă pentru bărbați, adolescenți și 

copii (băieți șl fete) a Paltoane din stotă pentru femei și adoles
cente • Pardesle stofă pentru femei, adolescente și băieți a Fuste 
stofă pentru femei și adolescente a Fulare țesute lină și tip lina 
• Baticuri șl basmale țesute lină și tip lină a Șepci pentru iarn; 
din țesături de lină și tip lină a Mănuși de piele căptușite cu tri
cot a Cizme și ghete p.v.c. pentru femei.

MULTE DIN ACESTE MĂRFURI SE VlND ȘI CU PLATA Ih> 
RATE.



PRIMUL MECI AL ECHIPEI DE HOCHEI IN AUSTRIA

KLAGENFURT, 14 (prin telefon de 
la trimisul nostru). —

Răspunzînd invitației municipalită
ții Klagenfurt (oraș cu 80 000 de lo
cuitori, aflat în sud-estul Austriei, 
in apropierea graniței cu Iugoslavia, 
echipa de hochei a României a po
posit aci de marți. Prima surpriză : 
primirea extrem de cordială pe care 
ne-au făcut-o reprezentanții munici
palității și ai clubului K.A.C., unul 
dintre cele mai reputate din Austria, 
datorită numai echipei sale de hochei, 
cîștigătoare a 
10 ani în șir.

Știam încă 
amical dintre 
de Ia K.A.C. 
manifestărilor . _
culturii românești”, el fiind precedat 
în trecutul apropiat de evoluția hand- 
baliștilor Universității București și a 
altor sportivi români. Dar, despre 
amploarea acestei manifestări, orga
nizată de ambasada Republicii Socia
liste România în Austria, în colabo-

campionatului țării de 
de acasă că acest meci 
hocheiștii noștri și cei 
figurează în programul 

prilejuite de „Zilele

rare cu primaria capitalei landului 
Carintia, aveam să ne convingem a- 
bia la fața locului, plăcut impresio
nați de mulțimea afișelor, a panou
rilor, a steagurilor cu tricolorul nos
tru și dacă vreți de interesul evident 
al tuturor celor pe care i-am întîlnlt 
aci.

Despre acest eveniment ne-a In
format mai pe larg Valeriu Dlnică, 
atașatul cultural al ambasadei Ro
mâne (o veche cunoștință a noastră, 
de pe vremea cînd era atlet, sub con
ducerea lui Nicolae Gurău, la Pro
gresul). Este vorba de o amplă ac
țiune de popularizare a unora dintre 
realizările românești în domeniul cul
tural. Intîlnlrea de hochei precede cu 
cîteva ore inaugurarea oficială a 
acestor manifestări, ce vor avea 
loc, joi după amiază, Ia muzeul 
orașului, odată cu vernisajul unei ex
poziții de pictură românească contem
porană, prilej cu care vor lua cu- 
vîntul și Hans Ausserwinkler, prima
rul orașului și ambasadorul țării

Scrimerii noștri la București și Sofia

UN PROMIȚĂTOR PRELUDIU
LA MARILE

Cu ^triunghiularul* de la Bucu
rești și cu întrecerile de sabie de Ia 
Sofia, februarie a deschis porțile scri- 
merilor noștri spre marile competiții 
ale anului — turneele cu îndelungată 
tradiție șl largă participare, Univer
siada (care va reuni la Moscova, cu 
siguranță, figuri ilustre ale planșei), 
campionatele mondiale cu deosebita 
lor pondere.

Confruntarea reprezentativelor de 
tineret ale țării noastre cu formațiile 
similare ale R. D. Germane și Bul
gariei a avut, în primul rînd, rolul 
să verifice stadiul de pregătire ăl 
noii generații de mușchetari, o gene
rație cu multe elemente valoroase, de 
care se leagă speranțele noastre pen
tru J. O. de la Montreal și chiar pen
tru ediția din 1980 a Olimpiadei. Se 
știe că unii dintre tinerii noștri tră
gători au și dobîndit primul galon al 
consacrării, devenind campioni balca
nici în compania seniorilor din cele
lalte țări. Ei și-au confirmat, în bună 
parte valoarea, Aurora Crișu și Ion 
Pop clasîndu-se pe primul loc Ia flo
retă — fete și, respectiv, sabie, iar 
ceilalți doi, Petre Kuki (floretă) șl 
Ion Popa (spadă) ureînd pe podiu
mul de premiere.

Totodată, am putut consemna îm
bucurătoarele progrese ale unor ele
mente mai tinere ca Marcela Moldo, 
van, Florica Radu (floretă). M. 
Frunză (sabie). N. Doboș (spadă).

Am asistat, însă, șl la evoluții sub 
nivelul așteptărilor. Viorica Draga, 
de exemplu, n-a mai arătat sigu
ranța și precizia care au situat-o 
printre marile speranțe ale floretei

COMPETIȚII
feminine. Sabrerul M. Mustață __
mai fost tot atît de decis și inspirat 
ca in meciul București—Moscova, iar 
floretiștii P. Buricea și N. Alese s-au 
situat și ei sub nivelul anterioarei 
prezențe pe planșa de concurs.

Știm, comportarea scrimerilor tineri 
suferă fluctuații In mod mai frecvent 
decît în cazul trăgătorilor maturi. 
Dar, oricum, sperăm ca antrenorii 
sau profesorii lor să analizeze temei
nic cauzele regresului manifestat cu 
acest prilej și să ia măsurile care se 
imnnn.

Turneul de la Sofia a jucat și el 
rolul unui test precompetițional pen
tru sabrerii noștri din prima garni
tură. pe care ii așteaptă la sfîrsitul 
săptămînii viitoare una din marile 
Întreceri clasice: Trofeul Martini de 
la Bruxelles.

Fostul campion național, O. Vintilă, 
care i-a însoțit pe sportivii noștri la 
Sofia In calitate de arbitru, ne-a de
clarat, la înapoiere, că atît cele două 
prezențe In finala probei Individuale 
(Irimiciuc — locul III și Nilcă — lo
cul IV) cit și locul II ocupat In tur
neul pe echipe (In ciuda dificultăților 
create de inadvertențele de arbitraj) 
sînt o promisiune fermă pentru un 
sezon cu satisfacții mari In această 
armă.

îndelungata experiență șl cunoscu
ta francheță a interlocutorului nostru 
ne determină să-1 acordăm creditul 
cuvenit și să așteptăm, cu mai mul
tă nerăbdare, rezultatele proximei 
confruntări de mare anvergură de Ia 
Bruxelles.

n-a

noastre în Austria, Dumitru Aninoiu.
Pe agenda manifestărilor figurează, 

de asemenea, un spectacol cu bale
tul lui Leo Delibes — Copelia, avind 
în rolurile principale pe Ileana Ili
escu șl Petre Ciortea de la Opera 
Română din București, o expoziție 
de carte, o săptămînă a filmului ro
mânesc și un interesant concurs — 
deschis elevilor — ■ cu tema t „Cunoaș
teți România ?“, al cărui cîștigător 
va fi premiat cu o vacanță de două 
săptămîni în țara noastră.

Miercuri dimineața, profitînd de 
prezența hocheiștilor români la o 
scurtă ședință de antrenament, pe 
gheața de la Stadthalle, mai mulți 
copii, viitori competitori ai concursu
lui, ne-au solicitat date și despre 
sportul nostru, spunindu-ne, sigur 
de ei : .Cu geografia, cu istoria, dar 
și cu altele stăm destul de bine*. Am 
fost realmente plăcut impresionați să 
constatăm cît și cîte știau despre 
sportul românesc, despre unii din 
marii săi performeri. La rîndu-le au 
fost foarte îneîntați, mal ales cînd 
i-am învățat să pronunțe corect nu
mele lui Berceanu, Panțuru sau Cor- 
bu. Cele mai multe „opinteli* le-au 
avut cu pronunția numelui lui Pat- 
zaichin, căruia ii regretau neșansa 
de a nu fi realizat la Munchen un 
event de aur !

Prezenți la antrenamentul nostru 
au fost Insă și cîțiva localnici mai 
In puterea virstei, care-și aminteau 
de jocul pe care echipa noastră l-a 
făcut aci în 1963, cînd a lăsat o fru
moasă impresie. Din formația care 
a evoluat atunci mai sînt prezenți 
doar Varga, Făgăraș și Pană, așa in
cit toți așteaptă cu multă curiozitate 
să vadă ia lucru „noul val” al ho
cheiului românesc.

Romeo VILARA

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul

COMPLEXUL SPORTIV DE LA LUJNIKI
IN AȘTEPTAREA PARTICIPANTILOR LA UNIVERSIADA

7 7
Ultima competiție' de 
mare anvergură găzdu
ită de stadionul central 
„V. 1. Lenin" din Mos
cova au fost finalele 
celei de a V-a Sparta- 
chiade a popoarelor 
U.R.SS. în 1971. Marea 
arenă se pregătește a- 
cum .sd găzduiască în
trecerile Universiadei 
de vară ’73.

Foto 1 TASS

arăta Lujniki in 1980 ?— Cum va

DE TENIS DE LA CALGARY
MONTREAL, 14 (Agerpres). — A 

început turneul internațional de te
nis de la Calgary (Alberta), la care 
participă și jucătorii români Ilie 
Năstase, Ion Tiriac și Traian Marcu. 
în primul meci susținut, Traian 
Marcu l-a întîlnit pe tenismanul 
indian Jas Singh, în fața căruia a 
pierdut cu 6—7, 3—6. Intr-o altă 
partidă, australianul Ian Fletcher 
l-a întrecut cu 7—5, 6—7, 6—2 pe 
argentinianul Tito Vasquez.

Ilie Năstase și Ion Tiriac sînt ca
lificați direct în turul II.

După cum se știe, în a doua jumă
tate a lunii august va avea loc la Mos
cova o nouă ediție a Universiadei. 
Zilele trecute, Lev Antonievici Niki
tin, directorul stadionului central 
„V. I. Lenin” din Moscova, ne-a răs
puns la cîteva întrebări în legătură 
cu pregătirile efectuate în vederea 
marii competiții.

— La Lujniki au mai avut loc în
treceri de o asemenea amploare. Vreți 
să ni Ie reamintiți ?

Sebastian BONIFACIU

Azi in C. C. E. la handbal masculin

MECIUL RETUR DINTRE
M.A.I. MOSCOVA Șl STEAUA

MOSCOVA, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Au mai rămas 
puține ore pînă la disputarea meciu
lui retur din cadrul sferturilor de fi
nală ale C.C.E. la handbal masculin 
dintre formațiile M.A.I. Moscova și 
Steaua București. In acest scurt in 
terval de timp ambele formații își 
desăvîrșesc pregătirile, jucătorii ro
mâni aflîndu-se de azi (n. r. miercuri) 
în capitala Uniunii Sovietice, unde 
au fost întîmpinați la sosire de re
prezentanții clubului moscovit, ce-și 
desfășoară activitatea pe lingă Insti
tutul ’ de Aeronautică. Imediat după 
sosire, handbaliștii bucureșteni, care 
după cum se știe au pierdut surprin
zător partida tur, disputată în urmă 
cu mai bine de o săptămînă la Plo
iești și încă la un scor destul de mare 
(14—22), au luat un prim contact cu 
sala în care va avea loc meciul re
tur.

Formația sovietică s-a antrenat și 
ea intens în ultimele zile, în ciuda 
faptului că abordează jocul de pe te
ren propriu cu un substanțial avans 
de 8 goluri. în acest sens ni s-a părut 
semnificativă declarația antrenorului 
S. Evtușenko : „Noi ne pregătim să 
jucăm acest meci, fără a ne mai gîndi 
Ia rezultatul de la Ploiești..." întrea
ga formație este aptă de meci, ca și 
Steaua, de altfel, care a făcut depla
sarea la Moscova cu întregul lot.

Meciul va avea loc mîine (n. r. azi) 
fncepînd de la ora 19, ora locală și 
se va disputa într-una din sălile de 
care dispune clubul Institutului de 
Aeronautică din Moscova. Intîlnlrea

va fi condusă de un binecunoscut 
cuplu de arbitri i Paul Ovdal șl Jack 
Rodii, ambii din Danemarca.

Horia ALEXANDRESCU

MALAGA, 14 (Agerpres). — După 
consumarea a 4 runde, în turneul 
internațional de șah de la Malaga, 
în clasament conduce Miguele Quin
teros (Argentina) cu 2‘/j puncte și 
o partidă întreruptă, urmat de 
Bruno Parma (Iugoslavia) — 2,;i 
puncte. Florin Gheorghiu (Româ
nia), Paul Benko (S.UA.) — 2
puncte o partidă întrerupta fie
care. în runda a 3-a Gheorghiu a 
obținut renr.zâ, iar în cea de-a 4-a 
a întrerupt cu M. Quinteros. Rezul
tate din runda a 4-a: Parma — 
O’Kelly remiză; Filip — Matano- 
vici remiză.

— Desigur : în 1957 a avut loc e- 
diția a treia a Jocurilor mondiale ale 
tineretului, cu participarea unor spor
tivi din peste 100 de țări. In același 
an, la Palatul sporturilor, s-a dis
putat campionatul mondial de hochei, 
iar în 1962 — cel de patinaj viteză. 
In anii 1959, 1963, 1967, 1971, pe sta
dionul central s-au desfășurat Spar- 
tachiadele popoarelor U.R.S.S. în 1965, 
în Palatul sporturilor s-a disputat 
campionatul european de patinaj ar
tistic.

Bazele sportive ale complexului de 
la Lujniki sînt, după cum știți, ur
mătoarele : stadionul central „V. I. 
Lenin” (marea arenă sportivă),-eu pis
tă de rekortan, cu o capacitate de 
104 000 de locuri ; Mica arenă spor
tivă, cu tribune de 12 000 de locuri ; 
Palatul sporturilor (12 000 de locuri), 
unde pot avea loc întreceri la 15 ra
muri sportive ; bazin de înot (cu 
10 000 de locuri în tribune) ; Centrul 
de tenis, cu 30 de terenuri și Orășe
lul copiilor.

— Din 1954. de Ia data inaugurării 
sale, s-a mai schimbat stadionul pînâ 
astăzi?

MARELE MAESTRU A.

/

PRONOSTICUL SOCIOLOGULUI

Anul trecut, înaintea Jocurilor Olim
pice, un sociolog finlandez a prezis că 
atletismul în țara sa va înregistra în 
scurt timp un serios declin, datorită tot 
mai numeroaselor preocupări extraspor- 
tive ale tineretului. Tot el afirma că 
atlet» finlandezi nu vor mai cuceri me
dalii olimpice de aur înaintea anului 
2 000... Pronostic , inexact : Lasse Viren 
și Pekka Vasala au devenit campioni 
olimpici la Mttnchen, primul la 5000 șl 
10 000 m, iar secundul la 1 500 m 1

Atletismul din „țara celor o mie 
lacuri” tinde să-și reocupe locul 
care-1 deținea în perioada dintre 
două războaie mondiale. în plus, pre
gătirea atleților fruntași va fl sprijinită 
printr-un ajutor material din partea 
statului. Un organism special care va 
lua ființă în curînd se va ocupa de 
această problemă. Directorul acestui for 
atletic va fi chiar Lasse Viren, care se 
află la apusul carierii sale de sportiv 
fruntaș.

SPORTIVII DIN R. P. CHINEZA SE 
AFIRMA

de 
pe 

cele

Prezența pe continentul european a 
selecționatelor de badminton, feminină 
și masculină, a R.F. Chineze, a tost în 
mod deosebit subliniată de cercurile de 
specialitate. în Danemarca, tară în care 
sportul „mingii cu pene” este deosebit 
de popular, oaspeții chinezi au reușit 
două categorice victorii (cu 5—0) în fața 
selecționatelor gazde. A fost încă o do
vadă convingătoare, la prima lor apa
riție în Europa, că badmintoniștii chi
nezi posedă o clasă ridicată si prezența 
lor în cadrul forului internațional de 
specialitate — la care R.P. Chineză nu 
este încă afiliată — se impune fără în
târziere.

MECI ÎNTRE „URIAȘII" TENISULUI

Un meci de tenis între ..uriași” este 
prevăzut să se desfășoare, între 8 și 11 
martie, Ia Connecticut (statul New 
York). Se întîlnesc, tntr-o confruntare 
care tinde sâ devină tradițională, selec-

In turneul zonal al „Cupei Galea“

TENISMENII REPREZENTATIVEI DE TINERET
Ă ROAAÂNIEI ÎNTÎLNESC AUSTRALIA

PARIS 14 (Agerpres). — La viitoa
rea ediție a competiției internațio
nale de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea” vor participa echipe reprezen- 
tînd 30 de țări. După cum se știe, 
competiția este rezervată jucătorilor 
sub 21 de ani. Pentru prima oară în 
istoria competiției, și-au anunțat par
ticiparea echipele Australiei, Tunisiei 
și Indiei.

Primul tur al competiției este pro
gramat între 19 și 22 iulie, echipele 
evoluînd în 4 zone eliminatorii după 
cum urmează i zona A (Monaco) : 
Belgia—Turcia ; Bulgaria—Monaco ; 
zona B (Szczecin) : R. D. Germană — 
Grecia ; Norvegia—Polonia ; zona C 
(Ziirich) ! Brazilia—Olanda ; Iran—El
veția ; zona D (Maribor) : Mexic — 
Danemarca ; Tunisia—Iugoslavia.

Echipele învingătoare din aceste 
grupe se vor califica în faza urmă
toare, care se va desfășura în grupe

zonale după cum urmează : GRUPA 
A (Berlinul occidental): Anglia — 
Finlanda ; R. F. a Germaniei cu e- 
chipa calificată din zona prelimina
ră C ; GRUPA B (NEGURI, localitate 
în Spania, în apropiere de BILBAO) ; 
India — Ungaria: învingătoarei
va întîlni formația Suediei, iar Spa
nia va întîlni echipa cîștigătoare a 
zonei preliminare A ; GRUPA C (pro
babil la Milano) : Australia—România 
și Italia cu clștigătoarea zonei preli
minare D ; GRUPA D (Marianske ■ 
Lazne) ; Noua Zeelandă—Austria. E- 
chipa învingătoare va întîlni formația 
Franței, iar Cehoslovacia va juca îm
potriva echipei învingătoare din gru
pa preliminară B.

Echipele învingătoare din 
grupă zonală se vor califica 
turneul final, programat Intre 
august la Vichy — Franța.

fiecare 
pentru 
2 și 7

ALGERIENI! PRIVESC DEPARTE-

dinționatele celor mai buni tenismeni _ 
S.U.A. șl Australia. Federația americană 
de specialitate anunță un lot cu nume 
sonore, compus din Stan Smith, Arthur 
Ashe. Cliff Richey, Bob Lutz și Marty 
Rlesen, iar vedetele australiene sînt șt 
ele în grup compact, cu Rod Laver, Ken 
Rosewali. John Newcombe, Fred Stolle 
și Roy Emerson.

De fapt Intîlnlrea din -acest an este 
sensibil depreciată de amănuntul că 
aproximativ aceleași team-uri vor con
cura și în cadrul „Cupei Davis”, con
form actualului regulament, care nu 
mai face deosebire între profesioniști și 
amatori.

„Algerienii se pot socoti printre gaz
dele posibile ale ediției din anul 1?M 
a Jocurilor Olimpice- — a declarat !a 
una din ședințele Consiliului superior 
al sportului african, delegatul Algeriei, 
Jean-Claude Ganga. Analizînd rezulta
tele Jocurilor Africane, d-sa a declarat 
că experiența căpătată în organizarea 
diferitelor competiții sportive ca și a-

GOL’JL „FESTIV" NU CADE I

Pentru al 1 500-lea meci pe care vete
ranul hocheiului profesionist Alex Del
vecchio îl susținea în Liga americano- 
canadiană (N.H.L.), colegii săi de echipă 
de la Detroit Red Wings s-au vorbit să 
facă tot posibilul ca ” 
marcheze cel puțin un 
avea toate șansele de 
adversara era slabă — 
Iskanders, codașă în 
intențiile bune ale coechipierilor

sărbătoritul să 
gol. „Conspirația” 
reușită deoarece 

echipa New York 
clasament. Dar 

s-au 
lovit ’ pe gheată de o rezistență neaș
teptată din partea adversă și un plus 
de neșansă iremediabil. De cîteva ori, 
pucul pornit din crosa lui Delvecchio 
a fost deviat în ultimul moment de 
tarul de la Islanders și golul 
produs...

Destui de necăjiți, hocheiștii 
troit au deschis totuși o sticlă — 
pante, după sfîrșitul meciului, conside- 
rînd că cele două goluri la care sărbă
toritul
marca 
meciul

nu
por- 
s-a

De-din 
de șam-

p

r-

#

'fl5

f»

DE PE TERENURILE

DE FOTBAL

contribuise cu „pasa decisivă14 
suficient evenimentul. în plus, 
fusese cîștigat cu 4—0.

SALA PENTRU FOTBAL
La Zabrze, în Polonia, se va construi 

prima sală pentru fotbal în Europa. 
Noua construcție, realizată din sticlă pe 
un schelet metalic, va avea 130 m lun
gime, 100 m lățime și 25 m înălțime. 
Terenul de joc va avea dimensiuni re
gulamentare șl va fl acoperit cu gazon 
veșnic proaspăt și verde.

— Ce schimbări se vor mai face Ia 
Lujniki, în vederea noii ediții a Uni
versiadei ?

— Pentru Universiada 1973, sta
dionul va fi pregătit foarte minuțios. 
Se refac bazele sportive, se pune la 
punct tabela electronică din Palatul 
sporturilor, se amenajează bazinul de 
înot etc. Pentru ziariști se vor înfi
ința mai multe centre de presă. Iu
bitorii sportului din capitala sovieti
că îșl vor putea procura cu mult timp 
înainte biletele, care vor avea im
primată, pe ele, emblema Universia
dei.

— Lujniki este 
pentru sportul de 
și pentru sportul de

un centru doar 
performanță, sau 
masă ?

Actualmente,_____ ____ , stadionul central 
reprezintă un adevărat oraș al spor
tului și al educației fizice. Pe bazele 
sale pot face sport 25 000 de oameni 
de toate vîrstele.

Tribunele stadionului pot cuprinde 
pînă la 150 000 de spectatori. La Luj
niki mai există : un dispensar de me
dicină sportivă, sectoare șl filiale ale 
Institutului central de cercetări în 
domeniul educației fizice, un muzeu 
al sportului, cabinete metodice, stu
dioul cinematografic „Sport-film“. Pe 
stadion pot avea loc Întreceri în 31 
de ramuri sportive. Există și un ho
tel cu 300 de locuri, precum și o 
mare rețea de restaurante șl cafe- 
uri. Sâ nu uităm nici cinematograful 
cu două săli de cite 300 de' locuri 
fiecare. în 1972, stadionul a sărbăto
rit jubileul celui de al 1000 000-lea 
spectator ia fotbal !

KOTOV ANALIZEAZĂ

stadionul nostru va fi,— In 1980, 
bineînțeles, mai frumos șl va avea 
mai multe baze sportive. In 1974, după 
toate probabilitățile, vom construi un 
Palat acoperit pentru tenis, format 
din : două terenuri de tenis pentru 
demonstrații și tribune cu 5 000 de 
locuri, trei terenuri de antrenament 
In clădire vor putea avea loc și în
treceri de volei, baschet, lupte, box, 
haltere. Toate pistele de atletism vor 
fi acoperite cu tartan, rekortan ș.a.

Direcțiunea Stadionului central piă- 
nuiește acoperirea Micii arene spor
tive și a Bazinului de înot.

în ziua de 15 august, pe Marea a- 
renă sportivă de la Lujniki se va 
deschide sărbătoarea sportivă a stu
denților de pretutindeni, Universiada. 
Colectivul nostru se pregătește să-i 
întîmpine pe participant! cu un căl
duros „bun venit!“

G. BERLEAND 
„Sovietski Sport” — Moscova

• KUWEIT. — Echipa braziliană 
F. C. Santos, aflată intr-un lung 
turneu, a jucat la Kuweit în fața a 
49 000 de spectatori cu formația lo
cală Gadisyeh Sport Club. Gazdele 
au dat o replică neașteptat de bună, 
reușind să conducă pînă în minutul 
70 cu scorul de 1—0 prin golul mar
cat de Jasin Yacubi. Celebrul Pele 
a adus egalarea pentru echipa sa, 
astfel că partida s-a terminat la 
egalitate 1—1.

• NEW YORK. — Selecționata 
(profesionistă) a S.U.A. va efectua 
primul ei turneu în Europa, în a 
doua jumătate a lunii martie. Pînă 
în prezent au fost perfectate trei 
întîlniri : cu Polonia A (la 20 mar
tie, la Lodz), cu Polonia B (la 23 
martie, la Varșovia) și cu echipa 
secundă a R. F, a Germaniei (la 27 
martie, într-un oraș care~urmează 
să fie desemnat). Conducătorii lotu
lui american sînt în tratative cu fe
derațiile de specialitate din Belgia, 
Franța, Olanda și Luxemburg pen
tru completarea turneului cu alte 
meciuri.

• TEL AVIV. — Echipa Benfica 
Lisabona, aflată în turneu în Israel, 
a jucat la Haifa cu o combinată a 
cluburilor locale Maccabi și Hapoel 
Fotbaliștii portughezi au terminat 
învingători cu scorul de 4—0 (1—0).

• LONDRA. — în cadrul turului 
IV al „Cupei Angliei" s-a rejucat 
partida dintre Bolton Wanderers și 
Cardiff City. învingători cu scorul 
de 1—0, fotbaliștii de la Bolton vor 
întîlni în etapa următoare formația 
Luton Town.

• FRANKFURT. — Federația din 
R. F. a Germaniei a suspendat pe 
o perioadă de 3 luni pe fostul por
tar al echipei Schalke 04, Dieter 
Burdenski. Acesta, care joacă acum 
la Werden Bremen, a fost chemat 
ca martor la procesul intentat ju
cătorilor Libuda, Pohlschmidt, sus
pendați pe viață, Fischer, Sobieray, 
Galbiertz și Pirkner, suspendați pe 
diferite termene pentru vina de a 
fi participat la „aranjarea" unor 
meciuri de campionat. D. Burdenski 
a fost acuzat de'"mărturie falsă in 
cazul colegilor săi, care au încălcat 
etica sportivă. Tîjj *

CAUZELE EȘECULUI9 LUI BORIS SPASSKI

/ 1L v fi

MOSCOVA, 14 (Ațerpres). — Deși a 
trecut o jumătate d? an de la
terminarea meciului pentru titlul mon- 
dial de șah dintre marii maeștri Robert 
FîscHer (S.U.A.) și Boris Spasski 
n_* P.-S S-). comentarii’.e pe marginea a_ 
cestui eveniment șahist continuă. în- 
tr-un articol nublicat de ziarul „Prav
da-, semnat de marele maestru A. Ko
tov. se subliniază că oe fondul marilor 
victorii obținute de șahiștii sovietici în 
ar. .ii 1972 și în special la Olimpiada de 
șah. insuccesul lui Boris Spasski în 
meciul de la Reykjavik lasă un oare- 
care eust amar iubitorilor acestui sport 
d-—. Uniunea Sovietică. Marele maestru 
Kotor arată că nu este atît de grav fap-. 
*u! că Soasski a pierdut titlul de cam- 
cion mondial al șahului, cît maniera 
î^frineerii sale îndepărtarea de la ade- 
vă "ațele principii creatoare șahiste, 
n’?r**®rea orientării în problemele pre- 
ffătiri: turneelor. care din păcate se 
observă în orezent nu numai la Spasski, 
el «n Ia alți 
părerea Iui 
vîrsit unele 
ce privește _ _ .
priu-zis. precum și în problemele com
plexe leeate de psihologia unei aseme
nea dispute, atît în timpul meciului, 
cît și în perioada pregătirilor. Devenind

să 
fl 

.----- .— „ . - -----------------  ------- și
să-și mențină forma sportivă, a sub
apreciat întrecerile, și. ca rezultat, s-a 
prezentat la meciul cu Fischer insufi
cient antrenat. Specialiștii sînt unanimi 
în a aprecia că pregătirea teoretică a 
lui Spasski pentru acest meci a fost 
nesatisfăcătoare. Federația unională de 
șah, conchide Kotov, are toate 
vele să spere că la următorul meci 
tru titlul mondial va participa 
dintre reprezentanții săi. de pildă 
Korclnoi, Karpov sau Spasski, și 
victoria va fi de partea unui 
maestru sovietic.

campion ai lumii, Spasski a încetat 
mai participe la turnee, care l-ar 
putut ajuta să-și perfecționeze jocul

moti- 
pen- 
unul 
Tal, 

că 
mare

mari maeștri sovietici. După 
Kotov. Boris Spasski a să- 
calcule greșite, atît în ceea 
teoria, cit și în jocul pro-

menajările șl dotațlile cu care Algeria 
se Îmbogățește an de an, vor face ca 
pretențiile la organizarea Olimpiadei 
tntr-o țară africană să fie complet jus
tificate. Faptul că ediția 1973 a Jocuri
lor Africane este de asemenea progra
mată în Algeria pare, totuși, să com
plice în oarecare măsură ambițioasele 
planuri ale sportivilor acestei țări. în 
orice caz. problema urmează a fi elu
cidată de abia peste vreo cinci ani, ast
fel incit mai există suficientă vreme.
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CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICA LA PARIS

La Paris s-au desfășurat întrecerile u- 
nui mare concurs internațional de gim
nastică. la care au participat sportivi 
și sportive din Bulgaria. Elveția, Po
lonia, Olanda. Japonia, R. F. a Germa
niei, Iugoslavia. Ungaria, Franța și alte 
țări. în competiția masculină, vic
toria a revenit polonezului Andrzej 
Szajna. cu 55 p. urmat de compatriotul 
său Kubica 54,15 p, vest-germanul 
Moessinger 54 p și elvețianul Bretscher 
53.45 p Campioana maghiară, Ilona 
Bekesl, șl-a adjudecat victoria în con
cursul feminin, totalizind 37,25 p. Pe 
locul secund s-a situat olandeza Smul- 
der 36,85 p.

SABRERIJL MAGHIAR
TIBOR PEZSA REVINE...
PARIS, (Agerpres). — Concursul 

internațional de sabie de la Paris 
a fost cîștigat de scrimerul ma
ghiar Tibor Pezsa, care a totalizat 
în turneul 
cui secund 
său Peter 
urmat de 
Franța), Fraulich (Ungaria) — 2 
victorii șl Dumont (Franța) — 0 
victorii. La această competiție au 
participat 94 de sportivi.

final 5 victorii. Pe lo- 
s-a clasat compatriotul 
Bakony — 4 victorii, 

Vallee, Bena (ambii

In cursul acestei nopți, în sala 
Convention Center din Las Vegas. 
Cassius Clay l-a întilnit intr-un 
meci de 12 reprize pe campionul 
european la categoria grea Joe Bug-

ner (Anglia). In fotografie: Cassius 
Clay, la ultimul examen medical, 

înaintea disputării partidei,

Telefoto t A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Luînd startul în concursul de atletism 
pe teren acoperit de la Varșovia, Adam 
Galant a realizat în proba de 60 mg tim
pul de 7,6, la numai o zecime de se
cundă de cea mai bună performanță 
europeană a probei.

■
Pentru a 7-a oară, valoroasa jucătoare 
sovietică de tenis de masă, Zoia Rud- 
nova, a cucerit titlul de campioană a 
U.R.S.S., stabilind astfel un record ab
solut. în finala competiției, desfășurată 
la Kaunas, Rudnova a învins-o cu 3—0 
pe E. Antonian. Locul 3 a revenit spor
tivei A. Ghedraitite. In finala probei 
masculine de simplu. Gomozkov l-a 
întrecut cu 3—2 pe Amelin. La perechi, 
titlurile au revenit următoarelor cu
pluri : dublu fete : Rudnova. Ghedraitite; 
dublu bărbați : Gomozkov. Sarhoian ; 
dublu mixt : Rudnova — Gomozkov.

Echipa C.B. Barcelona s-a calificat pen
tru semifinalele competiției Internațio
nale de baschet masculin „Cupa Ko- 
raci“. In meci retur, baschetbaliștil 
spanioli au întîlnlt, pe teren propriu, 
formația franceză Denaln. La sfîrșl- 
tul timpului regulamentar de joc, sco
rul a fost favorabil gazdelor eu 65—53. 
Deoarece în primul meci oaspeții au 
cîștigat tot la o diferență de 12 puncte, 
conform regulamentului s-au disputat 
prelungiri. în final, baschetbaliștil spa
nioli au terminat învingători cu scorul 
de 81—67.

In stațiunile vest-germane de sporturi 
de iarnă Zwiesel și Oberstaufen s-au 
disputat două noi probe contînd pen
tru „Cupa Europei" la schi. Cursa fe

minină de slalom special de la Ober
staufen a revenit sportivei austriece 
Helene Graswander, cronometrată In 
cele două manșe cu timpul de 74,08. »
Au urmat-o în clasament Toril Foer- 
land (Norvegia) 74,54 șl Annellese 
Leibetseder (Austria) 75,33. In proba mas
culină de slalom uriaș, desfășurată la 
Zwiesel. pe primul loc s-a clasat aus
triacul Joseph Pechtl, eu 2:20,78. urmat 
de elvețianul Werner Mattle 2:21.32. în 
urma rezultatelor înregistrate. situația 
în clasamentele individuale ale „Cupei 
Europei” este următoarea : feminin : 
Martine Couttet (Franța) 166 p, 2. Mar
tine Ducroz (Franța) 133 p, 3. Brigitte 
Hauser (Austria) 113 p : masculin : 1. - 
Gustavo Thoenl (Italia) 70 p. 2. Claude 
Perrot (Franța) 58 p. 3. Christian Wit- 
Doering (Austria) 55 p.

în turul doi ai turneului Internațional 
de tenis de la Copenhaga, jucătorii en
glezi au obținut victorii: Mark Cox 
l-a întrecut cu 6—3. 6—3 pe Aleksandr 
Metrevell, iar Roger Taylor a dispus 
cu 4—6, 6—1, 6—3 de Tom Okker. în 
primele partide de dublu s-au înregis
trat următoarele rezultate : Gorman, 
Van Dillen _  Ashe, Tanner 6—3, 6—3;
Rosewall, Stolle — Lail, Loyo Mayo 6—2, 
7—6 ; Ismail el Shafel. Fairlie — Chan- 
freau, Leonard 6—2, 2—6, 7—6.

Cursa de 3 000 m din cadrul con
cursului de atletism pe teren acoperit 
disputat la Moscova a revenit concu
rentului Abdulin, în 8:05,4, iar cea de 
1 500 m feminin lui Kazacikova, eu 4:26,1. 
în aceeași competiție Baskakova a 
realizat 14,1 la 100 m, iar Balahnlcev 
14,0 la 110 mg.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI
R.F.G. — POLONIA 

10—10 LA BOX
Selecționatele de box ale R. F. a Ger

maniei șl poloniei s-au întîlnlt pentru 
a doua oară. Desfășurată în orașul 
Hanovra, Intîlnlrea a luat sfirșlt cu un 
rezultat de egalitate : 10—10. In prima 
partidă, pugiliștii polonezi ciștlgaseră cu 
12_8. Din echipa poloneză o impresie 
deosebită a lăsat semigreul Gortat. 
Schoth (R.F. a Germaniei) l-a învins 
la puncte pe cunoscutul campion, po
lonez Tomczik (semiușoară). La cate
goria grea s-au disputat două meciuri: 
Milller (R.F.G.) a dispus la puncte de 
Skoczek, iar Seidl (R.F.G.) a cîștigat tot

la puncte în fața lui Biegalski. Cunos
cutul campion olimpic și european, po
lonezul Szczepanski, în vlrstă de 31 
de ani, care a trecut la cat. ușoară, a 
dispus la puncte de Franzek.

UN NOU MECI CHERVET — 
ATZORI

Campionul european de box la ca
tegoria „muscă", elvețianul Fritz Cher- 
vet, îșl va apăra din nou titlul în fața 
șalangerulul său oficial, italianul Fer
nando Atzori. Meciul va avea loc 
la 14 aprilie la Ziirich sau Berna, cel 
doi boxeri se întîlnesc pentru a treia 
oară. In 1967, la Berna, Atzori a cîș
tigat prin K.O. în repriza a 14-a. La

3 martie anul trecut, Chervet l-a învins 
prin abandon în rundul 11 pe Atzori, 
devenind campion al Europei.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA TORONTO

Turneul Internațional masculin de te
nis de Ia Toronto a contiYiuat cu dis
putarea primelor partide din turul doi 
al probei de simplu. Rod Laver, fa
voritul nr. 1 al concursului, l-a eli
minat în două seturi, cu 6—2, 6—2, pe 
Keith Carpenter, iar Dick Stockton a 
dispus cu 6—4, 6—0 de Onny Parun. Alte 
rezultate : Jaime Fillol — Brian Gott
fried 7—5, 6—3 ; Roy Emerson — Milan 
Holecek 6—4, 7—5.
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