
// CUPA CRISTIANUL MARE" LA SLALOM SPECIAL

UN REUȘIT CONCURS
I

DE SELECȚIE
ÎNAINTEA BALCANIADEI
POIANA BRAȘOV, 17 (prin te

lefon). Vineri a plouat la Poiana 
Brașov cu tunete și fulgere ca în 
toiul verii, punînd serios sub sem
nul îndoielii desfășurarea campio
natelor naționale de fond și a a- 
propiatei Balcaniade. Spre satis
facția tuturor, peste noapte și din
colo de 1'400 m, ploaia s-a trans
format în zăpadă, astfel că. în pre
zent, o pătură albă, proaspătă — 
de 15—20 cm — oferă posibilita
tea respectării programului inițial. 
In aceste condiții, ieri în Cristia
nul Mare, pe o altă pirtie decit 
cea rezervată pentru Balcaniadă, a 
avut loc „Cupa Cristianul Mare", 
concurs de slalom special, contînd 
ca o repetiție generală cu public, 
criteriu de selecție și avanpremie
ră balcanică.

Schiorii vizați de a fi incluși în 
echipa reprezentativă s-au prezen
tat la start cu mult aplomb, scon- 
tînd ca, prin comportare și clasa-

A

AZI ÎNCEP
„NAȚIONALELE"

DE FOND (seniori)
La două zile după încheierea 

campionatelor naționale de fond

ir.ent, să obțină titularizarea. Din
tre schiorii consacrați a lipsit nu
mai V. Brenci care, avind o întin
dere de ligament la genunchi, are 
pentru citeva zile piciorul imobi
lizat într-un aparat ghipsat. Pen
tru Balcaniadă se speră, totuși, în 
recuperarea lui. Foarte bine s-au 
prezentat, ieri, Dan Cristea. Con
stantin Vâideanu și Marian Burchi, 
clasați în ordinea enunțată. Gheor
ghe Vulpe, deși obținuse locul doi 
al primei manșe, in cea de a doua, 
din neatenție și precipitare, a o- 
mis o poartă, fiind astfel descali
ficat. Tot din dorința de a se pre
zenta bine, dar comițind eror: ase
mănătoare, s-au aflat Dorin Mun- 
teanu și Marin Focșeneanu. Am 
dori să specificăm dificultatea spo
rită a probei prin alternanța plă
cilor de gheață și a taluzurilor din 
perți, cu porțiunile de zăpadă 
proaspătă, ceea ce compromitea se
rios echilibrul concurenților. O re
marcabilă comportare au avut 
alțî tineri pretendenți la un loc in 
echipele reprezentative. Printre a- 
ceștia ii putem aminti pe tinerii 
Petre Soiu, NîeoLie Crețoi și Nî- 
<olae Ghimhăsan. ciasap eu toții 
pe primul plan al competiției de 
astăzi (n_r. ieri). Cel mai in formă 
dintre juniori. Ion Cavași. a coborit 
vertiginos ar. un Jind o cursă bună, 
dar a comis erori de trecere printre 
perți. fapt care i-a atras descalifi
carea. La fete. Daniela Mon lean u 
si-a adjudecat ușor duelul cu prin
cipala sa adversară rămasă in con
curs, Elena Neagoe. Aceasta.
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l ’ județean pentru 
și sport Constanța, 
se înmina o broșu- 
pe lingă calendarul 
anul în curs, și un 
al anului 1972 care 

constituia, de altfel, principalul punct 
ce analiză și discuție al plenarei. 
Cifre și nume care indică titlurile de 
campioni naționali obținute de spor
tivii din județ, realizările din do
meniul sportului de masă, situația 
„la zi* a ramurilor de sport ce se 
practică pe meleagurile tomitane și 
un tablou sinoptic al structurii or- 
ganizatorice al mișcării sportive 'și

înainte de a intra 
urma să se desfășoare 
oarei Consiliului 
educație fizică 
participanților li 
râ ce conținea, j 
competițional pe 
succint bilanț

al

ji 30 km

acesta să-și păs
treze supremația.

Gheorghe Voicu

încep la Po-

(A.S.A. Brașov)
— campionul de
anul trecut la. 15

încerca și anul

Foto: Theo 
MACARSCHI

pentru juniori, astăzi 
iana Brașov competițiile similare ale 
seniorilor. Intrucît căldura și ploaia 
din ultimele zile au făcut improprii 
traseele din jurul poligonului de tir, 
fondiștii se vor întrece în Ruia, la 
peste 1 400 m altitudine, unde ieri a 
căzut un strat de zăpadă de 15 cm.

Cu siguranță că lupta pentru cîș- 
tigarea titlurilor de campioni se va 
da în acest an între sportivii celor 
două principale cluburi brașovene, 
A.S.A. și Dinamo. Dublul campion 
de anul trecut (la 15 și 30 km) Gh. 
Voicu și N. Sfetea pe de o parte, 
Gh. Gîmiță și V. Papuc pe de alta, 
vor încerca să-și adjudece titlurile 
și să aducă în patrimoniul clubu
rilor lor noi trofee. Nu este, Insă, 
exclus ca și generația mai vîrstnică 
să aibă totuși un cuvtnt de spus In 
alcătuirea ierarhiilor la diferitele 
probe. Sperăm ca, asemenea între
cerilor juniorilor, campionatele na
ționale de fond ale seniorilor să 
fie, în ciuda condițiilor nefavora
bile, încununate de succes.

trucit Iudith Tomdri și Georgeta 
Băncilă abandonaseră cursa.

In concluzie, „Cupa Cristianul 
Mare" a fost o reușită avancronică 
a schiorilor noștri la Balcaniada 
de la sfirșitul săptăminii viitoare.

Mihai BARA

BOTOȘANI, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Sala sporturilor 
din Botoșani și-a deschis din nou 
porțile atletismului. Oaspeții, care 
tind să devină tradiționali, sînt ju
niorii și junioarele de categoria a 
doua, în număr de aproape 250.

De la bun început trebuie să spu
nem că prima zi a „festivalului * 
micilor atleți nu ne-a oferit satis
facțiile pe care le așțeptam. Vom 
nota astfel, citeva aspecte, deocam
dată Inexplicabile, privind unele u- 
nități considerate ca fiind puternice 
în atletismul nostru. Liceul central 
experimental de atletism din Cîm- 
pulung Muscel și Dinamo Bucu
rești nu și-au trimis reprezentanți 
la Botoșani. Nu există oare în a- 
ceste secții nici,un atlet de 15—16 
ani, care să fi îndeplinit baremul 
fixat pentru participarea la cam
pionatele naționale ?

Pentru, că am amintit despre ha
remuri. trebuie să notăm că aces
tea — apreciate în general ca se
vere — au triat apriori numărul 
participanților. Totuși, în prea mul
te din probe, numărul celor care 
nu le-au îndeplinit atinge jumătate 
din totalul încercărilor.

Putem spune prea puține lucruri 
deosebite și despre valoarea per
formanțelor și a performerilor. Pro
ba de triplu salt a fost cîștigată cu 
un rezultat inferior cu 80 cm re
cordului național. La fel și cea de 
săritură c.u prăjina.

REZULTATE TEHNICE : băieți, 
înălțime: 1. Doru Oprea (Șc. sp. 
Brăila) 1,98 m, 2. Armaș Oșlobeanu 
(Lie 35 Buc.) 1,88 m, 3. Ion Lazăr 
(Șc. sp. Constanța), 1,82; triplu salt;
1. Eugen Petrescu (Viitorul) 13,8 J,
2. Râul Hangu (Șc. sp. Constanța) 
13,53, 3, Petre Apostol (Viitorul)

1. Li viu Mînecan

directă a C.N.E.F.S. In acest sens 
dat roade.

Dar ce înseamnă, de fapt, toate 
acestea dacă sint urmate de urmă
toarea apreciere în darea de seamă : 
„Ne declarăm nemulțumiți de contri
buția și prezența județului nostru la 
J.O. de la Miinchen, față de care nu 
avem nici un fel de justificare, de 
faptul că nici una din cele 10 echi
pe divizionare A nu ocupă în turul 
campionatelor unul din primele șase 
locuri, de faptul eă în anul 1972 
n-am cucerit nici o medalie într-o 
competiție europeană sau mondială, 
de numărul încă mic de sportivi se
niori în reprezentativele țării... Prin
cipalele cauze ale acestor stări de 
lucruri se datoresc, în special lipsei 
unei munci de perspectivă, goanei 
după rezultate nesemnificative, lipsei 
unui climat de muncă sănătos și exi
gent la nivelul secțiilor". Deci, re
zultate nesemnificative !

Directorul Școlii sportive nr. 1 din 
Constanta, Sorin Popescu, apreciind 
că respectiva unitate școlară are o. 
bază materială și umană cum puți
ne există în . rețeaua de profil (25 
profesori și 1041 elevi, din care 362 
de reală' perspectivă în atletism, gim
nastică, volei, handbal și baschet) își 
exprima în fața plenarei intenția de 
a putea fi în curînd considerată o 
școală-pilot. Ințenție lăudabilă, evi
dent, dar cota entuziasmului nostru

Paul SLAVESCU

pozitiv 9 Chemarea lansată 
angajament de onoareuntară — 

de plecare
sistemului competițional județean 
toate între coperțile broșurii.

Și, ca să fim sinceri, parcurgînd 
filele acesteia, tabloul care-ți rămî- 
ne este al unei puternice entități 

• sportive. Opiniile exprimate în ple
nară, pe marginea dării de seamă 
prezentate de președintele C.J.E.F.S. 
Dumitru Ivan, au ridicat. însă, vălul 
de pe cifrele și totalurile frumos 
orîndulte în pagini, lăsînd să se în
trevadă o realitate nu lipsită de con
tradicții, neajunsuri și deficiențe. 
Pentru că cifrele, oricît de frumoa
se ar părea, fără armătura interioa
ră a faptelor rămîn ca niște baloane 
de săpun...

15 seniori și 25 de juniori constăn- 
țenl (la care se mai adaugă 4 echi-

pe) au dobîndit în anul 1972 titluri 
de campioni republicani la atletism, 
box, haltere, lupte, yachting, volei, 
baschet, gimnastică, modelism și ra
dioamatorism ; 120 de sportivi din
cadrul cluburilor și asociațiilor con- 
stănțene au fost selecționați în loturi 
reprezentative (contîndu-se inițial pe 
101) ; planificate fiind doborîrea a 
25 de recorduri republicane, s-au 
reușit în anul trecut 97, Ca dotare, 
din punct de vedere al bazelor și 
amenajărilor sDortive, municipiul 
Constanța x se găsește în prezent 
printre primele trei Județe din țară. 
Sprijinul nemijlocit al organelor de 
partid și de stat locale, contribuția

TOMA OVICI ȘI MARIANA SIMIONESCU
TENIS ÎN SALĂCIȘTIGATORI AI

HUNEDOARA, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — După ce a 
trecut de obstacolul numit... Bebe 

Ovici și-a depășit, 
toții adversarii 

fiind Viorel So- 
tonismanul de la 
singura care i-a 

i efort mai mare, 
te trei seturi. Primul 
6—4. în al doilea fi- 

epto înfrîngerea cu 
a însemnat, însă, 

ilt o formalitate, 
ritm și apelind

CONCURSULUI DE (Continuare în pag. a 3-a)

13,51; prăjină :
(C;S.S.) 3,60 m, 2. Alexandru Rogo- 
jan (Lie. „N. Bălcescu" Cluj), 3,50 
m, 3. Ion Dumitru (Șc. sp. Ploiești) 
3,50 m ; fete, 50 m : 1. Corina Că- 
lihescu (Șc. sp. A.) 6,7, 2. Aurica 
Nedelea (Șc.: sp. A) 6,7, 3. Doina 
Spînu (Șc. sp. A) 6,7.

Vladimir. MORARU

■â dificu]iute,
i grupă. ultirr
iu. Intflnirea

ia a
icttat lui Ovic

joao

la loviturile de finețe, pe care i le cu
noaștem, el a .pîștigat

Constantin Popovici, 
tul victoriilor după ce 
Viorel Sotiriu, a jucat 
da cu Dan Nemeș de 
în două seturi : 7—5, 6—3.

Clasamentul primei probe arată 
astfel : 1. Toma O viei (Progresul) 3 
victorii ; 2. Constantin Popovici (Stea
ua) 2 v. ; 3. Viorel Sotiriu (Steaua) 
1 v. ; 4. Dan Nemeș (Progresul) 0 v.

După ce a ciștigat meciul cu Iudith 
Gohn, Mariana’ Simionescu — indis
cutabil cea mai bună jucătoare a tur-

detașat : 6—I. 
prinzînd gus- 
1-a învins pe 
bine în parti- 
care a trecut

neului — a mai avut de susținut o 
partidă care în toate ocaziile trezeș
te interes : aceea cu Valeria Balaj. 
De data aceasta, Simionescu s-a im
pus chiar de la primele schimburi 
de mingi, depășindu-și 
două seturi : 7—6 6—3.,

Virginia Ruziei nu a 
să-i scape victoria în 
Iudith Gohn, ■ cîștigînd cu 0—6, 6—4, 
6—2. Clasamentul primei probe ara
tă astfel : 1.
(Dinamo) 3 v. ; 
(Dinamo) 2 V. ; 
namo Brașov) 1 
■(Steaua) 0 v.

AZI, LA FLOREASCA, DIN NOU BASCHET

adversara

lăsat nici 
întîlnirea

în

ea 
cu

Mariana Simionescu
2. Virginia Ruziei

3. Iudith Gohn (Di- 
v ; 4. Valeria Balaj

ULTIMELE PARTIDE ALE JUNIORILOR
Ieri, la Steaua, s-an încheiat ulti

mele partide pentru calificările In 
turneele finale ale concursului repu
blican de sală rezervat juniorilor.
5- au calificat: junioare : Maria De
nov (U.T.A.), Mariana Hadgiu (Dina
mo), Doina Brăștin (U.T.A.) și LUci 
Romanov (Cutezătorii). Juniori : ca
tegoria 15—16 ani : S. Orășeanu (Con-

Hunedoara), M. Mîrza (Pro- 
. Fețeasu (Cutezătorii) și 
(Cutezătorii). Categ. 17—18 
Manea (Dinamo), C. Curcă 
), M. Tăbăraș (Progresul), 

D. Mîrza (Progresul).
Rezulta to : Luci Romanov (Cuteză

torii) — Elena Popescu (Dinamo)
6— 2, 6—4; Dana Ploieșteanu (Stea
ua) — Doina Ionescu (Cutezătorii)

5— 6, 6—3, 6—5 ; Dorina Brăștin
(U.T.A.) — Mariana Ilie (Steaua)
6— 2. 6—3 ; Maria Denov (U.T.A.) — 
Maria Romanov (Cutezătorii) 6—4, 
6—0 ; Mariana Hadgiu (Dinamo) — 
Dana Ploleșteanu (Steaua) 6—2, 6—0 ; 
Măria Denov (U.T.A.) — Liicl Roma
nov (Cutezătorii) 6—3, 5—3 ab.; S. 
Orășeanu — L. Țiței (Șc. sp. 2 
stanța) 6—4, 6—4 ; E. Pană — S. 
șiu (Șc. sp. Sf. Gheorghe) 4—6,
6—4; F. Manea — D. Mîrza 
6—5; S. Orășeanu — E. Pană 
6—4.

Astăzi, Incepînd de la orele 9, se 
vor disputa ultimele partide ale tur
neului.

Con-
Chi-
6—1,
6—0,
6—1,

S. IONESCU

CAMPIONATELE DE JUDO ALE JUNIORILOR

SURPRIZE Șl PARTIDE SPECTACULOASE

POLITEHNICA BUCUREȘTI ÎNTÎLNEȘTE
PE WHITE STARS (Olanda)

In cursul zilei de ieri a sosit îff 
Capitală, la invitația clubului. Po
litehnica București, echipa femini
nă de baschet White Stars din o- 
râșul olandez Haarlem. Baschetba
listele olandeze își vor începe tur-

neul pe care-1 întreprind In țara 
noastră jucînd astăzi, de la ora 11, 
în sala Floreasca, cu Politehnica 
București. lidera clasamentului di
viziei A.ion GAVRILESCU

ASEARĂ, IN SALA CONSTRUCTORUL Aspect din meciul Constructorul — Medicina 
(0—3) disputat aseară. Foto I î. MIHAlCA

tul țării noastre la recentele cam
pionate Internaționale găzduite de 
sala Floreasca din Capitală, șl Viorel 
Viliga (Vagonul Arad), un junior fără 
veleități dar foarte bătăios. Arădea
nul l-a hărțuit atlt de mult pe 
Gheorghe Marin, incit, la capătul 
partidei, arbitrii l-au declarat una
nim Învingător. Apoi, campionul ju
niorilor mici la categoria 58 kg, Iosif 
Socaci (Șc. sp. Miercurea Ciuc) a fost 
învins fără drept de apel în p»rtida 
sa cu Viorel Răuț (Șc. sp. Energia 
București). în fine, un ultim rezultat 
surprinzător : fostul campion al cate
goriei semigrea, Ionel Filip (Știința 
Mediaș), n-a putut să treacă în turul 
doi, fiind stopat de studentul Dan 
Popescu (Politehnica București).

Iată și alte rezultate mai impor
tante din Întrecerile juniorilor mari ; 
cat. 63 kg: P. Orza (Ceahlăul P. 
Neamț) b. yusei-gachi (superioritate 
tehnică) M. Nuțu (Șc. sp. Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej) ; I. Lache 
(Șc. so. 2 București) b. ippon (înainte 
de limită) I. Chioveanu (Șc. sp. Șoi
mi. Sibiu) ; cat. 70 kg. : I. Petrof 
(Șc. sp. 2 București) b. y. C. Von- 

rat (Șc. sp. Unirea Iași) ; cat. 80 
C. Metaic (Rapid București) 

ipo. C. Marinescu (Șc. sp. Energia 
curesri) ; L Moraru (Șc. sp. Unirea 
i) b- y. T. Petru (I.E.F.S.) ; cat. 

93 kg : Z. Vaida (Șc. sp. Energia 
crești) b. ipp. V. Vodă (Șc. sp. 

Pitești): cat —93 kg. : T.
(Șc. sp. Miercurea Ciuc) 

. Schuller (Sănătatea Tg. 
R. Stefănescu (Victoria Na- 

Licuricl (Olimpia

Ic 
la-

ARAD, 17 (prin telefon), 
sala de sper: din localitate 
ceput sîmbăti finalele camoiottate- 
lor republicane individuale de judo 
ale juniorilor mari și mlet

Competitorii au intra: pe cele d ;ă 
saltele de concurs deciși si Ignoreze 
complet reputația unora dintre ad
versari. Clnd pe o saltea, cir.d pe

■ J

In reuniunea pugilistică, de la DINAMO

MEDICINA A PREFAȚAT CU 0 VICTORIE CLARA
Seria galelor amicale organizate de 

clubul Dinamo a continuat sîmbătă 
seara cu o nouă reuniune atractivă 
în care au evoluat boxeri fruntași 
din cluburile și asociațiile bucureș- 
tene. Cele citeva „nume" de mare 
popularitate în boxul românesc pre
zente pe programul galei au făcut 
ca frumoasa sală din șos. Ștefan cel 
Mare să devină neîncăpătoare.

Cei prezenți la reuniune n-au avut 
motive să regrete că l-au pierdut 
pe Mannix. Ei au asistat, în schimb, 
la o reuniune cu meciuri plăcute, 
de un bun nivel tehnic și spectacu
lar, în care competitorii au demon
strat că au folosit din plin perioada 
de pregătire de pînâ acum. în plus, 
gala a fost „punctată" și de o sur
priză — înfrîngerea fostului campion 
european Aurel Dumitrescu în fața 
tînărului de la Progresul, Mihai 
Ploleșteanu — care a fost „gustată" 
de numărul mare de spectatori. O 
altă surpriză — plăcută — a fost 
pentru noi arbitrajul competent pre
stat de arbitrii N. Niță, V, Popescu 
și M. Zamfirescu, care au ținut pa
sul cu nivelul ridicat al reuniunii.

Din rîndul celor 14 meciuri (cam 
multe pentru o singură reuniune) 
s-au desprins cîteva prin gradul 
crescut de combativitate, ca și prin 
valoarea dovedită de combatanți. In 
rîndul acestora se situează I. Vladi
mir (Dinamo) — M. Stamatescu (Me
talul), S. Cuțov (Dinamo) — N. An
drei (Metalul), C. Cuțov (Dlnamo) 
— V. Prodan (Metalul), M. Ploieș- 
teanu (Progresul) — A. Dumitrescu 
(Steaua), S. Mihalcea (Dinamo) — 
I. Hodoșan (Metalul), în care primii 
au obținut victorii.

Tînărul I. Vladimir a făcut o ade
vărată demonstrație de scrimă pugi- 
iistică, motiv pentru care a fost de
seori aplaudat „la scenă deschisă".

Cmtin CHIR1AC

Gheorghe Rizea (stingă) încearcă să refacă terenul pierdut in partida, cu 
Ștefan Stroe (Frogresul), dar adversarul său este pregătit pentru un nou 

contraatac

S Cuțov a trecut prin momente gre
le în partida cu metalurgistul An
drei. Adversar tenace, decis să-și 
apere cu strășnicie șansele, elevul 
lui I. Stoianovici a realizat un meci 
de toată frumusețea în compania 
campionului european de tineret, si- 
tuîndu-se aproape de nivelul adver
sarului.

Celelalte rezultate s I. Boboc b.ab. 
3 M. Mărgărit, A. Dobrescu b.p. P. 
Stan, P. Andrei b.p. M. Hie. S. 
Stroe b.p. Gh. Rizea, M. Peia b.p. 
E Titianu, A. Iacob b.p. C. Stanciu, 
M. Lazăr b.p. I. Lungu, I. Adam 
b.p. R. Ivanciu, I. Gyorfi b.p. N, 
Pâpălău.

Mihai TRANCA

Șl RAPIDA ETAPA DE VOLEI DE AZI
• A.S. E

Doar 65 de minute de ioc au fost 
suficiente voleibalistelor de la Me
dicina pentru a încheia victorioase 
partida lor cu Constructorul (3—0, 
la 14, 9 și 10), un meci care se 
anunța un fel de derby al etapei 
feminine. Derbvul s-a consumat 
însă... mai înainte de a începe și

neprezentare In partida cu Spartac!

asta datorită elevelor antrenorului 
Al. Chiriță, care s-au prezentat cu 
mult sub așteptări. Doar in primul 
set acestea s-au comportat mai a- 
proape de valoarea lor adevărată, 
punind in dificultate formația stu
dentelor. De remarcat chiar că au 
condus cu 14—9 și au avut minge

TURNEUL DE ȘAH AL MAEȘTRILOR

MIRCEA PAVLOV CONDUCE IN CLASAMENT
Miza — proprie oricărei compe

tiții de selecție și verificare — în
cepe să-și pună amprenta pe evo
luția participanților la Turneul 
maeștrilor disputat în Capitală. Și, 
mai ales, al acelora care, respin- 
gînd ideea tacticii exclusiv defen
sive, s-au hotărit să abandoneze 
tranșeele ieșind la joc. în duda 
riscurilor pe care le prezintă, tre
buie să admirăm acest, comporta
ment și să-l încurajăm. Pentru că. 
din „remize de salon" nu putem 
trage nici o concluzie asupra for
ței. formei și valorii unui șahist.

în runda a 3-a, maestrul inter
național Drimer (aflat, probabil,

sub impresia partidei de atac ciști- 
gată la Nacht) a jucat foarte ha
zardat — într-o Catalană — împo
triva lui Neamțu. Acesta a exploa
tat slăbiciunile pe care și le-a creat 
negrul și a obținut victoria într-un 
final de nebuni de aceleași culori, 
condus cu o precizie impecabilă.

Pavlov, cu albele, a atacat rege
le lui Ungureanu, rămas în cen
tru, obligîndu-1 să capituleze după 
29 de mutări.

Stanciu l-a dominat pe Vaisman 
și are la întrerupere un pion în 
plus (final de turnur/), în timp ce 
Stoica deține o poziție mai activă 
în partida neterminată cu Botez.

Iată rezultatele din runda a IV-a 
desfășurată aseara : Drimer— Voi- 
culescu >/a—*/t. Ghinda — Nacht 
*/2—V2. Botez — Mititelu într., Un» 
gureanu — Stoica într., Vaisman 
— Pavlov !/z—'*/?, Neamțu — Stan
ciu */,—Va-

ÎN‘CLASAMENT: Pavlov 2VS, 
Vaisman, Stanciu, Mititelu 2 (1), 
Neamțu, Ghinda, Drimer 2, Nacht, 
Voiculescu IV2, Stoica, Botez 1 (2), 
Ungureanu */2 (1).

Astăzi dimineață, de la ora 9, 
continuă partidele întrerupte; du- 
pă-amiază, runda a V-a.

de set. Dar. speriate parcă 
perspectiva cîștigării setului, 
randa et Comp, au pierdut 
după punct, cedînd setul cu 14— 
16 ! ! A fost momentul 
al meciului, pentru că, 
zate, voleibalistele de la 
torul — cele mai multe 
dar și foarte tinere — nu 
putut redresa (în ciuda 
piiri în finalul partidei), 
enorm (în special la preluări și la 
blocaj) și au pierdut fără drept 
de apel.

După părerea antrenorului Chi
riță, jucătoarele Doina Stoian, 
Carmen Puiu și Ileana Teodoreseu 
au fost cele mai slabe de pe teren.

în schimb. Medicina a știut să 
treacă peste momentele dificile din 
primul set, a acționat ca un toi 
omogen (o notă în plus pentru 
Elena Pandrea), a avut un blocaj 
prompt și un atac care a adus 
puncte prețioase.

Au condus corect Em. 
C. Floressu.

în deschidere trebuia 
pute meciul Spartac — 
cadrul diviziei secunde 
Formația studentelor nu s-a prezen
tat (asupra acestui aspect vom 
reveni) și Spartac a cîștigat cu 
3—0.

de
Ca- 

punct

psihologic 
demorali- 
Construc- 
talentate, 
s-au mai 
unei pil
au greșit

Costoiu și

să se dis-
A.S.E. din 

feminine.

T. N1COARA Mircea TUDORAN
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PATRU DECENII DE

„Bronzul" cucerit cu citeva zile In 
urmă de echipajul Panțuru — Focșe- 
neanu la campionatele mondiale de 
la Lake Placid, a reprezentat, într-un 
fel, și sărbătorirea unei aniversări...

...Cu exact patru decenii în urmă, 
la 18 februarie 1933, pe pista de la 
Schreiberhău (Germania), 31 de echi
paje erau, în sfîrșit, aliniate la star
tul campionatelor mondiale de bob 
2 persoane. în sfîrșit, deoarece aștep
tau de 8 zile un timp favorabil În
ceperii , întrecerilor- Un, neașteptat 
val de căldură topise zăpada și- 
plictisise' pe unii dintre concurenții 
inițial înscriși la întreceri. Printre a- 
ceștia și pe englezul Thompson care 
ar fi trebuit să piloteze uri prototip 
de bob metalic „Feierabend". Plecînd 
din Schreiberhău (așteptarea zăpezii 
îi „enervase" 1), .el i-a cedat bobul lui 
Alexandru Papană care, alături de 
Dumitru. Hubert, s-a hotărît să riște 
experimentarea, bahulul. In fond, tot 
ei doi —r cu numai un an mai îna
inte, la“J.’O; de la Lake Placid — în- 
fruntasriră întreaga pleiadă a bolizi
lor pîrtiilor de gheață și zăpadă, ob- 
ținînd un valoros loc 4 șl un nou re
cord al pistei americane. Erau avia
tori și, așa. cum o mărturisea Papană, 
„temeritatea le intrase în singe" !

Curajul lor, de a pilota un bob 
„neîncertat", mâi avea șl o altă ex
plicație. . Acdasta era singura soluție 
de a concura eu un bob metalic. 
Altfel, ar fi trebuit să se resemneze 
cu participarea pe uri bob de lemn 
pus la dispoziție de către organiza
tori, așp ,'sym. «yea să p facă cel de 
al doilea echipaj românesc prezent 
la Schreîberhâ'u : A. Frim — D. 
Zână. De .cp ? . Pentru simplul motiv 
eă din .lipsa posibilităților materiale, 
reprezentanții noștri au fost singurii 
concurerițî' care 's-au prezentat la 
campionate,;fără boburi proprii. Ofi
cialitățile sportive.„ale vremii nu a- 
veau fonduri pentru... sport ! Dar, să 
revenim., la startul campionatelor 
mondiale.'

Rînd , pe rlnd, echipajele s-av lan
sat pe pîrtie. , Cronometrele îrtregis-
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f ? A A„Autorul" primei vic
torii românești intr-un 
campionat mondial: e 
chipajul Alexandru 
PANA —■ Dumitru 
BERT.

FA-
HU

echipaj, crainicultrau timpul fiecărui 
anunța rezultatele și — spre surprin
derea publicului (și chiar a speciali
știlor I) la sfirșitui primei manșe, o 
veste a răsturnat toate pronosticurile. 
Pe primul loc figura un echipaj ro
mânesc. Alexandru Papană — Dumi
tru Hubert, avînd nu mai puțin de 
7 secunde avans față de următorii 
clasați ! Cei doi nu-și dezmințlseră 
temeritatea și nici una dintre curbele 
plrtiei nu reușise să Ie frîneze alu
necarea devenită... zbor.

De-a lungul următoarelor manse, 
atît publicul cît și specialiștii aveau 
za se... obișnuiască cu „surpriza ro
mânească", deoarece Papană si Hu
bert și-au mărit avansul la 11 secun
de, cucerind titlul de campioni mon
diali, prima medalie de aur obținută 
de sportivii români in cadrul C.M. 
Pe bună dreptate, avea să afirme 
Papană : „Am credința că sportul ro
mânesc nu va mai fi privit, de aici 
înainte, cu atiia indiferență in Apus, 
mai ales că după Lake Placid a ve
nit și o confirmare europeană de 
foarte mare semnificație". („Gaz - <•. 
sporturilor" din 27 februarie 1933).

Era in aceste cuvinte, concretiza
rea unui țel care nu l-a părăsit nici
odată pe Alexandru Papană, sporti
vul care nu-șl pronostica victorii, 
dar care afirma simplu și poate de 
aceea cu atît mai convingător, că îm
preună cu coechipierii săi .va munci 
din răsputeri pentru ca România să 
obțină un rezultat cit mai frumos* 
(„Gazeta sporturilor" din 27 ianua-

rie 1923). Si a făcut-o de fiecare 
dată, btnemeritind acea frumoasă a- 
preciere primită din partea marelui 
isteric Nieolae Iorga : „Propagandis
tul cel mai mare pe care-1 avem 
ia momentul de față este locotenen
tul Papană"

„.Au trecut 40 de ani de la acea 
primă medalie de campioni mondiali 
adusă sportului românesc de către 
Papană—Hubert. Una singură avea 
să i se mai adauge oină la 23 Au
gust 1944, datorită și ea tot hohe
rilor. respectiv lui Alexandru Frim 
— Vasile Dumitrescu (Engelberg, 
1934).

In anii noștri, 
dițiilor asigurate 
«-ai 
nu 
cucerite de 
campionatelor mondiale de 
11 discipline sportive.

Dar. plini de £ 
pen-ru realizările sportive 
siatem daiori și ants ' 
f-rmanțe de ieri, obți 
prtr. truda 
Pauanâ si Hubert.

Iată ie ce ne-am permis «a con- 
siderâm „bronzul* cbținut de Pan- 
turu—Foeșeneanu și ca o sărbătorire 
a aniversării celor 40 de ani care 
s-au scurs de ia marea victorie a 
altor boberi români, a căror amin
tire mai este încă vie șă pe pirita 
de la Lake Placid.

ca urmare a con- 
mișcârii sportive, 

adăugat acelei mici „moșteniri", 
mai puțin de 65 medalii de aur 

sportivii noștri în cadrul 
la alte

justificată mîr.drie 
de azi, 

, lirii unor per-
de ieri, obținute numai 
unor catneni asemenea lui

Deda ȘTOTIA

744 MÎNDRESC CU „COPIII" MEI!

NE iNSCRIE
— Anton ponerat. lumea II --.-.risie pe 

scrimerii noștri mai mult sab aspeenri 
de competitori pe planșele mă-ar tur
nee. ale campionatelor mond.ile «a z 
ale Jocurilor Olimpice. D-ta ca șt cuecm- 
pierii d-ta!e sînteți oamenii are ne •- 
duc victorii, medaill. trofee — para 
pe față și cu brațul in a-mat. Dar dacă 
dăm ’a o narte masca, plastr-t-ul. spada, 
in cazul d-tale, eu cine avem de-a teee -

— Cu medicul «lomatclog Atrtaa 
graț din Tirgu Mureș.

_ Cind ai dottodtt acest ttte r
— La șase rile dtr>* ce »-aat 9aa- 

poiat de la Olimpiada.
— S-ar putea spune : oa tar de fcc- 

ti ..
— Credeți-ma. mie »” mi »-a pam* 

ehiar așa. A fort ca fmaini anul atae 
pe planșă, oregiti:
Lucrarea scria* peatra eearneam de mu 
• predasem e» e*seva Ini ta arsei- Or. 
aceasta e pP-sa laspertastl ea ears la- 
ehei stadentii-

— La d-ta. a-eastâ 1 
eu afwmtrrt* cele rs.a 
plan sportbr. Asa e 2

— E adesdrat. la aaal X «apd > *— 
mea «estww de raseeae. am parrtripu 
la ^maodialetr* de daertt de la Tebe-

iec<

t* a *—'r-esi 
:fte*ese pe

are tu
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FOSTUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 

TRAIAN IORDACHE NE VORBEȘTE
DESPRE CENTRUL DE COPII DE LA IAȘI

• Amintiri din tinerețe... • In linia de atac a „Venu-

sului“ alături de Orza, Ploeșteanu. Humis și Bodola...

Anton Pongraț dă o mină de ajutor antrenorului C. Stelian cu care 
va încrucișa, peste citeva clipe, spada intr-o ultimă ședință de pregă- 
:re înainte de plecarea la Paris.

IOAN PETRAN, TAȘNAD. — Dv. sus
țineți că sfttmăreanu a fost selecționat 
de mai multe ori în echipa reprezenta
tivă de fotbal. Iar prietenul dv. Dragoș 
Flore, ii atribuie întîietatea în acest 
domeniu iul I.ucescu, A cîștigat priete
nul dv. : 41—39 selecționări pentru Lu- 
eescu. Dar, cum ați pus pariu pe o 
minge de fotbal, a ciștigat și. •. fot' 
balul !GtCU BANC, COMTJNA SITUATA, JU
DEȚUL TELEORMAN. — Intrucîi «în
teți un pasionat colecționar de fanioane 
sportive, insigne, fotografii. brelocuri 
etc., ați dori să vi se scrie pe adresa 
de mai sus, pentru a putea face schimb 
cu aceste mici obiecte, cu alți tineri 
Iubitori ai sportului. In urma unui a- 
semenea anunț, publicat cu un an »n 
urmă, ați renurtat unele succese. Vă 
doresc reușită, în continuare 1

GHEOBGHB TUDOR, BTtAILA.
toamna anului treeut, Cassius Clay n-a 
boxat cu Foreman, ci cu Foster, cam
pionul mondial al categoriei semigrea.

NICU ALEXEI, CONSTANȚA. — Tn 
ediția 19S3—1966, cîștigată de petrolul, 
fotbaliștii ploiestenl au terminat la e- 
galitate, 0—0, meciul susținut la 17 sep
tembrie 1968. la Craiova, cu Știința (ac
tuala Universitatea). Mă bucură asigu
rarea dv. că. indiferent cine va clștiga 
pariul, dv. sau prietenul dv. vă veți 
gindl la mine și veți bea un pahar 
de „Murfatlar" în cinstea mea. Este, 
însă, o satisfacție platonică. De aceea, 
mă gîndesc să beau șl eu unul, tn Cin
stea dv. !

GHEORGHE T. AUREL. SCAIENT. — 
Vreți să cunoașteți adresa lui Cassius 
Clay, pentru a-1 ura succes într-o even
tuală intîlnire cu actualul campion 
mondial de box la toate categoriile. 
George Foreman. Nu vă pot da o adre
să precisă. Cred, însă, că dacă ii 
scrieți pe adresa Madison Square Gar
den N4w York, scrisoarea îi va parveni.

Foto: Paul ROMOȘAN că

E

rlnd dună revenirea la cursuri. Asta 
mi-a stimulat mereu ambiția...

— Al amintit cuvîntul „pasiune", 
scrima o pasiune pentru d-ta ?
_ Bineînțeles. Aș mai fl rupt, altfel, 

a rit de mult pentru ea din timpul meu 
liber T Ea m-a alutat să nu regret, mal 
bine zis să nu am senzația renunțărilor, 
a «ccrificiiior. E combustibilul care 
ne Înscrie pe orbita performanței.

— Și cui datorezi această pasiune
— Celui care mi-a insuflat-o cu 

tact, profesorului A. Kakucs, un om 
deșt în aparență, dar un pedagog 
mirabll. Cind am intrat pe mina

' Intîl'nire neașfpptată, în Capitală, 
eu un fiu al Oborului, actualul... 
Ieșean, Traian Iordache. Deși „bate" 
spre 60 de ani, țTralan Iordache nil 
si-a pierdut nimic din vioiciunea de 
altădată. Nici nu', l-aș vedea parcă 
altfel pe omul drispre care, în anii 
tinereții, adversarii spuneau că e 
.„nărăvaș, ca un armăsar cu jăra
tec suțs

— Vrei să știi rine m-a „desco
perit" ?"6i bfrie7 Petre Steinbach. Ju
cam irT'-acea vreme, prin 1931, in 
echipa cartierului Tei, împreună cu 
Nicu Sucitulescu. Steinbach n<^-a luat 
de mină și ne-a dus la Unirea Tri
color, la juniori. Tot Ia juniorii obo- 
reni i-am intilnit pe Bogdan și Pe- 
trică RăduIeScu. După vreo cinci ani, 
am intrat, iri sfîrșit, la „Intîia" unde 
am jucat vreo doi ani alături de Ște
fan Cîrjan, cu care formam aripa 
stingă.

— Apoi ai trecut la Venilg, prin 
1938, dacă nu mâ-nșel...

— F.saet. Atunci am jucat In echi
pa de aur a „negrilor" : David, Sfe
ra, Albit, Denietrovici, Gain, Bărhu- 
lescu, hf-ra, P106șteanu. Humis, Bo
dola, iordache.

— Ai -urmat- > transferul lâ „Car
men".

— Iar -în ;1?4Ț ultimul „transfer" t 
de pe Ler'cn, pe banca antrenorilor, 
la ARLUS Bacău. Din 1947 pînă a- 
cum ani lucrat cu mai multe echipe : 
Locomotiva Constanța, C.F.R. Paș
cani, Chimia Suceava... în 1957. însă, 
m-am stabilit la Iași, la Știința, iar 
din I960 m-am dedicat Centrului de 
copii.

— Am aflat că te pasionează mun
ca cu copiii...

— Nu știu cum o privesc unii — 
dar pe mine m-a cucerit de Ia bun 
început. Intr-adevăr, cred că nu poa
te exista ceva mai minunat decît să 
descoperi într-un puștan care bate 
o minge pe stradă, acea seînteiere 
care se numește talent. Și apoi, să-1 
ajuți cu răbdare, cu căldură și tena
citate, să se șlefuiască.

La Pașcani, am mindria s-o spun, 
i-am scos la lumină pe Lupulescu. 
Gheghe, ITrițcu și Sălceanu. Iar de 
la Iași, au plecat de la Centrul de 
copii spre Politehnica, Costaș, Ior- 
daclie, Sofian, Hanceriuc, Amarandei, 
Dănilă și mulți alții...

Fi.ește, nu e numai meritul meu, 
căci, aici mai .lucrează cu egală pa

siune Mișu Birzan, Marius Berariu, 
iar de-o vreme și Justin— Dar fie
care dintre noi ne simțim tnîndri că 
strădania noastră colectivă n-a ră
mas fără retaliate. Na e • muncă 
ușoară, te rog să mă crezi. Ea per
sonal, mi interesez de fiecare copil 
in parte, merg la școală, stan 4e vor
bă cu părinții iui, intr-ua cuvint, 
devin un ar fftrtlea... tari.

— Fotbalul este legat și de dezilu
zii. Spune-mi una, pe care... n-ai ur- 
tut-o.

— Cea mai cumplită amărăciune 
am resimțit-o In finala juniorilor dis
putată la București in 1949. Univer
sitatea Cluj ne-a învins cu 1—4. Ah. 
dacă Ailoaiel și Amarandei nu ratau 
atunci I...

— Bine, să spunem că aceasta a 
fost tea mai mare amărăciune a vie
ții. Daf care a fost cea mai mare 
bucurie a dumltele ?

— Cind am îmbrăcat tricoul națio, 
nalei, în 1937. in partida cu Iugo
slavia, la București, Dar nici aceasta 
n-a fost o bucurie deplină, pentru că 
am fost învinși - -

— Mai slnt
la limită... 
fotbaliști In familia— Mal 

Iordache ?
Arii

vine, cSci _ IHfl— —_____ ____
plinește 31 de ani, iar „mezinul* 23. 
Costică Iordache, Se dovedea foarte

trei 
unul

băieți. Băieți, vorba 
din ei; cel mare, im-

MAI TARE CA
Pe aeroportul Bruxelles, la în

toarcerea sa de la Ciudad de Mexi
co, Eddy Merckx a fost Intîmpinat 
de mii de susținător belgieni, en
tuziasmați de isprava compatriotu
lui lor care bătuse recordul mon
dial al‘ orei, încununînd o carieră 
și așa plină de performanțe extra
ordinare. Peste o lună, pe aeropor
tul Milano, Ia coborîrea ei din a- 
vionul latiho-american, Maria 
Cressari nu era așteptată decîț de 
soț și de fiu. Și dintre acești doi 
suporteri unul — și anutne soțul 
— nu o încurajează decît pe ju
mătate. Angelo Cressari, mecanic 
de autocamioane, spune adesea : 
„Faptul că soția mea este o vedetă 
sportivă mă iasă rece. Dacă-i vorba 
de sport, prefer să merg la fotbal 
Numai Ernestino, fiul lor, în vîrstă 
de 6 ani, stă la finișul tuturor 
curselor cicliste, strigînd din răs
puteri numele mamei sale...

O DIFERENȚA DE 8 KM
Și totuși, Maria Cressari ar fi 

meritat mai multă atenție. Potrivit 
experților, într-o comparație care 
nu neglijează diferențele de sex,

CUNOAȘTEȚI REGULAMENTUL DE FOTBAL ?
Examinator: arbitrul C. Manușaride

bitru“. lingă conducătorul jocului nu se 
află decît un singur jucător, tn aceste 
condiții, arbitrul trebuie să mal aștepte 
venirea altor jucători ?

(Nu, pentru că regulamentul nu 
impune prezența unui anumit nu- 

** - executarea

• Un jucător pasează mingea unul 
coechipier aflat în poziție de ofsaid. In 
momentul jucării mingii, arbitru) de linie 
semnalizează ofsaidul, dar conducătorul 
jocului nu observă semnalizarea și nu 
fluieră prompt. Gontinuîndu-și drumul, 
mingea este atinsă de un adversar și 
ajunge lâ jucătorul' căruia îi era adre
sată pasa- inițial. Acesta preia mingea, 
trage puternic la poartă și. cu tot plon
jonul disperat ai portarului, trimite ba
lonul în plasă. .Care, ește .decizia ar
bitrului ~ 'r

(Acord:i gol.-Arbitrul este obli
gat să fluiere imediat, fără să 
aștepte rezultatul pasei. Dacă nu 
a făcut acest lucru la timpul o- 
portun, iar balonul a fost, apoi, 
atins de un adversar, arbitrul nu 
mai poate lua măsuri împotriva 
jucătorului aflat inițial în ofsaid 
pentru că, ulterior, situația s-a 
schimbat, poziția de ofsaid a ju
cătorului respectiv fiind anihilată 
de excepția prevăzută la art. 11 
din regulament: un jucător nu 
este considerat în ofsaid, dacă 
mingea a fost atinsă sau jucată 
ultima oară de un adversar).

c La executarea unei „mingi de ar-

măr de jucători la 
„mingii de arbitru").

a Doi jucători adverșl. In 
tru minge, se Îndreaptă spre ,_____
părătorul reușește să oprească mingea 
salvîndu-și echipa de la un gol aproape 
sigur. Din Inerție insă, ambii jucători, 
depășesc linia porții și cad în interiorul 
porții, mingea rămîhînd In suprafața 
de pedeapsă. Sesizînd faptul că apără
torii, inclusiv portarul nu pot inter
veni mal repede decît el, atacantul vrea 
să se ridice spre a juca mingea, dar 
nu o poate face deoarece este îmbră
țișat șl imobilizat de apărător. Ce de
cizie ia arbitrul ?

(întrerupe jocul, avertizează pe 
apărător și reia jocul cu o „min
ge de arbitru" de pe locul unde 
se găsea mingea tn momentul în
treruperii jocului (jucătorii se a- 
flau In afara terenului de joc, 
iar incorectitudinea nu s-a produs 
în interiorul acestuia).

luptă pen- 
poartă. A-

talentat pe postai de „vârf de atac*. 
S-a lăsat, insă, de fotbal și acum • 
un strungar foarte priceput. Nelsț e 
maistru țesător, ea că singura spe
ranță

re—„pe-z
C<M

o «t

<e am. e 
că ar ri 
poate. 4e e 
4e 14 aaî 4ar ei ••-< țtece 
sadă aeeciorUa te «eJrvixar.

— Ce părere aj. te caritate Se os- 
trecor, oa de ieeeea. Ret-rc» 
fi tot atît de favoeebli Fri.itebstefi
- Ș< ci aatreaoe d ea ă 

pund ftne : da : $« cind
mi refer la felul oua se 
la disciplina echipei și ta 
fără margini a tuturor jecdteritae

Iordache e gata de plecare. D 
ușă. mai întoarce s dată capul st te 
strigă :

Nu uita să scrii c-« 
aripă formată din doi— 
care a jucat, pentru prima 
oară In această formulă, 
echipei Dinamo Tbilisi. K varba de 
aripa Eugen Iordache — Traian lar- 
dache. Și unul din ei, cred că Mau.ți 
cine, avea cu zece ani tnst mult_

VEȘNICA

atît 
mo- 
aâ- 

_______ ______ ____  ___ . , lui 
erzm un copil. Aveam 11 ani. Ce putea 
fi scrima pentru mine, atunci ? O joacă. 
Dacă. apoi, a devenit o pasiune e — 
In primul rînd — meritul ' * '
Kakucs.

— Te-ai împăcat bine și 
antrenori cu care ai avut 
De exemplu, cu antrenorul 
țional ?

— Nu mi se pare de ajuns să spun 
simplu : da. Vă închipuiți, între spor
tivi și antrenori pot apare dezacorduri. 
Mărturisite sau nu. Niciodată, însă, de 
forme acute. Cel puțin în lotul de spa
dă. Să știți că în perioada dinaintea 
Olimpiadei, m-a contrariat mult an
trenorul lotului. C. Stelian, rare nu ne-a 
lâsat mai multă vreme să susținem și 
asalturi In ședințele noastre de pregătire. 
«Ce-o fi vrînd omul ăsta ?“ — mă în
trebam aproape 'revoltat.- Dar clnd ne-a 
permis — In ultimele două săptămlni — 
să facem și asalturi, mîncam nori nu 
alta. A știut ce face...

dascălului

cu ceilalți 
de-ă face ? 
lotului na-

— Cu excepția celor 14 ani de scri
mă, cum apreciezi structura antrena
mentelor făcute pentru Jocurile olim
pice ?

— în general, pentru toate Ioturile, 
n-a? putea să mă pronunț. Pentru noi, 
spadasinii, însă, eu consider că a fost 
judicios întocmită și amănuntul pe care 
vi 1-atri spus mi se pare semnificativ.

— Ce proiecte are tînărul doctor Pon
graț în momentul de față ?

— Proiectele mele se înscriu, aș zice, 
pe trei planuri. Să încep cu sportul. 
Doresc im rezultat mare de tot. pentru 
spada noastră. Și nu mă gîndesc la 
mine, la îstrate sMi Szabo. Mă gîndesc 
la noi toți, Ia echipă. Să știți că avem, 
acum, o echipă matură. capabilă de 
mari isprăvi. Abia aștept „mondialele" !

Pe plan profesional vreau să-mi de- 
săvîrșesc pregătirea. în facultate tre
buie să înveți tot ce prevede progra
ma. Acum voi studia ceea ce mă inte
resează. Și urmăresc să mă perfecționez 
lntr-o direcție î

In sfîrșit, pe plan strict personal, do
resc să-mi întemeiez un cămin. Deși n-am 
rezolvat încă problema locuinței, imediat, 
după ce mă întorc de la Paris 
unde participă la „Cupa Monal"), 
căsătoresc...

în acest caz, permite-ne cititorii 
urâm maestrului sportului Anton 
graț și în numele lor : multă fericire 
și împlinirea tuturor gîndurilor sale !

Sebastian BONIFACIU

Mulțl 
ion

Totul este să înțeleagă, citlnd-o, 
țineți cu el, șl nu cu Foreman t

A. PAULJE5CU, BUCUREȘTI, 
cititori vor să-l cunoască pe. . . 
Poștașu. Iată și o situație inversă : cu
vreau să vă cunosc pe dv. ! Dați-mi 
ocazia I

ILIE C. POPESCU, COMUNA GHIO- 
EOIU. _  1) Nu văd legătura între un
fapt și altul, dar. recunosc, este amu
zant vechiul proverb. .. recondiționat 
de dv. : „Cine se scoală de dimineață. . . 
ii vede pe ceilalți dormind". 2) Voleul, 
la tenis, este trimiterea mingii peste fi
leu, fără a mai aștepta ca ea să atingă 
pămintul.

CONSTANTIN VIȘAN, PETROȘANI. — 
mai răspuns la această întrebare: 

sancționează arbitrul, irt funcție de

(N.A.

funcție d*

greșelii (sau a greșelilor !)

Georfl« M1HALACHE

gravitatea _ . , _ .
comise, dar meciul nu se rejoacă.

GH. DUMITRESCU, BUCUREȘTI. — 
„Aduc Ia cunoștința tinerilor iubitori 
de fotbal, că posed o colecție a ziaru
lui „Sportul", cu rezultatele etapelor, 
clasamentele după fiecare etapă și for
mațiile echipelor din meciurile de cam
pionat disputate între anii 1955—1972". 
Din păcate, nu puteți face fericit de- 
cît un singur tînăr. Eu, însă, dau 
adresa dv. tuturor : Foișorului nr. 7 A, 
cppt/Tflll d.

ION EMIL-LUNGEANU. — Am pri
mit formula de echipă națională de fot
bal, alcătuită numai din jucători al că
ror nume începe cu litera O, așa cum 
v-am propus eu, în glumă. Să știți, însă.

CC3 rt*-j: -- vOrigÎQilSă
Oe elfi iste c unoscute 
ocrir.uî uîrză acum 

de Vactorii, printre care
„st os cactiposnă a țării, 
tfs. u ia Mexico, intr-o 

-ia Cressari a atabi- 
■» recorduri mon-

PIVOTUL IDEAL
Desen de ANDO

i—poni de box
La*—s Ciboul’e

raaeat tacă, pentru * 18 
tata at al ringului 
i-rt d.n
seme generații, ca să-l 
t a «Spor-

EDDY MERCKX: 0 FEMEIE!
performanța ei de 
egală cu cea a hti Merccx. 
Au chiar mai bunâ ! Spec.o. 
medicină sportivă 
de la universitatea 
declara : „Păcat e* sportiv a aceasta 
este tratată eu indiferentă. Perfor
manța ei nu este apreciau ta Jasti 
valoare. Ea întrece de-a bineiea pe 
cea a lui Eddy Merckx r

Nu e firește vorbe de o c 
rație directă. In timp ce as 
selelor, circuitelor și îndesea 
droamelor a parcurs Jntr-o o 
ovalul de la Mexico, in coc 
aerului rarefiat. 49.408 ten. Marna 
Ci-essari a reușit eu • kBotnetrf st: 
puțin. Dar și reriltati e: 41.472 
km) reprezintă un record mondial 
al orei. Diferența e cea care separă 
cuvintele: masculin ș; feenntn.

He

kA

ipa-

â- pe

OOSPODINA Șl FORMA 
SPORTIVA

La 28 de ani, harnica gospodină 
din Brescia nu e la prima ei ispra
vă ciclistă. De zece ani. de dr.d 
calcă vîrtos pedalele -micii regine*,

ea a dewene 
mitre cci* •• 
*je — A

ce
ie . ue ă 1

— in 14 — In
■ăi
s„—p

o de c

iață. perttra cri fxare. ctmi arată 
* _aaar uaei ztle în viața
Manei Cm in ui: m ae scoală ni- 
ciodatâ mai dnta de ora 7 și nu se 
c-ilcă nrtiodată mat tirzia de ora 
22 Intre aceste hmite ae ocupă de 
ac; ol Angelo și de fiul Ernestine, 
pentru ea. în momentele libere, să 
se poată urca pe bicicletă și să 
parcurgă cei 30 ten zilnici, într-un 
nLaj pe care ea însăși U numește : 

pentra > “u pierde forma sporti
vi r.

Maria Cressari: tn cursă fi îm
preună cu fiul ei Ernestino.

„LECȚIA" RETROGRADĂRII
Unic In Istoria sportului polonez — 

dacă nu și in cea universală — este ca
zul echipei de baschet Legța Varșovia, 
multiplă campioană națională, care ac
tivează In prezent în divizia secundă, 
deși numără In componența ei trei mem
bri al reprezentativei țării. Korcz, Dol- 
czewskl și Kozak, prezențl sub culo
rile Poloniei la J.O. de la Mdnchen.

întrebat de un ziarist cum se simte 
In noua postură, Grzegorz Korcz a răs
puns : „Am jucat In mal toată lumea, tn 
Brazilia, în S.U.A. șl în Întreaga Europă, 
cu echipa națională sau cu cea de club. 
Am văzut zeci de țări. Am zburat cu 
cele mai moderne avioane. Acum, mer
gem doar in orășele, deplasindu-ne cu

trenuri personale... Retrogradarea a- 
ceasta mi-a servit o adevărată lecție, 
ca om și ca sportiv, ml-a deschis o- 
chll*.

că selecționerii își bat și mai mult ca
pul pentru a alcătui o bună echipă na
țională, deși le este îngăduit să folo
sească și celelalte 27 de litere ale alfa
betului I

RODICA DUMITRU, BUCUREȘTI. — 
Al 10 ani, ești elevă în clasa a IV-a șl 
ții „din tot sufletul- cu U.T.A. De aceea, 

11 rogi pe „nea Valentin Stănescu să se 
uite și pe la Arad, unde joacă cu mult 
succes Domide și Broșovschi". Proba
bil că o va face. Constat, în orice caz, 
că omul nici n-a pornit bine la muncă, 
și au și început— sugestiile.

Ilustrații : N. CLAUDIU

ÎN ĂL ȚÎMEA
Peste ștachetă, intr-o încordare, 
atleții zboară Intre pămint și soare. 
$i am simțit in bucuria lor, 
cum truda se preschimbă in culori 
in cupe, in săruturi și in flori.

Valeriu FARCAȘ-Cluj

PE CRESTELE
CARPATILOR

La 29 ianuarie a luat startul din 
Stațiunea Băile Herculane un grup 
de patru alpiniști i Dan Vasilescu. 
Petru Santo, Vlad Petcu (I.P.G.G. 
București) și Cezar Manea (A.S. Ar
mata Brașov) care și-au propus să 
parcurgă Carpațiț Meridionali (pî- 
nă la Sinaia). în ciuda viscolelor și 
a furtunilor întîmpinate pe cres
tele Carpaților, temerarii alpiniști 
se află actualmente în Făgăraș și 
speră să ajungă în Sinaia săptă- 
mîna viitoare.

EXIGENTA...
X f’i’î ce S'a lntîmplat1 Dar bine, omule tu trăiești sub

pămint ? Mă și mir că te mai miri! Aaaa... păi nu mai mergea 
fratele meu... Nuuu! Azi una, miine două... Nu mai mergea d 
atunci ne-am hotărît să punem picioru-n prag și să zicem, ferm, 
hotănt șt fără putință de reciaită: „Ajunge* ! Că ajunsese și la 
urecrtile conducerii asociației. Daaaa I Foc s-a făcut casierul foc 
s-a făcut secretarul, foc s-a făcut însuși, auzi dumneata ? — pre-șe- 
din-te-le! Da, președintele, care știi bine că e piinea lui dum
nezeu. Cum adică ? au zis într-un cor. In echipa noastră si se 
petreacă una ca asta ? Iți dai seama, ajunsese cuțitul la os.

Stai să vezi! Acum vreo 4 meciuri, echipa la pămint De ci ? 
Lipsă de pregătire De ce? Fiindcă... chestia cu mărul putred 
Adică de ce să se antreneze toți pe leșinate, dacă „marele" Luică 
nu mai vine la antrenament ? Ce, el e „oț" și ăilalți slnt fraieri ? 
Și i-a zis nea Cuc, antrenorul.că dacă mai lipsește, ii dă afară, 
cit e el de priceput. Adică... Luică..

Acum, e drept, mai zisese nea Cucu cite ceva, dar o vorbă 
așa mare nu scosese din gură. Băieții au căzut pe ginduri. Săp- 
tămina următoare, în loc să vină la pregătire, Luică sta la țuică 
fiartă. Ba ii mai luă și pe Nica și pe Pirgoală că cică de unul 
singur nu-ți priește, chit că e cu piper și dulce, cum ii place lui... 
Și iar s-a zguduit nea Cuc la el (și la ceilalți) că credeam că 
acum-acum îi scoate din echipă. Cind — ce să vezi ? — săptămî- 
na următoare, băieții noștri după ce că nu-și vedeau de treabă, 
au început să ridice pretenții : că ei vor ghete cu scîrțuri, că 
altfel nu mai joacă... Dă-le ghete noi, să nu zică cumva că „n-au 
condiții", dar la meciul următor, dar — ce zic eu — la următoa
rele, au început să se certe cu nea Cucu, antrenorul, au scos limba 
la arbitri și au făcut cu „sîc“ la doi spectatori de la „masa presei".

Ei bine, fiindcă nu mai cîștigase de trei meciuri, problema a 
ajuns „sus". Ședință mare, analiză, critică cu peria de scinduri, și, 
în final, s-a ridicat la cuvînt însuși președintele asociației și... 
i-a ras! Le-a dat cite un avertisment, să le meargă fulgii...

Acum să-i văd eu pe dumnealor dacă le mai dă mina să joace 
prost. Că de băgat îi bagă... Nu scapă ei... Că n-are cu cine să 
fie inlocuiți. Li s-a înfundat! Așa le trebuie ’

N. INDUPLECATUL
pt. conformitate MIRCEA COSTEA



Nr. 7328 Sportul Pag. a 5-8

JUNIORII NOȘTRI APLAUDAȚI
LA IZMIT Șl SAKARYA

Astăzi' Ia Bursa
BURSA, 17 (prin telefon, de la tri

misul nostru}.
Din cele trei jocuri aleDin cele trei jocuri ale turneului 

său de pregătire din Turcia, lotul 
nostru național de juniori a susținut 
două. Marți după-amiază a întîlnit, 
3a Izmit, formația locală Kacaelispor, 
echipă clasată pe locul 8 în campio
natul diviziei secunde. A fost un joc 
frumos, rapid, cu faze ingenios con
cepute la mijlocul terenului și fina
lizate cu șuturi puternice. în apărare 
echipa noastră a apărut cu un cvar
tet inedit de fundași (Cotigă, Negru- 
țiu, Lucuță, Hurloi), datorită faptului 
că atît Naghi cît și Chivu au fost 
ușor accidentați. Cu toate acestea de
fensiva juniorilor noștri și-a făcut 
datoria, nelăsîndu-i pe rapizii ata- 
canți turci să se apropie de poarta 
lui Ciurea, obligîndu-i să șuteze nu
mai de la distanță. O singură dată, 
Insă, nu și-au sincronizat mișcările, 
și aceasta în min. 60, cînd la -un șut 
cu boltă a lui Fehmi, Negruțiu și 
Ciurea s-au invitat reciproc și n-au 
reușit să respingă de pe linia porții 
o minge destul de ușoară. Ca și în 
alte meciuri, atacul s-a dovedit din 
nou incapabil să materializeze ocazii 
dintre cele mai favorabile.

•— meciul-revan$â cu reprezentativa Turciei
Victoria aceasta a obțlnut-o însă 

joi, la Sakarya, al doîlea popas al 
lotului pe traseul turneului. Pe o 
vreme foarte frumoasă, cu un soare 
cald, ca la noi în luna mai, reprezen
tativa noastră de juniori a întîlnit 
selecționata similară a țării gazdă. 
Juniorii turci au dorit victoria și au 
făcut totul pentru a se revanșa după 
înfrîngerea suferită cu doi ani tn 
urmă la Bolu, cînd formația antre
nată de prof. C. Ardeleanu a cisti- 
gat cu 2—1 în cadrul preliminariilor 
turneului U.E.F.A. Gazdele au atacat, 
în acest meci, în trombă din primul 
minut, apropiindu-se periculos de cî
teva ori de poarta lui Ciurea pe care 
numai bara l-a salvat în min. 3. 
Apoi, însă, încet-încet, Chivu, Ne
gruțiu, Lucuță și Cotigă, ajutați de 
cei trei mijlocași au reușit să mute 
jocul într-o zonă neutră, undeva, la 
mijlocul terenului. în acest meci 
toată echipa a luptat exemplar pen
tru fiecare minge, impresionind prin- 
tr-o foarte bună organizare a jocu
lui, și cîteva execuții tehhice aplau
date de cei aproape 7 000 de specta
tori. Cu un minut înainte de sfîrși- 
tul primei reprize, la o deschidere 
precisă în adîncime a lui Cotigă,

luga a țîșnit impetuos si după o 
cursă de vreo 15 metri și' două drib
linguri spectaculoase a centrat ca la 
carte, paralel cu poarta: venit în vi
teză, Șumulanschi a reluat imparabil 
in plasa porții adverse. Și după pau
ză tot echipa noastră a controlat mai 
mult jocul. Lucuță evoluînd excelent 
pe postul de libero, Chivu, Cotteă 
Negruțiu și mijlocașii luga, Hurloi’și 
Munteanu desfășurînd tot timpul un 
mare travaliu. Atacul, insă, a rămas 
din nou dator cu toate că în această 
partidă a jucat mult mai bine decît 
la Izmit. Echipa noastră ar fi putut 
să mai înscrie ușor alte două goluri 
prin luga (min. 61 șut peste bară din 
apropiere) și Șumulanschi (min. 70 
preluare în portar de Ia 6 m). îmbu
curător este, totuși, faptul că atacan- 
țn au căutat cu mai multă insistență 
golul, luptînd cu ambiție pentru fie
care balon.

Rămîne de văzut dacă și in cel 
J"” tot cu naționala de

care se dispută du- 
la Bursa, echipa 
mai mult decît la 
și la Izmit, a lăsat 
bună. în partida de

ANTRENORUL NICOLAE DUMITRESCU
CONSILIER AL- RAPIDULUI!

/
f

de-al doilea meci 
juniori a Turciei 
minică (n.r. azi) 
noastră va reuși 
Sakarya unde, ca 
o impresie foarte ... pol Hua ue
jot, lotul nostru a folosit următoarea 
formație: Ciurea — Cotigă, Negruțiu, 
Lucuță, Chivu — Munteanu, luga, 
Hurloi — Băcescu (min. 73 Dragul, 
Kaducanu, Șumulanschi.

In concursul de ÎNOT DE LA BRĂILA Laurențiu DUMITRESCU

...Anul trecut, pe vremea asta, 
prag de primăvară, U.T.A. se pre
gătea pentru „dubla" cu Tottenham, 
puternic reprezentant al fotbalului 
englez. Acum, în aceeași situație se 
află Rapidul...

— Dacă acum antrenorul Nicoîae 
Dumitrescu ar trebui să întilnească 
o echipă engleză, cum ar fi pregătit 
această partidă ?...

— Aș fi început pregătirile mai 
devren^. Anul trecut am făcut o gre
șeală care ne-a costat. Dacă înce
peam pregătirile cu două săptămîni 
mai devreme, sînt convins că am fi 
reușit să învingem pe Tottenham la 
Arad, Și ducă am fi ciștigat 
Arad !... Vă amintiți, doar, că_
Londra am făcut un meci nul. Dar 
nu am început pregătirile mai de
vreme, și nici nu am avut un pro
gram de jocuri care să ne permită 
echilibrarea handicapului dintre fot
balul englez și cel românesc, fie și 
numai din punct de vedere ai calen- 
darului competițional.

— Acum se afiă într-o situație si-

la 
la

milară echipa Rapid. Considerați că 
formația giuleșteană 
bine confruntarea cu 
bil team insular ?.„

— Rapidul trebuie 
mai mult din experiența 
Era — zic — necesar să se fi asigu
rat echipei un turneu din 3—4 jocuri 
cu adversari apropiați de talia lui 
Leeds, ultimul din aceste meciuri, atît 
de utile, urmînd să se dispute cu 
zece zile înaintea primei întilniri cu 
Leeds, care e in plin campionat. Si
gur, prin sacrificiul fiecărui jucător, 
Rapidul poate contracara handicapul 
teoretic din start. Mai ales că echipa 
giuleșteană are, totuși, avantajul de 
a juca prima partidă la Leeds.

— Vă referiți, cumva, la faptul că 
U.T.A. a eliminat pe vestita Feye- 
noord, pe atunci proaspăt cîștigă- 
toare a Cupei Intercontinentale, ju- 
eînd prima partidă la Rotterdam?

— M-aș putea referi, dacă vreți, 
și la acest lucru, Leeds fiind și ea 
la urma urmei o echipă plină de 
trofee. Dar mai trebuie să ne gîndim

a pregătit mai 
un alt reduta-

să învețe cît 
noastră.

TREI NOI RECORDURI

NAJ7ONA1E
BRĂILA, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru) în piscina bătrî- 
nului oraș dunărean au început 
sîmbătă seara întrecerile din ca
drul concursului de selecție a celor 
mai buni înotători din țară. Dat 
fiind numărul mic de participanți, 
în majoritatea curselor am asistat 
doar la dispute individuale cu... 
cronometrele.

Am înregistrat și cîteva perfor
manțe notabile pentru actualul 
giu de pregătire a sportivilor, 
mai valoroasă dintre acestea o 
stituie noul record național
lizat de reșițeanul Dietmar Wet* 
terneck în proba de 200 m 

-Cu două săptămîni înainte 
* rectase recordul probei în 

scurt înregistnnd 2:14,6. De 
tă dată, recordmanul țârii 
^muls' încă 
cime cifrej 
2:13,5.

tn lăudabil 
bucureștean
a corectat una din cele mai vechi 
performanțe optime, fiind crono
metrat la 100 m bras cu timpul

sta- 
Cea 
ccn- 
tea-

o secundă 
anterioare.

mi xt. 
el co- 
bazin 

aceas- 
a mai 
o ze-Și 

ob finind

brasistul

de 60,0 csre corectează cu două 
zecimi anteriorul record ce aparți
nea, din 1968. lui A. Șoptereanu. 
De subliniat și rezultatele obținute 
de Eugen Aimer la 400 m liber, 
Marian Slavic la 100 m liber și 
Ion Miclăuș la 100 m delfin.

REZULTATE TEHNICE : 
liber (b): 1. Eugen Altner 
100 m spate (f) : 1. Uavinia 
1:12,9. 2. Eugenia Cristu 
100 m liber (b) : 1. Marian _____
53,8, 2. Csaba Kokoy 55,3, 3. Adrian 
Adam 56,9: 100 nj liber (D. 1. Gyon- 
gy Sovago 64,9, 2. Cătălina Pănu- 
lescu 66,3; 100 m spate (b) : 1. 
Gheorghe Lupu 62,4. 2. Doru Grop- 
șan 63,5 ; 100 m. bras (b): 1. Oc
tavian Resler 68,0 — nou record 
național, 2. Eugen Schempel 70,7, 3. 
Luis Șoptereanu 71,0 ; 100 m bras 
(O : Anca Georgescu 1:20,5, 100 m 
delfin (b) : Ion Miclăuș 60/1 — 
nou record național ; 100 m delfin 
(D : Anca Groza 65,8; !00 m
mixt (b): Dietmar Wetteroeck 
21133 — non record naționaL

400 m 
4:10,6 ; 
Donea 
1:13,7; 
Slavic

Adrian VASIUU

crgem
FOTBAL. Meciuri amicale. Sta

dion Giulești, ora 11: Lotul re
prezentativ de tineret (sub 21 de ani) — Rapid; stadion Progresul, 
ora 11: Progresul — Flacăra Mo- 
renl.

ORIENTARE TURISTICA S Pă
durea Pustnicul, ora 8.30: „Cupa 
18 Februarie", concurs organizat 
de Secția Sport din Consiliul mu
nicipal al sindicatelor.

POPICE. Arena Voința, ora 8 î 
Voința — Constructorul Galați ; 
arena Laromet; ora 8: Laromet 
— Constructorul ; arena Giulești, 
ora 8 : Rapid — Flacăra Cimplna 
(întilniri din cadrul campionatu
lui masculin Divizia A).

RUGBY. Stadion Constructorul, 
ora 10 : Steaua — Sportul studen
țesc; teren Tineretului, ora 10: 
Lotul A de juniori — Lotul B.de 
juniori (partide din cadrul «Cu
pei de iarnă").

ȘAH. Sala Constructorul (Piața 
Palatului), ora 16: „Turneul maeș- 
trilor" (runda a V-a).

TENIS. Sala Steaua, 
Concursul republican de 
șl junioare.

ora 8 t 
juniori

VOLEI. Sala Progresul, 
ora 8: Flacăra roșie _
Galați (B f). I.T.B. — Voința Bu- 
zău (B f), Progresul — Univ Cra
iova (A m); sala Giulești, de la 
ora 8: I.E.F S. — Unlv. Timișoara 
(A f), Rapid — Farul (A f), 
Electra — Viitorul Bacău (A m); 
sala Dinamo, ora 9: C.P.B. — 
Voința Constanța (B f); ora 11.30: 
Medicina — Aurora (B m).

de la 
c.s.u.

MECIURI AMICALE
STEAUA — SELECȚIONATA 

TEHERANULUI 0—0
Sîmbătă, Ia Teheran, Steaua a sus

ținut primul joc al turneului din Iran, 
jucfnd in compania selecționatei ora-
șului, în fața a 25 000 de spectatori.
La capătul, a 90 da minute de ioc e- 
chilibraț. s-a consemnat un rezultat 

Steaua a aliniat 
Cristache, Sma- 
Hălmăgeanu — 
— Vlad (Năsta- 
(Ștefănescu), A-

de egalitate : 0—0. 
formația i Haidu — 
randache, Negrea, 
Vigu, Dumitriu IV 
se), Tătaru, Vcinea 
elenei.

Bucurețtenii urmează să mai sus
țină două-trei jocuri, printre care
cel rj selecționata de tineret a Ira
nului și revanșa partidei de ieri.

MUREȘUL DEVA — UJPESTI 
DOZSA 0—2 (0—1)

DEVA (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Peste 6 000 
de spectatori au asistat la partida 
internațională de fotbal dintre di
vizionara C, Mureșul Deva, lidera 
seria a VlII-a și neînvinsă în tur, 
și cunoscuta echipă Ujpesti Dozsa 
Budapesta, una dintre cele mai 
bine cotate formații din campio
natul Ungariei. Jocul a fost fru
mos, viu disputat, cu multe faze 
de poartă și s-a încheiat cu vic
toria oaspeților. Ambele goluri au 
fost marcate cu capul de către 
Horvath (min. 25) și Bene (min. 
80). A arbitrat foarte bine eG. 
Popovici (București).

PLENARA CJ.E.F.S. - CONSTANTA
(Urmare din pag l)

!• • •
Dozsa joacă 

Oradea cu F, C.

PREGĂTIRI TURNEE
azi, dimineața, la 
Bihor.

N. STANCIU
F.C. ARGEȘ — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—0
PITEȘTI, 17 (prin telefon). Amicalul 

desfășurat pe terenul de zgură al sta
dionului I Mai din Pitești, a oferit celor 
cîteva sute de spectatori, un joc plăcut 
cu multe faze frumoase. Atît piteștenil 
cît șl bucureștenli, au făcut risipă de 
energie, au acționat in viteză, au com
binat mult la mijlocul terenului, dar

• ••
n-au reușit să fructifice nici una din 
ocaziile ce și le-au creat. A 
bine L Con .tantln (Pitești).

F. C. ARGEȘ : Stan (min. 53 
— Pîgulea (min. 68 Ciolan), 
(min. 46 Barbu), Vlad, Ivan — 
pescu ( ,
Radu, Casai. Roșu, Jferean.

DINAMO : Constantinescu (min. 46 
Cavai) — cosma, Sătmăreanu II, S, Ga
briel — Cheran (min. 27 Gungiu) — 
Moldovan (min. 27 Cheran), R. Nunweil- 
ler. Custof __ Sălceanu, D. Popescu, FI. 
Dumitrescu. In deschidere, echipele de 
tineret rezerve ale celor două cluburi 
au terminat la egalitate : 2—2 (2—0).

arbitrat

Arlciu) 
Olteânu 

_____  ___ . ___ M. Po- 
(min. 81 Cirstea), Muște,țea —

și că echipa engleză se află in plin 
campionat, după aproape 30 de etape, 
așa incit nu-i neapărat numai avanta
jată. E și acesta un lucru cu două 
tăișuri : avantajul că e in formă su
perioară Rapidului, care abia începe 
un nou sezon dar și dezavantajul că 
poate fi o echipă obosită de durul 
campionat englez. Eu, în locul rapi- 
diștilor, în-aș gîndi și la acest aspect.

— Dacă ați fi, să zicem, antreno
rul Rapidului, cum ați aborda aceas
tă partidă?

— E foarte greu să răspund! Ar 
trebui, în primul rind, să cunosc sta
diul de pregătire al echipei și parti
cularitățile — la amănunt — ale fie
cărui jucător. Așa că...

— Și 'dacă, totuși, ați fj, acum, 
antrenorul Rapidului?...

— Aș căuta să realizez Ia Leeds 
un rezultat cît mai onorabil. Dar asta 
nu apărîndu-mă cu orice preț. Apă- 
rîndu-te cu toți jucătorii, mergi la 
înfrîngere sigură în fața unei forma
ții engleze care te macină pur și 
simplu. Eu am o marotă: eviți golul 
nu prin masare în propriul careu ci 
prin îndepărtarea obiectului care duce 
la înscrierea unui gol, prin îndepăr- 
iarei mingii. Și pentru acest lucru 
aș menține permanent trei atacanți 
in terenul advers. Pentru acești trei 
„oameni pericol", ca reflex de apă-

rare, defensiva lui Leeds, care joacă, 
totuși, acasă, va menține trei, dacă 
nu patru apărători pentru securitate 
și evitarea oricărei surprize. Și, așa, 
reușeștj să-i reduci colosala sa forță 
de atac. Dacă prin absurd acum aș 
fi antrenorul Rapidului aș miza și pe 
cartea morală. Pentru că în fața lui 
Leeds nu ai ce pierde, toată lumea 
știe că e o echipă mare, știe poate 
și ea... Iar o eliminare a ei ar ridi
ca cota Rapidului fantastic. De aceea 
jucătorii giuleșteni trebuie să facă 
totul pentru un rezultat foarte bun. 
Un rezultat bun nu-i imposibil! Pen* 
tru că, să nu uităm că în meciul pe 
care Baril Marian l-a urmărit la 
Leicester, teăm-ul lui Don Revie a 
pierdut cu 2—0, surprins de pasele 
lungi ale adversarului. Și să nu ui
tăm că, nu de mult. U.T.A. elimina 
pe Feyenoord, cînd avea ia bursa 
șanseior exact cota pe care o are Ra
pidul astăzi. Bazil Marian și jucățo- . 
rii săi trebuie să creadă că pot pro
duce cea mai mare surpriză a sfer
turilor de finală a Cupei Cupelor,

...în fond, Rapidul nu trebuie să 
uite că anul trecut, în primăvară, în 
partida de la Londra dintre Totten
ham și U.T.A. s-a consemnat o ne
sperată remiză!.,.

Mircea M. IONESCU

PROIECTE ALE F. R. F.

a scăzut din start auzind, cu ace
lași prilej, că pentru Olimpiada din 
1972, Șc. sp. 1 Constanța n-a avut 
planificat nici măcar un candidat 
pentru „cercurile olimpice" ale e- 
levilor. Școala se va reorieota, în- 
cepînd cu acest an, spre sporturile 
olimpice : atletism, volei, handbal — 
a spus directorul său — 8 sportivi 
urmînd a fi nominalizați pentru 
Montreal ’78, printre aceștia fiind 
sprinterul Dumitrescu, bandbaliștii 
Pinzaru ți Rus, voleibaliștii Lrsu și 
Eugenia Milenco. „Selecția trebuie să 
devină științifică" — lansa ca ce
rință tov. Sorin Popescu, uitlnd, însă, 
să spună că principala atribuție in 
acest domeniu o are tocmai școala 
sportivă.

Vrem să credem că angajamentele 
luate în cadrul plenarei nu vor fi 
uitate 
limpic 
an. In 
norul 
rătînd 
ționale de juniori obținute in anul 
trecut (în ciuda unei săli improprii 
de antrenament) el este convins că 
cel puțin doi tineri halterofili do
brogeni vor reprezenta România la 
J.O. de la Montreal. Iar președintele 
Consiliului județean al organizației de 
pionieri, Toma Mareș, recunoscînd 
autocritic că au făcut puțin pe linia 

.recrutării copiilor pentru sportul de 
performanță, propunea din nou (o 
mai făcuse și acum doi ani...) găsirea 
unui sistem de depistare a elemen 
telor talentate din mediul sătesc. Cui 
se adresează însă propunerea ? Oare 
organul județean pionieresc nu s-a 
simțit angajat în acest sens cînd s 
făcut-o prima dată acum doi ani ?

Chemarea lansată de C.J.E.F.S. 
Constanța tuturor forurilor similare 
din țară, pentru ridicarea activității

pe parcursul noului ciclu li
căre a început odată cu acest 
același spirit a vorbit și antre- 
de haltere I.isias Ionescu, a- 
că, pe baza celor 9 titluri na-

FABRICA DE CALCULATOARE
ELECTRONICE

București, Str. Ing. George Constantinescu nr. 2,
Sector II, platforma Pipera

ANGAJEAZA:
Ingineri ți tehnicieni electronist!, automatiști calculatorițti sau elec

trotehnici

Ingineri sau tehnicieni acoperiri galvanice

Maiștri

Lăcătuși

acoperiri

mecanici

galvanice 

montatori

mecaniciLâcătuți

Sculeri S.D.V.

ajusiori

5—6Electronici categ.

Muncitori galvaniiatori

Muncitori instalatori tehnico-sanitariștl, eompresoriști și caloriieriști

Informații suplimentare la telefon 33.67.60, Int 148. Mijloace de 

transport : autobuzele 101 ți 106. tramvai 16 la capăt

sportive de masă șl de performanță 
la cota 
cietății noastre 
plenară 
angajament real și un stimulent la 
fapte, în primul rind pentru orga
nele cu atribuții sportive din jude
țul Constanța. Această răspundere a 
șl fost subliniată în cuvîntul tov. 
ion luga, secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R.

în timp ce darea de seamă subli
nia dezvoltarea activității sportive 
menite să contribuie la întărirea 
sănătății și asigurarea unei odihne 
active, recreative (691 duminici cul
tural-sportive și 1525 acțiuni turis
tice în anul 1972), reprezentantul or
ganului sindical local, Ștefan Cos- 
miade, arăta că doar 60*/» din aso
ciațiile sportive sindicale și-au orga
nizat campionate și că nici 50*/« din 
planurile respective n-au fost reali
zate. Cite posibilități rămîn, deci, ne- 
folosite, dte mii de oameni, vîrstnici 
si tineri, departe de sport și mișcare 
în aer liber pentru că formalismul 
înflorește pe alocuri, pentru că rolul 
acestor asociații este înțeles greșit. 
Și chiar dacă legătura poate părea 
puțin forțată, 
tov. Cosmiad 
nea iețe 
treba in 
ti vă „Portul" (t 
din județ) trebuie să 
pentru echipa de fotbal 
nu spunea nimic C— 
divizia 
înghite 
undeva. 
Numai 
sufletește de asociația unde an de
prins tainele sportului se poate aș
tepta o performanță pe tnăsara in
vestițiilor. Iar dacă formarea viito
rilor fotbaliști a fost privită ca o 
treabă formală, ca o obligație dinafară, 
atunci e altă chestiune— Și tot re
prezentantul sindicatelor se întreba 
cum se poate concepe dezvoltarea 
handbalului în Constanța doar cu 
două terenuri, la „Integrata" și Șa 
sp. 1, dar interpelat fiind, de la pre
zidiu, asupra inițiativelor avute de 
organele sindicale pentru amenajarea 
unor terenuri simple, vorbitorul n-a 
putut oferi nimic concret Or — 
după cum a subliniat președin
tele C.N.E.F.S., Anghel Alexe, in 
cuvîntul său — numai aseme
nea amenajări, unde cetățenii iși pot 
întreține sănătatea în 
constituie baza reală 
masă. Nu rezultatele 
fotbal din „C“ I

în sportul școlar, 
masă stă mult mai bine ; așa rezultă 
din cifra oferită t peste 8O°/o din to
talul elevilor sînt cuprinși într-o a- 
semenea activitate. După cum s-a și 
sugerat în plenară, o asemenea rea
lizare ar merita să stea Ia baza 
schimb de experiență. Dar cine 
concurat la atragerea copiilor 
sport, dacă, așa cum arăta tov. se
cretar Ion luga, „prea multe cadre 
didactice de specialitate iau banii sta
tului degeaba" ? Inspectoratului șco
lar județean și celor 217 profesori de 
educație fizică le-ar mai rămîne la 
dispoziție 20% din totalul elevilor. 
Cam puțin, nu ?

Nu cu mult înaintea plenarei 
C.J.E.F.S., conferința județeană de 
partid a făcut bilanțul realizărilor 
obținute de oamenii muncii în toate 
domeniile vieții economice și sociale 
ale județului Constanța și a stabilit, 
cu realism și clarviziune, sarcinile pe
rioadei următoare, pentru îndeplini
rea cincinalului in patru ani și ju
mătate, pentru ridicarea pe un plan 
superior a tuturor domeniilor vieții 
sociale. Educația fizică și sportul con- 
stănțean trebuie să se înscrie și ele în 
acest ritm dinamic, tn acest spirit 
de muncă exigentă, chemarea lansată 
organelor de resort din întreaga țară 
fiind un angajament de onoare și, 
totodată, o bază de plecare.

exigențelor actuale ale so
si adoptată de 

trebuie să constituie un

, am dedus din cuvîntul 
ie balastul unei aseme- 
i eronate. Dînsul se în- 
ară de ce asextiația spor- 

-.a din cele mai mari 
cheltuiască bani 
’ l juniori, dar 

despre formația de 
C a aceleiași asociații, care 
fonduri degeaba, eșuînd pe 

la periferia performantei- 
de la tinerii sportivi, iegați

6?

orele lor libere, 
a sportului 
unei echipe

de 
de

activitatea de

unui 
o fi 
spre

;r. -•

ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 
ACTIVITĂȚII DIVIZIONARELOR B

adus de vechil internaționali, 
fel de adio...

BOXER ÎNDRĂGOSTIT 
DE FOTBAL...

„BALONUL DE AUR" AFRICAN

DUELUL GENERAȚIILOR
Așa este apreciat faptul că In același 

timp federația bulgară a avut două se
lecționate peste hotare : una tn Cipru 
șl Grecia, alta în Indonezia. Noua Ze- 
elandă șl Australia. Intr-adevăr, in timp 
ce in prima, antrenorul Mladenov a fo
losit un buchet de tineri jucători, avînd 
Insă tn mijlocul lor și cițiva consacrați 
ca Bonev, Penev, Kolev, Vasilev și Pet- 
kov, in celălalt turneu a plecat un lot 
avînd osatura formată din jucători care 
in ultimul deceniu au făcut reale ser
vicii fotbalului bulgar : lakimov, Gaga- 
nelov, Salamanov, Jecev, Mitkov, Der- 
mendjev. Mihailov și Jekov, ciștigătorul 
„Ghetel de aur" — 1969 și al „Chetei de 
bronz" — 1970.

Unii susțin că acest turneu a fost per
fectat ca o recompensă pentru aportul 
prețios ’ "
deci un

UN

El se numește Cemal Ramaci, un pu
gilist turc profesionist, campion al Eu
ropei la cștegpțțig, „ușoară". Kamaci este 
ahtiat după sportul cu balonul rotund, 
deși păstrează una din cele mal neplă
cute amintiri. Fotbalul a constituit una 
din pasiunile luL Dar o fractură sufe
rită la un picior l-a determinat să aban
doneze acest sport și cu timpul s-a de
dicat exclusiv boxului. Nu lipsește Insă 
de la nici un meci de fotbal...

CELEBRE LOVITURI DE 
ÎNCEPERE

în Scoția au loc în această perioadă 
o mulțime de meciuri organizate pen
tru a marca împlinirea a 100 de ani de 
la Înființarea federației. O să vă amin
tim că, spre exemplu, jocurile Glasgow 
Rangers-Ajax sau Scoția — Anglia au 
făcut parte din acest program ; ele nu 
au reprezentat prilejuri de bucurie pen
tru scoțieni, dar caracterul festiv nu 
l-au pierdut totuși.

Printre alte momente sărbătorești, lo
viturile de începere au fost date de 
unii dintre cel mai vechi internaționali 
ai fotbalului scoțian. Zecile de mii de 
spectatori de pe „lbrox Park" din Glas
gow au aplaudat cu toată căldura pe 
invitatul de onoare al jocului Glasgow 
Rangers _ Ajax. „Cine poate fi 
om cu aiurii vignreast, eu mersul alert, 
care se îndreaptă spre minge si o lo
vește cu o vigoare remarcabilă — se 
întreba unu; dintre ziariștii francezi, 
prezent la citatul meci ca oaspete ai 
clubului din Glasgow. El avea să afle 
cu surprindere că era Andy Cunnin
gham, unul dintre cei mai renumițl 
foști internaționali din Scoția, in virstă 
oe numai... 82 de ani- „Acuratețea lovi
turii lai de începere a fost ireproșabilă!" 
— adaugă confratele din Paris.

Paralel cu distincția acordată anual 
celor mal buni fotbaliști europeni, pe 
bază de anchetă In rindul ziariștilor, re
vista pariziană „FRANCE-FOOTBALL" 
atribuie un „Balon de aur" și celui ir.al 
bun fotbalist ai anului din Africa. In 
1972, pe primul loc s-a clasat, totalizlnd 
cel mai mare număr de voturi, jucătorul 
clubului F. C. Hafia din Conakry .Gui
neea). Șerif Suieiman, pe care vi-1 pre
zentăm In fotografia de mai sus.

Suleiman (28 ani, 1,76 m șl 74 kg., ne
căsătorit, funcționar administrativ) este 
un jucător ’ ‘
nea jocului, 
tellgent și 
aies cu piciorul drept. De nenumărate 
ori internațional. Suleiman a cunoscut 
mar! satisfacții tn 1972. Titularul echi
pei Guineei șl-a văzut naționala califi
cată pentru turneul final dm cadrul 
Jocurilor Africane (Guineea a ocupat 
locul 2). In plus, clubul său a cucerit 
pentru prima dată „Cupa campionilor 
africani" inter-cluburi, ediția 1972.

IN AJUTORUL FOTBALULUI 
AFRICAN

După cum se știe, la începutul 
acestei săptămîni pe agenda de lu
cru a F.R.F. s-a înscris și ședința 
Cu președinții secțiilor de fotbal 
ai echipelor de Divizia B. Printre 
altele, vice-președintele federației, 
Ion Balaș, a adus la cunoștință in
tențiile care stau în atenția forului 
de specialitate și care vor intra în 
vigoare odată cu ediția viitoare a 
campionatului — după legiferarea 
lor la plenara din luna martie, a 
Comitetului federal.

SISTEMUL COMPETIȚIONAL. Se 
preconizează mărirea numărului e- 
chipelor de la 16 (în prezeiit), la 
18 în fiecare serie în scopul revi- 
taiizării competiției datorită numă
rului sporit de jocuri și scurtarea 
perioadelor de inactivitate ceea ce 
va duce implicit și la creșterea ei 
valorică. O altă propunere făcută 
de mulți conducători de cluburi 
și care se afiă mai de mult în a- 
tenția federației, se referă Ia dispu
tarea jocurilor echipelor de juniori 
odată cu ale primei echipe, even
tual în deschidere. O asemenea pro
gramare ar veni în sprijinul clubu
rilor, care în viitor ar fi scutite de 
unele cheltuieli suplimentare. De a- 
semenea, în vederea întineririi lo
turilor echipelor de Divizia B, fie
care formație nu va putea să folo
sească în jocurile de campionat 
decît maximum cinci jucători, care 
depășesc vîrsta de 25 ani.

LATURA DISCIPLINARA. Fede
rația va urmări cu toată atenția 
modul în care secțiile vor lua cele 
mai drastice măsuri împotriva a- 
celor jucători care se fac vinovați

de abateri. Fiecare conducător, fie
care membru al secției va trebui 
să contribuie la revizuirea regula
mentului disciplinar, să se dispen
seze de acele elemente care prac
tică jocu] dur, sînt indolente în 
pregătire sau duc o viață dezor
donată. Totodată, secțiile trebuie să 
aibă o deosebită preocupare în pri
vința calificării profesionale a ju
cătorilor. Fiecare jucător va trebui 
să aibă o rnai strînsă legătură' cu 
locul de muncă.

REGULAMENTUL DE TRANS
FERĂRI. în acest domeniu, maî 
mulți președinți de secții au cerul 
suprimarea articolului 28, care pre
vede că dacă clubul nu respectă o- 
bligațiile asumate, jucătorul (fără 
acordul secției) își poate cere trans
ferarea la altă echipă, de categorie 
inferioară, dobindind drept de joo 
imediat fie că a participat sau nu 
la vreun joc de campionat. Această 
prevedere a regulamentului s-a do
vedit a fi o ,pottiță“ a echipelor 
mici, care astfel au posibilitatea să 
legitimeze cu ușurință jucători pro- 
veniți de la formații de categorie 
superioară. Federația a considerat 
ca întemeiată afirmația și în conse
cință, va proceda la excluderea ar
ticolului 28 din regulament. Tot
odată, va trece la unele modificări, 
cu clauză precisă, pentru înlesnirea 
echipelor clasate pe primele patru 
locuri în clasament realizarea unor 
transferări. Acestea ar urma să ob
țină dreptul de legitimare a doi 
jucători, fără dezlegare, dar prin 
contracte directe, principiale, intra 
echipele respective.

TURNEUL PREȘEDINTELUI

de președintele federației ita- 
avea un efect ? Rămîne

complet ; are viziu- 
sensul organizării, ln- 

excelent șuteur, mai

acest

UN COMENTATOR APRECIAT
a devenit un a- 
fotbal al rubri- 
marlle cotidiene

cu echipa Fenerbahce, 
preclat comentator de 
cllor de sport de la 
din Istanbul.

Cunoscutul internațional turc,
Can Bartu, popular și spectatorilor noș
tri fiindcă a evoluat de multe ori în 
fața lor cu reprezentativa Turciei sau

Ați mal avut ocazia să citiți despre 
sezor.al plin de trâmintări al fotbalului 
italian. Determinate mai cu seamă de o 
serie de arbitraje foarte slabe, dublate 
de arie de nesportivltate — ca ceie de 
ta Roma. Arezzo etc., multe voci au 
cerut măsuri energice șl demisii. N-a 
fost uitat nici numele președintelui fe
derației Artemio Franchl, una dintre 
personalitățile fotbalului european, nu 
numai Italian.

Dar acesta a primit cu mult calm Și 
seninătate toate atacurile șl a purces la 
o acțiune frontală de liniștire a spirite
lor șl de prevenire a noi acte de indis
ciplină. Astfel, In afara organizării unor 
reuniuni speciale a arbitrilor (la Nea- 
pole, în ziua meciului Italia — Turcia) 
șl căpitanilor de echipă, însoțiți de an
trenorii lor, din Divizia A și B, Artemio 
Franchi a efectuat un lung turneu pe 
la majoritatea cluburilor din prima sau 
a doua divizie ; cu acest prilej, el s-a 
tntllnit cu conducerile acestora șl cu 
Întregul lot de jucători. Miile de kilo
metri parcurși cu automobilul, avionul 
sau trenul 
liene vor 
văzut I

F.T.F.A. îșl continuă acțiunile de spri
jinire a fotbalului slab dezvoltat sau in 
curs de dezvoltare. Instructorul său ofi
cial, Dettmar Cramer, va pleca anul 
acesta intr-un lung... pelerinaj, cramer 
va conduce diferite cursuri de antrencrl 
șl va da lecții pcaetice de pregătire în 
șapte țări africane. Cele mai importante 
cursuri vor fi organizate la Acid is Abe
ba, Accra și Cairo.

SE CAUTĂ UN ANTRENOR
FEDERAL

Echipa națională a Irlandei se află îna
intea unui dificil turneu pe ruta Mos
cova — Paris, pentru cele două jocuri- 
retur cu U.R.S.S. și Franța din preli
minariile C.M. Turneul se anunță cu atît 
mal dificil cu cit la ora actuală echipa 
nu are un antrenor. Tuchy, care deținea 
această funcție, a cerut să albă mină li
beră. dar cum federația nu s-a grăbit 
să-i satisfacă doleanța, s-a retras. Soli
citat să-l Înlocuiască, Thomas, antrenorul 
selecționatei de tineret, a declinat oferta.

REUNIUNEA 
INTERNAȚIONALILOR

Cu ocazia aniversării a 100 de ani 
la Înființarea sa. federația scoțiană 
organiza un banchet la care vor fi 
vltați toți jucătorii care au participat 
la cel puțin 20 de meciuri ale echipei 
naționale, precum și toți cel care au 
fost căpitanii ei. în total 40 de jucători 
Cel mai in virstă dintre el este Jimmy 
Brownley, un lost portar care a jucat 
In 1910. Brownley are acum 87 de ani I

f
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CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR CU AER COMPRIMAT

TRĂGĂTORII SOVIETICI 
AU CÎȘTIGAT TOATE TITLURILE 
® Echipa României — locul V la proba de pușcă 
• Dan luga a avut

LINZ, 17 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Patru noi recorduri mondiale au 
încheiat campionatele continentale 
de tir cu aer comprimat, realizatorii 
acestei performanțe sînt reprezen
tanții Uniunii Sovietice, învingători 
în serie, ei cucerind toate cele 12 ti
tluri ale competiției.

Ultima zi de concurs a debutat cu 
proba de pistol la seniori. Tragerile 
de reglaj se arătaseră oarecum fa
vorabile și unora dintre țintașii noș
tri, cînd Giușcă a obținut 97 p. ul
timele cinci „focuri" însemnînd tot 
atitea „decaruri"! Dar, o dată între
cerile începute, și pe măsură ce tim
pul trecea, pe marele panou deafi- 
șaj al rezultatelor alături de numele 
multor concurenți străini apăreau 
cifre intîmpinate de murmure de 
admirație ale numeroasei asistențe, 
în vreme ce punctajele românilor 
produceau nedumerire. Mai ales 
cele ale lui Dan luga, cîștigătorul 
ediției trecute a probei de pistol. 
Rezultatul lui final. 376 p și locul 
27 (probabil, întrucît omologarea 
clasamentelor oficiale complete ur
ma să se facă seara tîrziu) înscriu 
o involuție în activitatea competiți- 
onală internațională de pină acum. 
Lucian Giușcă a tras cel mai bine 
dintre români, dar cifrele lui, și 
bineînțeles ale colegilor lui nu se 
situează la un. nivel comparabil cu 
cel internațional. Firește, nici locul 
10 la echipe nu poate fi considerat 
decît nesatisfăcător.

Cei care au dominat de departe 
proba au fost — cum subliniam — 
pistolarii sovietici. Ei au depășit re
cordul lumii la echipe cu 35 de 
puncte,* iar la individual primii trei 
clasați — Kosîh, Stolîpin și Igrișin 
— au întrecut cu toții vechiul record 
mondial, primul cu 5 puncte.

Și la pușcă, succesul a fost partea 
trăgătorilor sovietici, victoroși, de 
asemenea, cu rezultate superioare 
vechilor recorduri mondiale. A cîș
tigat Serghei Rainikov. cel mai puțin 
cunoscut în echipa U.R.S.S., iar mul
tiplul campion și recordman al lu
mii, Vitali Parhimovici a obținut

snort
VwF/’ih lume

SCRISOARE DIN PEKIN

GAVRILĂ BARANI,
reales președinte al Confederației 

deeuropene
Cu ocazia adunării generale a 

federațiilor europene de tir, Gavri
la Barani, secretarul general al 
federației române de tir, a fost 
reales ca președinte al Confedera
ției europene de tir pe o perioadă 
de patru ani.

în cadrul aceleiași reuniuni a 
fost definitivat calendarul compe
tițiilor mai importante pe inter- 
................................... ‘ * 1973 — 

(Italia)

tir
generale a

o evolufie slabă
locul IV. Fostul corecordman mon
dial, Kustermann (R.F.G.), a intra: 
în posesia medaliei de argint, dato
rită ultimei „decade" (mai bumâ) 
în dauna maghiarului Abony. — 
medalia de bronz, ceea ce înseam
nă o reeditare a perrornsanței hă 
de anul trecut de îa Belgrad.

Reprezentantiva R:ra.-_e s-a cla
sat a V-a dar. fără impasul tai Sa- 
tala, se putea realiza cel puțin o 
medalie de bronz. Bine s-a compor
tat tînărul Hie Codrean-o, urmat de 
Petre Sandor și Stefan Caban. Și 
aici însă toate cifrele trăgătorilor 
noștri sînt inferioare celor care se 
înscriu acum pe plan intemaDocaL 

Seara a avut Ioc o frumo&sâ fes
tivitate de premiere, cupă care 
participări ții au asista* ia un spec
tacol extrem de reușit, cu celebra 
operetă, „Țara ruriru.’u". de Franz 
Lehar.

REZULTATE TEHNICE: pîrroC 
40 f seniori (68 de concurenți dr» 
17 țări, 14 echipe): L. Grip:-ri Kas£h 
(U.R.S.S.) 392 p — nou record 
mondial (v. r. 387 p\ 2. Vlacimir 
Stolîpin (U.RBB.) 383 p. X Artatoif 
Igrișin (U.R.S.S.) 388 p, 4. John Rod- 
seth (Norvegia) 387 p. 5. Aikis Pa- 
pagiorkopoulos (Greăa) 387 p. 81 
Bernhart Fuhrmaister CR-FG ) 386 
p... 21. Lucian Giușcă 378 p (pe de
cade: 94—95—95—&4> _ 27 Dar. Iu«a 
376 p (92—95—95—94. _ 43 ASexar- 
dru Gered 371 p (94—82—91—•»_ 
52 Mihai Teodor 364 02—91—»— 
91). Pe echipe: 1. UJLSS. 1552 p — 
nou record mondial (vx. 1517*.. 1 
R.F. a Germaniei 1523 p. X Pckcc_a 
1518 p, 4. Franța 1513 p. 5. -
1509 p, 6. Cehoslovacia 1SM pl. Ml 
România 1489 p. Pușcă 40 f. seniori 
(69 concurenți din 17 țâri. 13 edlmei
1. Serghei Rainikov (UJtJSJS.) p 
— nou record mondial (v. r. MT p>
2. Gottfried Kustermann (R.F.G > 
385 p, 3. Gyorgy Abonși
385p,4.Vitali Parhimovici (URSSi 
384 p, 5. Leif Nilsson (Suedia) 3S3 
p, 6. Martin Truttmann (Eveția' 
383 p... 11. Hie Codreanu 379 p (96— 
96—98—95)._ 14. Petre Sandor 379 p 
(95—93—96—95)™ 23 Ș:ef=n Cafren 
376 p (92—94 —94—96)_ 37. Eugen 
Sacala 370 p (92—91—94—93). Pe 
echipe: 1. U.RSJS. 1527 p — nou re
cord mondial (vx. 1524). 2. Polonia 
1511 p, 3, Suedia 1506 p. 4. Elveția 
1506 p, 5. România 1504 p, X R.F. 
a Germaniei 1499 p.

Delegația sportivilor români se 
reîntoarce în țară duminică seara.

Constantin COMAKNISCHI

STADIOANELE CAPITALEI R.P. CHINEZE
LARG DESCHISE IUBITORILOR DE SPORT

puțind adăposti în tribune 80.000

Echipajul Austria I pe primul loc, in prima manșă

LAKE PLACID, 17 (prin telefon). 
— Așteptate cu nerăbdare întrecerile 
campionatului mondial de bob 4 au 
început astăzi, cînd 21 de echipaje 
din 12 țări au luat primul start. Din 
păcate, boberil noștri^ nu au. putut 
prezenta cea mai bună formație. Din 
echipajul de bază, a lipsit Juncu, 
ușor accidentat la mînă, iar Țancov 
a fost obligat să se urce în bob cu 
o întindere la coloana vertebrală. 
Panaitescu, înlocuitorul lui Juncu, a 
făcut tot ce i-a stat în puteri, dar 
un pilot nu este și un eficace împin- 
gător I In asemenea condiții lansa
rea echipajului nostru a fost slabă 
și aceasta s-a concretizat în rezul
tatul final: 1:08,54.

La ora transmiterii acestor rîndurl, 
boberii au început lansările în cea 
de a doua manșă. In prima s-au în
registrat numeroase întreruperi dato
rită răsturnărilor și a „spargerii" pîr- 
tiei ceea ce a obligat pe organizatori 
să intervină deseori. Surprinzător. în 
prima manșă, cel mai bun timp l-a 
înregistrat echipajul Austria I con
dus de DeHe Karth, care, obținînd 
1:05,98 și-a creat un frumos avans 
față” de următorii clasați: 2. Italia I 
(G. Alvera) 1:06,34, 3. R.F. a Germa
niei II (H. Flooth) 1:06,74, 4. Elveția

II (N. Candrian) 1:07,00, 5. Elveția I 
(I. Standier) 1:07,09... Multiplul cam
pion mondial și european, vest-germa- 
nul Zimmerer — deținătorul celei 
mai bune performanțe la antrenamen
te — nu a reușit să se claseze în pri
ma manșă decît pe locul 8, ou 1:07,28.

C. E. universitare de atletism

N. IIGOR ÎNVINGĂTOR

LA PRĂJINĂ-5,10 m

La Malaga
■

GHEORGHIU ÎNVINS

DE POMAR

Valul 1973—1976. Astfel: 
septembrie — la Torino 
C.E. de talere și skeet;

1974 — februarie — în___ _
CE. de sală la arme cu aer com
primat, iar „europenele" la arme 
cu glonț, femei și juniori, în Da
nemarca. Pentru organizarea C.E. 
Ia talere și skeet candidează Tur
cia și Franța, iar „Marele premiu 
al Europei", la aceleași probe, va 
avea Ioc în Austria;

1975 — C.E. la tir cu aer com
primat au fost atribuite federației 
de specialitate din Marea Britanie, 
iar cele de talere Austriei.

1976 — în Cehoslovacia, la Brno. 
vor avea loc campionatele europe
ne de talere și skeet.

S-a mai hotărît ca de la 1 ianua
rie 1974, campionatele europene 
pentru juniori, să cuprindă numai 
probe olimpice de pistol, adică vi
teză și liber. în cadrul aceleiași 
competiții va avea loc o nouă pro
bă, cea de mistreț alergător.

• lndoor-ul la jumătate de drum • Connors ia 
lisbury • Laver și Smith printre Merii aresitariui 1

pentru cei avuți, care practicau di
verse sporturi și organizau curse de 
cai. Stadionul era pe atunci împrej
muit cu ziduri înalte și sîrmă 
ghimpată, iar oamenii muncii nu 
erau admiși înăuntru. în prezent, 
peste 10 000 de amatori de sport 
frecventează zilnic stadionul.

O dată cu dezvoltarea industriei și 
agriculturii, uzinele, minele, institu
țiile de învățămînt și instituțiile 
guvernamentale din Pekin și-au 
construit propriile lor terenuri de 
sport. în Uzina chimică nr. 2 din 
Pekin, cu peste 3 000 de muncitori, 
se desfășoară o foarte intensă acti
vitate sportivă. Uzina și-a amenajat 
de-a lungul anilor o pistă de atle
tism, un teren de fotbal, zece te
renuri de baschet și șapte de volei, 
precum și un bazin de înot. La a- 
cestea s-au mai adăugat posibilități 
de a practica tenisul de masă, gim
nastica la bare simple și paralele, 
precum și alte sporturi.

După Eliberare, și în satele din 
împrejurimile Pekinului mișcarea 
sportivă a căpătat o largă dezvol
tare. Majoritatea brigăzilor de pro
ducție din comuna populară Bei- 
fa.ng. din județul Huaijou de exem
plu, îș» au propriile terenuri de 
baschet, luminate pentru întreceri 
nocturne. în unele sate de munte, 
coșurile de baschet și plasele de 
volei sînt instalate pe ariile de tre
ierat. A devenit un fapt obișnuit 
ca. după o zi de muncă, membrii 
ccmmejor populare să practice a- 
ceste sporturi.

MADRID, 17 (Agerpres). — După 
consumarea a 7 runde, în turneul In
ternațional de șah de la Malaga con
duce argentinianul Miguel Quinteros, 
cu 5 puncte, urmat de Florin Gheor
ghiu (România), Matanovici (Iugosla
via), Pomar (Spania), Benko (S.U.A.) 
și Filip (Cehoslovacia), cu cite 4 p. 
Parma (Iugoslavia) — 3*/2 (1) p. etc. 
In runda a 7-a, Pomar (cu piesele 
albe) l-a învins în 26 de mutări pe 
Gheorghiu. A fost consemnată remi
ză în partidele Matanovici — Martz, 
Medina — Filip șl O’Kelly — Benko.

SOFIA. 17 (prin telefon) — In sala 
Festivalna a început cea de a IV-a 
ediție a campionatelor europene uni
versitare la atletism în sală, Ia care 
participă sportivi din 11 țări. în pri
ma reuniune, românul Nichifor Ligor 
a obținut un succes de prestigiu, 
cîștigînd detașat proba de săritură cu 
prăjina cu rezultatul de. 5,10 m, ceea 
ce reprezintă totodată și un nou re
cord F.I.S.U. Ligor a trecut din pri
mele încercări 4,60 și 4,80 m, apoi 
la prima încercare de 5,00 m s-a 
accidentat ușor, dar a continuat con
cursul, trecînd din a treia, ca apoi 
să realizeze săritura-record de 5,10 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Steinhaker (Ungaria) 4,80 m și Lhot- 
ski (Cehoslovacia) 4,80 m.

Săritura în lungime a revenit iugo
slavului Spasoevici cu 7,71 m. pe lo
cul 3 clasîndu-se românul Vasile Să- 
rucan cu 7,55 m. Ceilalți concurenți 
ai noștri au ocupat următoarele 
locuri : 9. G. Oană 7,40 m; 10. M.
Zaharia 7,33 m ; 15. St. Lăzărescu
7,13 m. Proba de triplusalt a reve
nit aceluiași Spasoevici cu 15,99 p., 
iar E. Rotaru a ocupat locul trei — 
15,20 m.

în alte probe au terminat victorioșii 
M. Doicev (Bulgaria) la 60 m plat 
bărbați — 6,8; Ivanca Hristova (Bul
garia) la aruncarea greutății femei — 
17,78 m ; Crajina Rabstyn (Polonia) 
la 60 m plat femei — 8,2.

TOMA HR1STOV

MARIA ALEXANDRU A DEBUTAT CU 2 VICTORII

Olanda
De rfnd tenisul se face ea gea

mantanul în mină si așB rachete: d- 
lătoresc cu modernă dezinvriînră pe 
meridianele globului, trebuie să Si 
bine înarmat cu hărți și atlase pen
tru a urmări In amănunt activitatea 
Internațională a .sportului aib*. îx 
aceste zile, pe trei continente — Eu
ropa, Africa și America de Nord — 
itinerariile circuitelor jndoori* 1st ie
șiră panglica prelungă, cu escale sub 
cupolele terenurilor acoperite.

Dispersarea jucătorilor In difec-.teue 
competiții si distanțele mari care se 
separă de locul disputării lor fac t- 
desea ca rezultatele să ne parvunâ 
cu Intirziere și inerente lacune.

TRIO-UL ROMANESC LA 
SALISBURY

r
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MtJNCHEN, 17 (Agerpres). — La 
Boblingen (R. F. a Germaniei) a 
început turneul intrenațional de te
nis de masă „Top 12“ la care par
ticipă cele mai bune 12 jucătoare 
și cei mai buni 12 jucători din Eu
ropa. Reprezentanta României la a- 
ceastă competiție, Maria Alexandru, 
a debutat cu două victorii: în pri
mul tur, ea a învins-o pe Alice 
Grofova (Cehoslovacia) cu 3—0 
(21—15, 21—19, 21—11), iar în cel 
de-al doilea pe jucătoarea engleză 
Jill Hammarsley, cu 3—2 (25—23, 
21—13, 12—21, 11—21, 21—16).

Alte rezultate din concursul fe
minin : Kishazi (Ungaria) — An
dersson (Suedia) 3—0 (21—14, 21— 
18, 21—13) ; Rudnova (U.R.S.S. — 
Resler (Iugoslavia) 3—0 (21—15, 
21—8, 21—9) ; Magos (Ungaria) —

Hammarsley (Anglia) 3—2 (17—21, 
19—21, 21—11, 21—6, 21—18) ; Vos- 
tova (Cehoslovacia) — Simon 
(R.F.G.) 3—0 (21—12, 21—16, 21— 
19) ; Radberg (Suedia) — Simon 
(R.F.G.) 3—2 (13—21, 21—19, 21—18, f. 
14—21, 21—16).

La masculin : Bengtsson (Suedia) 
Karakasevici (Iugoslavia) 3—1 (21— 
18, 15—21, 21—9, 21—12) ; Jonyer 
(Ungaria) — Orlovski (Cehoslova
cia) 2—3 (21—18, 17—21, 21—8,
19—21, 13—21) ; Johansson (Suedia) 
Gomoșkov (U.R.S.S.) 
21—14, * 
slavia) 
(21—19, 
Surbek 
slavia) 3—0 (21—14, 22—20, 21—18) ; 
Klampar (Ungaria) — Scholer 
(R.F.G.) 3—0 (21—13, 21—13, 21—18).

3—0 (21—10,
21—14) ; Stipancici (Iugo- 
— Secretin (Franța) 3—1 

21—17, 14—21, 21—19) ;
(Iugoslavia) — Korpa (Iugo-

„CUPA PRIETENIA44 LA PATINAJ VITEZA

SPORTIVII DIN U.R.S.S. Șl R.D.G. DOMINA ÎNTRECERILE

IntIlniri
Intre sportivii

SOVIETICI
Șl AMERICANI

Disputată la Leningrad, cea de-a 
treia întîlnire dintre echipele de 
lupte libere ale U.R.S.S. și S.U.A. 
6-a încheiat cu scorul de 7—3 în 
favoarea gazdelor. Victoriile echi
pei sovietice au fost obținute de 
Pașaev, Dmitriev, Certkov, Matveev, 
Fomicenko, Petersson, Andiev. 
Punctele oaspeților au fost reali
zate de J. Petersson, B. Petersson, 
V. Polano.

★
......Selecționata masculină de bas

chet a U.R.S.S., campioană olimpică, 
va întreprinde un turneu în S.U.A. 
In primul joc, baschetbaliștii sovie
tici vor evolua la 26 aprilie la Los 
Angeles. Turneul echipei campioane 

’ olimpice cuprinde 8 jocuri.

„CIRCUITUL AMERICAN*.
zat de federația de tenis a S.U-A. se 
află la jumătatea drumului. A eineea 
etapă (din cele zece) tsi corsumâ 
această duminică finale's, la Calzary. 
localitate canadiană al cărei nu-ne 
îl asociem mai mult cu sporturile de 
lamă, cele ale ghețil si zăperii. Du: 
provincia Alberta a statului celui mal 
de nord al continentului amertraa, 
caravana tenlsmenllor, tn care flcu- 
rează șl trio-ul românesc Năstase — 
Tiriac — Tr. Marcu, se vi tadrepa 
acum spre «ona centrală a 5U.A Ta 
săptămlna ce urmează, are tec eveni
mentul major al întregului tir de 
competiții, campionatele *r. ternar c- 
nale de sală ale Statelor tlette. cl*- 
duite de orașul Salisbury (Marylaaș^ 
Numele acesta are rezonante tamCt- 
are pentru tenîsmeniî romtnl Ae! 
șl-a cucerit Iile Năstase. tn 1J7C. pri
mele galoane de campion biter-t-t- 
nal „lndoor* (tnvlngtndu-1 în Snail 
pe Cliff Richey) șl tot alei a sus
ținut el, anul trecut, una din ilrte'.e 
dispute decisive cu supercampimul 
american Stan Smith. După cum se 
știe, a cîstipat Smith (scor: 5—7, 
6—2, 6—3, 6—4).

O repetare a ultimei finale nu mal 
e posibilă. Noi divergențe survenite 
între federația americană de tenis 
(USLTA) și gruoarea asa-numîtului 
„campionat mondial" (W.C.T.l fac ca 
prezența ex-profesionistilor la acest 
turneu să fie restrinsă. Deși una din 
grupele W.C.T.-ului are săptămînâ ce 
pauză, primele sale rachete nu iau 
drumul spre Salisbury. Absentează și 
John Newcombe — în conflict direct 
cu organizatorii — precum si Manuel 
Orantes, care continuă să fie indis
ponibil.

Prim cap de serie este Ilie Năs
tase. iar următorul, cunostint* noas- 
,ț"â de anul trecut, remarcabilul tî- 

australian Colin Dibley. Lista

pein .’ezufcaieje sa_e esae aaaen 
Jioancke si Salt Laxe Cry rrt

•i la O—aha, mie a 
ftataM de NXstase.ti

MARILE VEDETE FAC 
REZULTATE CONTRADICTORII

» SC 
d et

ÎNAINTEA UNOR NOI
STARTURI

Pe_x.- tteștiî dîn crmă, sezonul 
ta aer liber t și început!

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Competiția cicliști internațională „Mare- 
le premiu Beausoleil" a fost cîștigata 
de belgianul Franc Verbeek, care a par
curs 105 km în 2h 45. El a dispus la 
sprintul final de Roger de VlaemincK 
(Belgia) șl de italianul Moser. France
zul Ravmond Poulidor a ocupat locul 
19. iar 'spaniolul Luis Ocana a sosit pe 
locul 36.

Din New York se anunță că au început 
tratativele pentru organizarea meciului 
de box dintre deținătorul centurii mon- 

. i. dials. George Foreman. și șalangerul 
său oficiat Cassius Clay. întîlnirea ar 
urma să aibă loc la sfirșltul acestui an. 
la Philadelphia.
ș
13 000 de spectatori au urmărit la San 

:: , Juan (Porto Rico) meciul de box pentru 
titlul mondial la categoria Welter-junior 
dintre deținătorul centurii, columbianul 
Antonio Cervantes, și șalangerul său. 
Jose Marquez (Porto Rico). Victoria a 
revenit la puncte lui Cervantes. In ulti
ma repriză, Marquez a fost expediat 
la podea, fiind salvat de gong.
B

Semifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin se vor desfă-

șura în zilele de 1 martie (turul) șl 8 
martie (returul). în semifinale se vor 
întîlni Simmenthal Milano — Ignis Va
rese și Steaua Roșie Belgrad — T.S.K.A. 
Moscova. Finala va avea loc la 22 mar
tie la Liege, într-un singur joc. Meciu
rile semifinale feminine sînt programate 
la 22 si 29 martie. în aceste jocuri se 
vor întîlni Soarta Praga — Daugava Riga 
și Sesto San Giovanni — Clubul U- 
niversitar Clermont Ferrand (Franța).
■
Concursul internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambulina de la 
Szpindleruw Mlyn a fost cîștigat de 
Hans Georg Aschenbach (R.D.G.), cu 
670,7 puncte, urmat de Rudolph Henl 
(Cehoslovacia). Dietrich Kampf (R.D.G.) 
— 647,2 p, Matouș (Cehoslovacia) __ 645,3 
p, Wolf (R.D.G.) — 639,9 p, Ekstein 
(R.D.G.) — 639,0 p etc.

Internationale 
^Trofeul 

27 februarie
Semifinalele competiției 
masculine de baschet pentru 
Koraci" vor avea loc la 
(meciurile tur) și 6 martie (jocurile re
tur). în semifinale se vor întîlni Ra
cing Clu'a de Malines __ F. C. Bar
celona și Picadero Barcelona — Forst 
Cantu (Italia).

Eva Szigeti a stabilit, la Riazan, două noi
Coreene cei mai puternici adversari.

Sportivii români s-au acomodat 
mai greu, ei acuzînd încă oboseala 
drumului precum și lipsa de tehnică 
ce se cere pe o pistă de 400 m (rea
mintim că, tot sezonul, la Tușnad ei 
au concurat pe o „pîrtie" de numai 
300 m).

In reuniunea de sîmbătă, vremea 
a fost mai aspră, favorabilă pentru 
patinaj. Temperatura, ceva mai scă
zută, a permis organizatorilor să o- 
fere concurenților o gheață mai con
sistentă și astfel timpii înregistrați 
în proba de sprint (500 m) au fost 
mai buni. Din nou alergătoarele țării 
gazdă, ca și în precedenta probă fe
minină, au fost animatoarele cursei. 
Sportivele noastre au marcat șl ele 
o revenire de formă, obținînd cifre 
mulțumitoare. în mod deosebit s-a 
remarcat Eva Szigeti, care a între
cut în cursă directă pe Luvsan Lhavg 
(R. P. Mongolă), reușind să stabileas
că două noi recorduri românești, la 
categoria 15—16 ani și 17—18 ani, ob-

RIAZAN. 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Rezultatele din cea 
de a doua probă a programului de vi
neri după amiază, din cadrul con- 
ruiisdui internațional .Cupa Priete
nia". rezerva: tinerilor pină la 18 
ani, au fost, in mod evident, influen- 
tate de «tarea vremii. Valul de căl
dură care s-a abătut ca din senin și 
asupra acestui oraș, aflat la cca 200 
km sud de Moscova, a înmuiat pista 
de gheață, șL în consecință, ea nu 
a mai pătat fi pregătită in condiții 
optime. Astfel, marea majoritate a 
celor 40 de concurenți de la proba 
de 3000 m..............................................
ou 10—15 
pe o pistă 
teorologice 
— inși -

băieți, au obținut rezultate 
secunde mai slabe decît 
bună. Aceste condiții me- 
nefavorabile nu au avut 

___ repereurslur.i șl în stabili
rea ierarhiei : sportivii mal bine pre
gătiți. cu posibilități tehnce șl fizice 
superioare, s-au clasat pe primele 
locuri Cursa a fost dominată de vl- 

; ;are au av_: ir. re- 
prezentanțil R. D. Germane șl R.P.D.

recorduri românești
ținînd 51,50 pe 500 m (v. r. 51,76, la 
ambele categorii de vîrstă).

REZULTATE TEHNICE : 
băieți 
5:02,70 ; 
5:09,12 ; 
5 *09 39 *
5.' G. Babakov (U.R.S.S.) 5:10,96...'25^ 
Augustin Demeter 5:46,08... 29. La- 
dislau Focht 5:49,89... 31. Laszlo La
zar 5:50,70... 33. Gheorghe Dumitres
cu 5:58,75. 500 m fete (34 concurente): 
1. Brigitte Menel (R.D.G.) 48,49 ; 2. 
Liubova Pagadeeva (U.R.S.S.) 48.50 ; 
3. Utte Diks (R.D.G.) 48,63 ; 4. Olga 
Gavrilina (U.R.S.S.) 49,00 ; 5. Kim
Ciun-Oja (R.P.D. Coreeană) 49,33. .. 
23. Eva Szigeti 51,50; 24. Sanda Frum 
51,80. întrecerile continuă.

Traian IOANITESCU

3 000 m 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(UJl.S.S.)

— 1. A. Isupov
2. A. Ghimatutdinov

3. S. Teliscev
4. T. Kran (R.D.G.) 5:10,48 ;

FOTBALIȘTII BRAZILIENI

INTILNIRI INTERNATIONALE DE FOTBAL
NU VOR JUCA

Radu VOIA

La 34 de ani, celebrul tenisman australian Rod Laver mai aspiră 
încă la coroana de supercampion al „sportului alb'

REZULTATELE DIN TURNEELE „INDOOR- DE TENIS
La dublu : Năstase, Estep — Mei

ler, Vasquez 6—4. 6—4 ; Tiriac, Gis
bert — Marcu, Singh 6—3. 6—4.

TORONTO. Ultimele rezultate: 
Fillol — Alexander 6—3, 6—7, 6—4; 
Laver — McMillan 6—2, 6—3 ; Richey 
— Pilici 6—4, 7—6 ; Stockton — Me 
Manus 6—2, 6—4.

COPENHAGA. în sferturi de 
lă : Rosewall — Crealy 6—3, 
Riessen — Kodes 6—4, 2—6, 
Fairlie — Van Dillen 6—3, 6—7, 
Taylor — Cox 6—4, 6—7, 7—6.

CALGARY. Jucătorii români Ilie 
Năstase și Ion Tiriac se vor intîlni în- 
tr-una din semifinalele probei de 
simplu. In .sferturi", Tiriac l-a eli
minat cu 6—0, 7—6 pe vest-germanul 
Fassbender. La rîndul său, Năstase 
a cîștigat cu 7—5, 6—2 în fața lui 
Kalogheropoulos (Grecia). în celelalte 
două partide ale sferturilor de fi
nală, Gerken a cîștigat cu 3—6. 6—3. 
7—6 partida cu Cramer, iar spanio
lul Gisbert a dispus cu 6—4, 6—4 de 
Meiler.

fina- 
6—2 ; 
6—4 ; 
6—4 ;

Selecționata de fotbal a R. D. Ger
mane, aflată în turneu în America 
de Sud. a jucat la Bogota cu o 
combinată a celor mai bune echipe 
columbiene. Oaspeții au terminat 
învingători cu 
prin punctele 
Hafner.

scorul de 2—O (1—0). 
marcate de Streich și

★
secundă a BulgarieiSelecționata 

a jucat la Adelaida cu reprezenta
tiva Australiei. Fotbaliștii bulgari 
au cîștigat cu scorul de 3—1 (2—1). 
în primul joc. care a avut loc acum 
trei zile la Sydney, cele două e- 
chipe terminaseră la egalitate : 
2—2.

★
Echipa olandeză de fotbal Ajax 

Amsterdam a întîlnit la Atena for-

mația Olympiakos, terminînd în
vingătoare cu 2—1 (1—1).

★
Turciei și Algeriei 

Istanbul într-un joc 
de fotbaliștii turci

IN AFRICA DE SUD
17 (Agerpres).

Selecționatele 
s-au întîlnit la 
amical, cîștigat 
cu 4—0 (2—0).

★
jocul internaționalLa Djakarta, 

dintre selecționata Indoneziei și e- 
chipa Benfica Lisabona, a revenit 
oaspeților cu 4—1 (2—1). Eusebio a 
înscris 3 goluri.

★
La Salerno (localitate în sudul 

Italiei) a avut loc meciul interna
țional de fotbal dintre echipele de 
juniori ale Italiei și Angliei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0).

RIO DE JANEIRO,
Federația braziliană de fotbal a adus la 
cunoștință că nu va mai trimite echipa 
națională de juniori la un turneu ce 
urma să aibă loc în Africa de Sud.

Purtătorul de cuvînt al federației bra
ziliene de fotbal, Abilio Almeida, a pre
cizat că forurile 
că acest 
sial“ (la 
acceptați u______
contravine hotărîrii Congresului F.I.F.A. 
de la Ciudad de Mexico, prin care se 
cerea țărilor latino-americane și celor
lalte federații afiliate la forul interna
țional al fotbalului să nu participe la 
competiții internaționale organizate în 
Republica Sud-Africanâ, exclusă pentru 
apartheid din C.I.O. și din alte organi
zații sportive.

Totodată, Almeida a declarat că echipa 
de juniori a Braziliei va particioa la^ 
turneul de la Cannes și duce, de ase
menea. tratative pentru a susține mai 
multe meciuri în Senegal și Algeria.

braziliene 
turneu, așa-zis 
care ar urma 

și jucători de

consideră 
„multiia- 

să fie 
culoare),

«ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
VEȘT! DE LA SEVILLA...

ULTIMUL ADVERSAR AL LOTULUI, SELECȚIONATA ANDALUZIEI
SEVILLA, 17 (prin telefon de la trimi

sul nostru). După ce au parcurs distan
ța Barcelona — Sevilla, într-o oră și 
10 minute, cu avionul, jucătorii lotului 
reprezentativ au ajuns la ultima etapă 
a turneului lor. La Sevilla ne-a întîmpi- 
nat o vreme admirabilă și o tempera
tură primăvăratecă (18 grade).

Condițiile de antrenament sînt cele mai 
bune din cîte am întîlnit în întregul tur
neu. Atît terenul de joc al stadionului 
„Ramon Sanchez Pezjuan“ cît și acela 
de la Alcala, locul de cantonament al

„MEMORIALUL ZNAMENSKI"
în prima zl a concursului atletic ..Me

morialul frații Znamenski", care se des
fășoară la Moscova, atleta sovietică Na- 
dejda Besfamilnaia a obținut cea mai 
bună performanță mondială de sală în 
proba de 100 m plat, cu timpul de 11,4.

lui F. C. Sevilla, sînt excepționale. Ju
cătorii noștri le folosesc cînd pe unul, 
cînd pe celălalt, deoarece antrenamentele 
sînt programate și dimineața și după 
amiaza. Valentin Stănescu a realizat 
proiectul anunțat de a disputa un joc- 
școală înaintea ultimei întîlniri a tur
neului. Acest joc a avut loc simbătă di
mineață, ia Alcala. S-au disputat trei 
reprize a 30 de minute cu echipa de ti
neret-rezerve a lui F. C. Sevilla. Scor: 
6—0 (1—0, 1—0). Au fost rulați toți 
jucătorii. Au marcat Dobrin. Dembrov- 
schi, Iordănescu (2), Troi (2).

Vă pot comunica acum schimbarea 
adversarului din ultimul meci, cel de 
marți seara de aici, de la Sevilla. In 
locul lui F. C Sevilla, fotbaliștii noștri 
vor întîlni o selecționată a Andaluziei, 
alcătir*ă din jucători- de la Betis Se
villa, Malaga, Garanda (liga întîi), plus 
F. C. Sevilla (liga a doua).

Radu URZICEANU

START ÎN „MONDIALELE" 
DE PATINAJ VITEZA

Pe pista de gheață de la Deventer 
(Olanda) au început campionatele mon
diale de patinaj viteză rezervate amato
rilor. în proba inaugurală de 500 m vic
toria a revenit americanului I 
nigan, cronometrat în 42,0. El 
urmat de campionul european 
Claesson (Suedia) — 42,10 și M. 
(Japonia) — 42,17.

Bill La- 
a fost 

) Goran 
. Suzuki

TRAGERE LA SORT!
C.C.E. LA HANDBAL

IN

sediul federației vest-germane deLa ____ .... ___ =________
handbal din Dortmund, a avut loc tra
gerea la sorți a semifinalelor _ 
țlei masculine dotate cu „Cupa campio
nilor europeni”. S-a stabilit ca " 
gătoarea din meciul Lokomotiv Sofia — 
S. C. Leipzig să înt.’nească pe M.A.I. 
Moscova, tn cealaltă semifinală : Hellas 
Stockholm — Partizan Bjelovar. Finala 
urmează să se dispute la 7 aprilie, la 
Dortmund.

competi-
învin-
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