
LA TURNEUL STUDENȚESC EUROPEAN DE ATLETISM ÎN SALĂ

CSABA DOSA-2,20 m LA SOFIA, 
REZULTAT DE VALOARE MONDIALA!

Performanța atletului nostru
SOFIA, 18 (prin telefon, de la co

respondentul nostru).
Duminică, în cea de a doua zi 

a turneului european studențesc 
de atletism în sală, atenția nu
meroșilor spectatori prezenți în 
tribunele „stadionului1* de iarnă 
FESTIVALNA. a fost polarizată a- 
supra probei de săritură în înălțime 
bărbați. La start s-au aliniat 21 de 
participanți. Un succes deosebit a 
realizat în această spectaculoasă 
probă reprezentantul României. 
CSABA DOSA, care a sărit 2,20 m. 
stabilind un nou record românesc 
de sală. Interesant de amintit că 
Dosa a trecut din prima încercare 
deasupra ștachetei înălțate la 1A5 
m. 1,90 m, 1,95 m, 2,00 m, 2.05 m. 
2,08 m, 2.11 m și 2,14 m. La 2.17 
m au mai rămas în concurs cinci 
atleți : cehoslovacii Moravecz si 
Palkovski, grecul Papadimitriou. 
bulgarul Bogdanov și Dosa. Mo
ravecz a sărit din prima, iar 
'Dosa din cea de a doua încercare. 
Înălțimea maximă, 2,20 m, a fost 
trecută doar de sportivul român. 
Dosa a încercat să stabilească un 
nou record mondial de sală — 2,26 
m — dar a doborît ștacheta de

constituie in același timp un

trei ori la rind, prima oară atin- 
gînd-o în cădere cu brațul. A fost 
la un pas de această extraordinară 
performanță. Clasamentul probei : 
1. CSABA DOSA (România) 2.20 
m ; 2 .Moravecz 2,17 m: 3. Pal
kovski 2,17 m (ambii din Ceho-

nou record național in sală
slovacia)... 10. C. Scafes 2,05 m... 
12. M. Nagomireanu 2,00 m... 18. 
M. Purice 1,95 m.

Alte rezultate obținute de atle- 
ții români: N. PERȚA locul II la 
60 mg cu 7.8 — nou record F.I.S.U., 
RAFIRA FIȚA locul V la 400 mg 
cu 56.9 șj tot locul V la 800 m 
cu 2:11,9, Z. Gaspar locul II la 
1500 m cu 3:56.8 ; la ștafetă băieți, 
echipa României s-a clasat pe lo
cul IV cu 1:29.0

Iată cîțiva dintre cîștigătorif al
tor probe : săritura în înălțime fe
mei ; Iordanka Blagoeva (Bulgaria) 
1,91 m (record mondial de sală 
egalat); 800 m femei: Zveta Zla- 
teva (Bulgaria) 2:03,2; 400 m băr
bați : Susan (Iugoslavia) 47.5 —
nou record F.I.S.U. ; 800 m băr
bați : Sisowski (Cehoslovacia)
1:49.4; 3000 m bărbați: Fava (Ita
lia) 8:08,4 ; 1500 m femei: Rumia- 
na Ciardarova (Bulgaria) 4:26.0; 
1500 m bărbați: U’imov (U.R.S.S.) 
3:55,0 ; aruncarea greutății bărbați: 
Vravec (Cehoslovacia) 19,38 m — 
nou record F.I.S.U. ; 400 m fe
mei ; Sabina Aben (R.D.G.) 53.9 — 
nou record F.I.S.U.

TOMA HRISTOV
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In Capitala iau un nou impuls concursurile atletice de masă

ÎN ACEST AN SE ORGANIZEAZĂ 
0 SUITĂ DE 9 MARI CROSURI POPULARE

1
1

• Consiliul municipal 
acest gen de alergări • 

întrecerile atletice cu caracter de masă, sub forma 
alergărilor (crosurilor) deschise tuturor iubitorilor de sport, 
de mișcare în aer liber, de toate vîrstele, alergări care 
nu necesită condiții speciale de desfășurare și nici o 
pregătire prealabilă deosebită a concurenților, au o 
mai veche tradiție ,în Capitală. Ele s-au bucurat, in ge
neral, de o largă participare și — pe lingă alte efecte 
pozitive ale lor, îndeosebi asupra concurenților — nu de 
puține ori au ocazionat descoperirea unor reale talente 
pentru sportul de performanță.

Din păcate, în ultimii ani, acest gen de întreceri atle
tice își pierduse foarte mult din pozițiile cucerite, din 
frumusețea și eficiența care îl coracterizau odinioară, 

lată, însă, câ, reluînd firyl tradiției, Consiliul munici
pal București pentru educație fizică și sport își propune 
să relanseze puternic crosul. In colaborare cu celelalte 
organizații care au atribuții in domeniul sportului, 
C.M.E.F.S. București «a oiganiza în cursul acestui an o 
suită de nouă mari crosuri populare. Primul dintre ele. 
„CROSUL 6 MARTIE*, va avea loc duminică 4 martie, 
pe un traseu care va cuprinde șl Bd. Dr. Petru Groza, 
unde vor avea loc sosirile în toate probele. Participareo

București pentru educație fizică și sport relansează 
Primele acțiuni, in luna martie 

se va face pe categorii de virstâ, una dintre ele fiind
șt aceea pentru concurerti de peste 45 de ani. Inte
resant de subliniat că organizatoni vor oferi — pe lingă 
premiile obișnuite cuvenite cistigătcrikx — diferite ca
douri tuturor concurenților născuti in ziua de « martie 
a fiecărui an de după 1945 ți care au parcurs ir.treg 
traseul.

Un alt mare cros — de data aceasta la nivelul sec
toarelor din Capitală — va cvea loc duminică 11 mar
tie. In varianta .CROSUL MĂRȚIȘORULUI* (pentru patru 
dintre sectoare, cu participare mixtă) sau .CROSUL 
8 MARTIE' (pentru celelalte petru sectoare, in care star
turile vor fi accesibile numai fetelor) întrecerile vor avea 
totuși ceva comun : organizatorii vor o4eri tuturor concu
rentelor cite un mărțișor. In intenția Consiliului munici
pal pentru educație fizică si sport este ca toti cei care 
vor concura efectiv la șapte crosuri din suita de nouă 
anunțată pentru întregul an — si care vor putea dovedi 
acest lucru oe baza unor taloane — să poată parti
cipa in luna decembrie la o tragere la sorti de premii 
speriate eonstind din echipament și materiale sportive.

Gheorghe Gîrniță — vicecampion în acest an al probei de 15 km fond 
seniori

Foto: Paul ROMOȘAN

CÎTE DOUĂ TITLURI DE CAMPIONI LA JUDO 
CÎSTIGATE DE

JUNIORII DIN IASI, CRAIOVA SI MIERCUREA C1UC
ARAD, 18 (prin telefon) Finalele 

campionatelor individuale ale juni
orilor (mari și mici), s-au încheiat 
duminică la prînz cu un frumos suc
ces al tinerilor competitori din Iași, 
Craiova și Miercurea Ciuc.

Cel mai frumos meci l-au reali
zat, așa cum anticipasem în avan
cronica noastră, finaliștii de la cat. 
70 kg (juniBri mari), Loghin Lazăr 
(Vagonul Arad) și loan Petrof (Șc. 
sp. 2 Buc.). Atît Lazăr cît și Petrof 
au executat numeroase procedee 
tehnice, unele mai spectaculoase 
decît altele. De două ori însă ju
niorul din Arad a finalizat aruncări 
peste umăr apropiate de o reușită 
deplină și, astfel, arbitrii au acor
dat, la sfîrșitul acestei partide, vic
toria prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) lui Loghin Lazăr.

O altă finală deosebit de pasio
nantă a fost aceea de la 80 kg (ju 
niori mari) în care au fost opuși 
C. Melnic (Rapid Buc.), campionul 
de anul trecut, și Ion Moraru (Șc. 
sp. Unirea Iași). Victoria prin yusei- 
gachi a revenit pe merit lui Ion Mo
raru. în sfîrșit. mai subliniem me
ciul final de la categoria grea (ju
niori mari) dintre Tibor Solomon 
(Șc. sp. M. Ciuc) și Eugen Nagy 
(Universitatea Cluj) încheiat în mai 
puțin de un minut printr-un necru
țător ippon, finalizat de primul, _

Și acum primii clasați: (juniorii 
mari) — cat, 63 kg: 1. Nicolae Pres- 
că (I.E.FS), 2. M. Antea (Șc. sp. 
Viitorul Pitești), 3. I. Lache (Șc. sp. 
2 Buc.), și I. Chioveanu (Șc. sp. 
Șoimii Sibiu); cat. 70 kg: 1. Loghin 
Lazăr (Vag. Arad), 2. I. Petrof (Șc. 
sp. 2 Buc.), 3. A. Harzincop (Șc. sp. 
Unirea Iași) și A. Ioviță (Univ. Cra
iova); cat. 80 kg: 1. Ion Moraru (Șc. 
sp. Unirea Iași), 2. C. Melnic (Ra
pid); 3. Ion Schuman (Dinamo Bra
șov) și C. Sauciuc (Șc. sp. Unirea 
Iași); cat. 93 kg: 1. Dumitru Nichi- 
for (Șc. sp. Unirea Iași), 2. D. Pct 
pescu (Poli. Buc.), 3. Z. Vaita (Șc. 
sp. Energia Buc.) și L. Torok (Univ. 
Cluj); cat. +93 kg: 1. Tibor Solomon 
(Șc. sp. M. Ciuc), 2. E. Nagy (Univ. 
Cluj), 3. I. Mitu (Dacia Pitești) și 
M. Vagner (Șc. sp. Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej). Campionii Ia juni
ori mici: cat, 58 kg. — Viorel Răuf 
(Șc. sp. Energia Buc.); cat. 65 kg. — 
Gelu Nițu (Univ. Craiova); cat. 75 
kg — Ciprian Marinescu (Șc. sp. 2 
Buc.); cat. 85 kg: — Lazlo Ferentz 
(Șc. sp. M. Ciuc); cat. +85 kg. — 
Constantin Georgescu (Univ. Craio
va).

O notă bună pentru organizarea 
ireproșabilă a competiției și arbitra
jele corecte.

Cotlin CHIRIAC

Ultimul adversar din turneul franco-spaniol al fotbaliștilor noștri

SELECȚIONATA ANDALUZIEI-0 FORMAȚIE PUTERNICĂ
SEVILLA 18 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
După scurta corespondență 

transmisă sîmbătă, iată, pentru as
tăzi, una mai cuprinzătoare, des
pre noutățile din tabăra lotului 
reprezentativ de fotbal. Așa cum 
vă informam, în această ultimă 
etapă a turneului său franco-

la, pe care se va disputa și partida 
de marți seara, stadion dispunînd 
de tribune cu o capacitate de 30 000 
de locuri. Și mai e și terenul de la 
Alcala, o mică localitate situată la 
15 km de Sevilla, acolo unde clu
bul posedă un centru de antrena
ment și un mic hotel unde se re
trage echipa primă înaintea parti

delor de campionat. Acolo ,a avut 
loc, sîmbătă, acel meci-școală asu
pra căruia v-am informat, cu echi
pa de tineret-rezerve a lui F.C. Se-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

spaniol, jucătorii noștri se bucură 
de cele mai favorabile condiții de 
antrenament : gazdele noastre, con
ducătorii clubului F.C. Sevilla, nu 
precupețesc nimic pentru ca antre
namentele, asistența de după an
trenament și întreaga noastră șe
dere aici să se desfășoare sub cele 
mai bune auspicii.

După terenurile tari, unele pline 
de praf, de la Barcelona, am găsit 
aici două dreptunghiuri de gazon 
fără cusur. E acela de la stadio
nul „Ramon Sanchez Pezjuan“, sta- 
d’onul-proprietate al lui F.C. Sevil-

Campionatul național de schi-fond al seniorilor

Tineretul a cucerit 
pozițiile fruntașe

POIANA BRAȘOV, 18 (prin tele- 
f n). — Campionatele naționale de 
fond ale seniorilor s-au disputat ieri 
pe o buclă constituită ad-hoc în 
Poiana Ruia <1 400 m) pe porțiunea 
cuprinsă între pirtia Lupului și pîr- 
t:a Suhnarului. Dacă zăpada proas- 
oi:ă a oferit condiții optime de des- 
: .aș urare, în schimb ceața deasă și 
vintul în rafale au constituit obsta
cole suplimentare care i-au sufo
ca: pe cîțiva dintre concurenți.

Prima probă a fost cursa de 5 km 
femei, in care 16 concurente au 
pornit să-și dispute titlul de cam- 
pioanâ. Printre acestea se aflau și 
c::eva junioare, cele mai reprezen- 
a*:ve. cum ar fi Elena Bășa și Iu- 

!:ana Pața. Prin ordinea de start 
se presupunea că lupta se va da 
între senioarele cu numerele 9 și

Rodica Clinciu șl, respectiv, 
Marcela Leampă, Cu tot efortul

pe care Leampă l-a făcut de-a 
lungul a 4,7 km de a o ajunge pe 
Rodica Clinciu, acest fapt a fost im
posibil, ba, mai mult, distanța de 30 
de secunde din start s-a majorat cu 
alte 30. în aceste condiții, Marcela 
Leampă a abandonat cursa, nevoind 
să apară în clasament pe locul 2 
sau 3 și cînd toată lumea o îmbră
țișa și o aplauda pe Rodica Clin
ciu, ca virtuală campioană, a venit 
junioara Elena Bășa, care a depă- 
șit-o cu 22 de secunde, adjudeeîn- 
du-și astfel invidiatul titlu. Fără a 
încerca o scuză, trebuie să admitem 
că ceruirea efectuată de schioarele 
dinamoviste a fost greșită și fap
tul a avut o maximă importanță în 
condițiile de zăpadă de ieri.

Mihai BARA

(Continuare in pag. a 2-a)

Fază clin meciul Lo
tul reprezentativ — Es- 
panol (2—0) în care Du- 
mitrache și Iordănescu 
asaltează poarta spanio
lilor, obligînd pe gazde 
să trimită, balonul in 
corner.

Foto : AS Madrid

TURNEUL 
DE SAH 

AL MAEȘTRILOR
O luptă animată și interesantă la 

majoritatea meselor, în runda a 
5-a a turneului de șah al maeș
trilor.

Pavlov, cu albele, a știut (se pare) 
maj departe decît Neamțu o va
riantă teoretică nouă din apărarea 
Caro-Kan, a obținut atac, soldat cu 
un avantaj material decisiv. într-o 
partidă combinați vă, Ungureanu (cu 
negrele) a exploatat jocul pasiv al 
lui Mititelu, a egalat repede, a pre
luat inițiativa și a construit un atac 
irezistibil. Tot cu negrele a cîștigat 
Ghinda la Voiculescu, ultimul, însă, 
a jucat deschiderea în mod greșit. 
In mare criză de timp, Stanciu n-a 
văzut un cîștig simplu în partida 
cu Drimer și Ia mutarea... 41-a a 
lăsat un turn în priză, cedînd ime
diat ! Remize în întîlnirile Stoica — 
Vaisman și . Nacht — Botez.

Dimineața, în cadrul întrerupte
lor : Stoica — Botez 1—0 ; Stan
ciu — Vaisman ’/a—V2.

Clasamentul după 5 runde : Pav
lov 3’A, Vaisman, Ghinda, Drimer 3, 
Stoica (1), Stanciu 2’/z, Mititelu (1), 
Neamțu, Nacht 2, Botez (1), Un
gureanu (1). Voiculescu l'/jp.

Astăzi, de la ora 16, se joacă 
runda a 6-a.

VOLEIBALIȘTII DE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ȘI VIITORUL BACĂU, ÎNVINGĂTORI IN CAPITALĂ

Neobosită, Martha Szekely a 
fost teri unul din factorii care au 
adus Rapidului victoria in me
ciul cu Farul (3—1). lat-o la fileu, 
unde înttmpină rezistența con- 
stănțencelor Marta Stadnlc și Car
men Marinescu,

Foto: Vasile BAGEAC

duhul sportiv școlar din București și-a analizat activitatea pe 1972

PERSPECTIVELE UNOR REALIZĂRI SUPERIOARE 
FRiNATE DE RUTINA Șl COMODITATE

• 1° sportivi în lotul olimpic, 7 campioni balcanici, 2 echipe promovate în divizia A ! 
nu și-a demonstrat viabilitatea • 0 condiție 
• Trebuie să străbați o jumătate de București 
un antrenament ! ? !

• Principiul ,,porților deschise** 
sine qua non: relația școală-familie 

pentru...
Clubul sportiv școlar din Bucu

rești, unitate de elită a mișcării 
noastre sportive, și-a analizat re
cent activitatea desfășurată în 
cursul anului 1972. Din suita as
pectelor semnalate vom reține doar 
cîteva, cele mai semnificative, care 
atestă viabilitatea acestei unități de 
performanță, prin excelență unică 
în sensul că realizează, în multe ca
zuri, obiective îndrăznețe, deși lu
crează în exclusivitate cu copii și 
juniori. Cum altfel s-ar putea ca
racteriza acest club care a reușit 
să trimită la J.O. de la Miinchen, 
nu mai puțin de 10 din foști] sau 
actualii săi sportivi (M. Zafiu, V. 
Dumitru, M. Țiu, loan Paula. I. 
Gyorffi, A. Samungi, P. Mihaiuc, M. 
Gheorghiu, Gh. Zamfirescu, G. No
vac), trei dintre ei obținînd meda
lii de argint sau bronz, doi situin- 
du-se în primele șase locuri, iar 
restul de 5 în primele zece locuri 
ale clasamentelor marii competiții'? 
Să adăugăm faptul că reprezentanții 
Clubului sportiv școlar au obținut 
nu mai puțin de 7 titluri de cam
pioni balcanici (și un record balca
nic), că patru dintie ei — Milcă, 
Moraru, Martin și C. Octavian — 
au făcut parte din echipa de juniori 
a României, ciștigătoare a „Cupei

Națiunilor F.LR.A.” la rugby (în 
fapt echivalentul unui titlu euro
pean). Promovarea echipelor de polo 
și scrimă în divizia A, iată un alt e- 
lement de referință menit să comple
teze acest tablou prosper al activi
tății clubului sportiv susamintit. 
Este un bilanț care — chiar dacă 
spațiul nu ne îngăduie să-1 prezen
tăm integral — relevă marile po
sibilități ale acestei unități sportive, 
in cadrul căreia activează antrenori 
cu o mare capacitate profesională 
(Gh. Fod orcan u — atletism. St. 
Hărgălaș — gimnastică. Comei 
Munteanu și N. Vizitiu — rugby, 
Aug. Mișcă — tir, P. Niculescu — 
polo, Gh. Dimeca — nataței. I. Hal- 
maghi — scrimă etc).

★
Din analiza activității clubului re

zultă însă că în pofida unor plu
suri înregistrate la nivelul multor 
secții, posibilitatea de a realiza și 
mai mult, in concordanță cu fondul 
uman existent, cu forțele tehnice de 
care dispune această unitate spor
tivă, a fost frinată datorită unei 
munci de selecție defectuoasă.

Sigur, nu putem generaliza acest 
aspect. Exista antrenori ca Gh. Fo-

doreanu, I. Halmaghi, P. Niculescu 
C. Munteanu. Gh. Predescu pentru 
care selecția a constituit' preocupa
rea principală. Ei n-au înțeles să 
pornească la treabă decît cu ele
mente riguros verificate sub aspec
tul dezvoltării morfo-funcționale. al 
talentului, al disciplinei, al intelec
tului. Și, procedind astfel — deși a- 
ceasta a însemnat o grijă în plus, 
dar necesară, obligatorie — au avut 
satisfacția de a conduce pe trep
tele performanței multe elemente de 
nădejde. Păcat, însă, câ exemplul 
ur.or asemenea antrenori n-a fost 
urmat și de ceilalți, in aceeași mă
sură. Pe linia selecției, majoritatea 
antrenorilor clubului sportiv școlar 
lucrează și acum din rutină, mani
festă multă comoditate, nu apelează 
la mijloace care le-ar fi extrem de 
utile în asigurarea unor elemente de 
certă perspectivă — testări care să 
fie efectuate împreună cu medicii 
— pun prea mult preț pe observa
țiile de suprafață, evident subiecti
ve, asupra calităților unor copii sau

Tiberiu STAMA

Dacă și la volei s-ar organiza 
un concurs gen Pronosport, pro
babil că după etapa a Il-a a re
turului numărul participanților cu 
12 rezultate exacte ar fi fost foar
te mare. Spunem probabil, pen
tru că ringurul joc la care s-ar fi 
putut greși a fost Progresul Bucu
rești — Universitatea Craiova, în 
care oaspeții au ciștigat cu 3—21 
Iată citeva amănunte asupra me
ciurilor de ier: i

MASCULIN

PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 2—3 (—11, —6, 9, 
8, —2). Victor.e pe cit de surprin
zătoare, pe atît de meritată, după 
un joc spectaculos, de un bun ni
vel tehnic și dramatic prin evolu
ția scorului. Craiovenii au confir
mat încă o dată că alcătuiesc un 
team valoros, alcătuit din elemen
te ce încep să se impună pe prima 
scenă a diviziei. Echipa din str. 
Dr. Staicovici are meritul de a nu 
fi cedat-după ce a fost condusă .cu 
2—0 Ia seturi.- Dar eforturile de
puse pentru egalare s-au văzut în 
ultimul set. încheiat lamentabil 
pentru bucureșteni. Remarcări i 
H. Nicolau, Poroșnicu (P). Găvoz- 
dea, Braun, Tudosie (,,U“). Au 
condus Z. Patru și D. Rădulescu. 
(Iulian Costiniu).

C.S.U. GALAȚI - I.E.F.S. 3—2 
(—6. —12. 12, 10, 6). După mai 
bine de două ore de joc, studenții 
gălățeni au obținut o victorie în 
care aproape că nu mai sperau a 
tunci cînd oaspeții conduceau cu

2-^0 la seturi. Ei au avut însă o 
revenire spectaculoasă, reușind să 
cîștige. S-au evidențiat i Păcuraru, 
Păduraru, Stere (C.S.U.), Mânu, 
Handrea (I.E.F.S.). Au arbitrat i V. 
Chioreanu (Cluj) și D. Dobrescu 
(Ploiești), (Gh. Arsenie-coresp.).

„U" CLUJ — RAPID 3—2 (13. 
—14. io, —11, 8), Un meci de 
luptă, care a solicitat foarte mult 
ambele echipe. Clujenii s-au ară
tat, totuși, mai omogeni, mai in
cisivi în acțiunile de atac. Forța 
de penetrație a lui Bînda șl Ma- 
teescu, ca și mobilitatea liniei a 
doua au constituit principalii fac
tori care au condus la victorie. 
De la Rapid cei mai buni au fost 
Drăgan și Penciulescu. A condus 
cuplul I. Amărășteanu și V. Tilcă 
din Craiova. (I. Pocol-coresp.).

TRACTORUL — STEAUA 0—3 
(—8, —11, —10). Bucureștenii au 
cîștigat după un meci fără istoric, 
in.care replica brașovenilor a. fost 
slabă. Au condus C. Păduraru 

.(Timișoara) și M. Neamțu (P. 
Neamț). (Eugen Bogdan-coresp.).

ELECTRA — VIITORUL 1—3 
(—12, —10, 4, —6). Întîlnirea a 
plăcut prin dinamism, prin varie
tatea procedeelor folosite și prin 
forma bună demonstrată de Viito
rul Bacău, o echipă omogenă si 
dornică de afirmare. In majorita
tea timpului, inițiativa a aparținut 
băcăuanilor, care au prestat un 
joc mai lucid, elastic și derutant.

(Continuare în pag. a 3-a)

LOÎUL FEMININ-WHITE STARS AMSTERDAM 70-59
De azi, turneu internațional feminin de baschet in sala Constructorul

(Continuare în pag. a 3-a)

Echipa feminină de baschet White 
Stars Amsterdam și-a început tur
neul în țara noastră, jucînd ieri di
mineață, în sala Floreasca, în com
pania lotului reprezentativ de se
nioare al României, care nu a mai 
făcut deplasarea la Kecskemet, 
deoarece turneul ce trebuia să se 
desfășoare în această localitate a 
fost anulat întrecerea a fost destul 
de interesantă. Oaspetele au arătat 
reale calități și au luptat cu ener
gie pentru un rezultat onorabil.

Selecționata română s-a străduit 
să acționeze spectaculos și eficace, 
iar antrenorii ei au utilizat cît mai 
multe jucătoare. Ca urmare, .meciul 
a fost plăcut, el incheindu-se cu-sco

rul de 70—5S (30—23) pentru Iotul 
țării noastre. Au înscris i Ciocan 14, 
Gugiu 13, Tita 9, Tatiana RăduiesCu 
8, Capotă 6, Savu 5, Schnebli 6, 
Szabo 4, Opriciu 3, Liliana Rădules
cu .2 (a mai jucat Salcu) pentru în
vingătoare, respectiv Verwey 17, Bos 
12, De Vries 11, Helingman 9, Wit - 
mans 6, Fernstra 2, Haver 2. Au ar
bitrat A. Atanasescu , si I. Dinescu.

★
Incepînd de astăzi, baschetbaliste

le olandeze participă la un turneu 
ptganizat, de clubul Politehnica, în 
sala Constructorul. Partidele se vor 
disputa de la-ora 16,30, în următoa
rea ordine ; Politehnica—I.E.F.S. și 
Constructorul—White Stars.
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SCHI
PREDEAL, 18 (pHn telefon). Ma

rea competiție sportivă „Sparta- 
chiada militară * trupelor de vină- 
tori de munte" a avut chiar de la 
început de înfruntat capriciile vre
mii. Lipsa zăpezii a dat mult de 
furcă organizatorilor în alegerea tra
seelor. Priinul start s-a dat în pro
ba rezervată patrulelor, una dintre 
cele mai grele întreceri și mai 
spectaculoase. Traseul foarte dur 
pe alocuri, cu smocuri de iarbă, 
pămînt și gheață, rafalele de vînt 
și ceața foarte densă au cerut din 
partea sportivilor calități deosebite 
și o pregătire fizică foarte bună. 
Patrulele au avut de parcurs un 
traseu de 15 km, cu diferență de 
nivel de 350 m. Echipajele au exe
cutat o tragere în poligon, o arun
care a grenadelor de mină la punct 
fix și o traversare a unei zone de 
teren cu masca pe figură. Plecarea 
a fost dată în fața cabanei vână
torilor de munte. Cursa a continuat 
pe șaua din fața Vîrfului Grecu 
(unde a fost situat primul punct 
de control), prin fata Cabanei 
Diham (aici era situat poligonul de 
tragere); pe lîngă Pichetul roșu, 
prin Valea Iadului și a avut sosi
rea în Valea Leuchii. Iată rezul
tatele înregistrate : I. Lotul Praho
va — campion la ștafetă (Gheor- 
ghe Onciu, Ilie Rădoi, Adrian To
ma, Ion Cojan, Constantin Pepa,

PROBA DE ȘTAFETA A SPARTACHIADEI 
MILITARE A CONSTITUIT 0 REUȘITA

Gheorghe firăguș, toți conduși de 
aerg. Constantin Ilie) lh 11:59; 2. 
Lotul Postăvarul lh 18:45 ; 3. Lotul 
CriȘill lh 21:16.

Este de menționat faptul că bu
na pregătire militară și fizică a 
sportivilor a făcut ca toate cele 11 
Ioturi prezente în concurs să ter
mine cursa cu întregul efectiv, și

fără a primi nici o penalizare. 
Proba de ștafetă a constituit încă 
o dovadă a bunei pregătiri pe 
care și-au insușit-o militarii din 
trupele de vînători de munte.

La ora la care transmitem, între
cerile continuă pe muntele Gir- 
bova.

Theo MACARSCHI

POPICE
MASCULIN

SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN ETAPA INAUGURALĂ A NOULUI SEZON

TINERETUL A CUCERIT

(Urmare Sin pdj. 1)

Au urmat seniorii, pe clasica dis
tanță de 15 km. Se întreceau cei 
mai buni sportivi ăi tării, reprezen
tanții tinerei generații cu cei mal 
vîtstnici, la care s-a adăugat eșa
lonul biatloniștilor reprezentați prin 
însuși campionul probei. Victor Fon
tana. Dîri Start porneau favor:*’ 
Gheorghe VOicu. Gheorghe GirniU, 
Nicolae Vestea, Vasile Papuc și Nl- 
colae Sfetea. După primele sute de 
metri parcurși a devenit vizibil 
pentru toată lumea că ceruirea di- 
namoviștilor este greșită și că ei nu 
au șanse la primul loc. Dublul cam
pion național pe 1972, Gh. Valeu, 
aflat într-o excelentă formă Și o 
bună dispoziție de concurs, a condus 
din cap în cap, mărindu-și avanta
jul Ia fiecare buclă de 5 km. și 
însumînd în final o diferență de 
peste 2 minute față de-ăl doilea 
clasat. Prietenul și rivalul său, 
Gheorghe Gîrniță, cu tot generosul 
efort, a trebuit, în condițiile amin
tite, să se mulțumească numai cu 
locul 2, dar la o diferență pe care 
adevărata sa valoare și clasă îl ne
dreptățesc, Alți concurenți valoroși 
au plătit tributul unei curse grele, 
rupîndu-și schiurile la traversarea

TENIS
S-a încheiat concursul republican 

'de sală ediția 1973, rezervat junio
rilor și junioarelor. La fete Maria De- 
nov (U.T.A,) — antrenor E. Takacș, 
revenind la buna el valoare a cîști
gat invingînd pe colega sa de club 
Dorina Brăștin cu 6—4, 6—A. Lă 
categoria juniori 15—16 ani Sorin 
Orășeanu (Constructorul Hunedoa
ra) — antrenor I. Cfișan, dovedind 
multe calități și cunoștințe tehnice 
a cîștigat locul I în grupă, cu toate 
că a pierdut o partidă, în față lui 
C. Fețeanti (Cutezătorii) cu 6—2, 
3—6, 6—2 La juniori mări M. Tă
băraș (Progresul) — antrenor A. 
Schmidt, s-a impus cri autoritate în- 
vingînd pe rînd pe FI. Manea (Di
namo) cu 4—6, 6—1, 6—5; pe C. 
Curcă (Progresul) cu 6—1, 6—3 și 
pe M. Mîrza (Progresii) cu 6—3, 
6—3. In momentul de față este cal 
mai bun junior și datorită călitățilo? 
și procedeelor tehnice pe care le po-

* i

PATINAJ I %I

CEI MĂI TINERI PATINATORI 

ARTISTICI ȘI-AU DESEMNAT 

• CAMPIONII
Campionatul național de patinaj 

artistic rezervat copiilor a reunit, 
la Miercurea Ciuc, 65 dintre cei mai 
talentați tineri patinatori din Bra
șov, București, Cluj, Galați și din 
orașul gazdă. După trei Ztle de dis
pute interesante, pe parcursul că
rora am înregistrat numeroase și 
spectaculoasa invefsăfi de situații, 
întrecerile au luat sfîrșit cu un bi
lanț care a dat satisfacții deplină 
tuturor. ' . . x . ,^siIată campionii $1 vicecâmpiotui 
naționali la figurile libere precum 
și campionii și vicecariipionii abso- 
luți ai campionatelor. Avansați — 
băieți: 1. G. Popa (Constructorul 
București) 6—66,4 p; 2. V. Chitila 
(Șc. sp. 1 Galați) 11-51,40 p; fete: 
1. Gabriela Călinescu (Constr._Buc.) 
6—66,55; 2. Eugenia Gngonța (Șc. 
sp. 1 Galați) 9—65,70; copii Ul-fete: 
1 Renate TuchsCref (Șc. sp. 1 Ga
lați) 7—79,8; 2. Cătălina Grădișteanu 
(ȘC. sp. 1 Galați) 8—78,7; băieți: 
1. F Ziilde (Dinamo Brașov) 10— 
68 25; 2. O. Marinescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 8—65.0; copii II băieți: 1. T. 
Suciu (Constr. Buc.) 5—80,35; 2, Al 
Anghel (Șc. sp. 2 Buc.) 10-75,8; 
fete: 1. Mariana Chlțu (Dinamo Bra
șov) 5—91,35; 2. Dana Nigrim (Dina
mo Brașov) 15—76,50; copii I băieți: 
1 B Krutti (Dinamo Brașov) 7— 
86 2; 2. M. Deăc (Constri BUC.) 8— 
85,85; fete: 1. Tereza Nencu (Constr. 
Buc) 7—r86,65; 2. Dana Rădtilescu 
(Din. Buc.) 8—87,15. Clasament fi
nal; ăbănsați-băieți: 1. G. Popă 5— 
97.30; 2. R. Haimovici (Constr. Buc). 
12—77.10; fete: 1. Consuela Roman 
(Dinamo Buc.) 5—99,8; 2. Gabriela 
Călinescu (Constr. Buc.) 10—94,85; 
copii Ill-fete: 1. Manuela Bădițoiu 
(Dinamo Brașov) 6—111.0; 2. Cătă
lina Grădișteanu 12—110,5; băieți:
1. P. Daniel (Dinamo Suc.) 8—104,3;
2. O. Marinescu 11—103,3; copii II 
băieți: 1. T. Suciu 5—118,65; 2. Al. 
Anghel 10—114.6 (fiind doar doi con
curenți la start, la această categorie 
nu s-a acordat titlii): fete: 1. Maria
na Chițu 5—133,25; 2. Dana Nigfim 
15—110,20; copii I băieți: 1. C. Bog
dan 7—127.0; 2. M. Deac 8—125,15; 
fete: 1. Dana RăduleSCU 6—129,35; 
2. Tereza Nencu 9—127,15.

AFLUX DE PARTICIPANȚI ÎN
POIANA BRAȘOV, 18 (prin tele

fon). Cînd ultimele acorduri ale 
galeriei militare se stingeau în Po
iana Ruia, după victoriile obținute 
de concurenții de la A.S.A. Brașov 
în probele de fond, pe vîrful Cris
tianul mare, cel mai tînâr eșalon 
al schiului românesc (105 juniori 
și copii) începea o cursă de slalom 
special — dotată cu „Cupa tînă- 
rul dinamovist" — mult agravată 
de ceață, ninsoare și vînt Juniorii 
au înfruntat cu multă bărbăție 
vitregia vremii și au etalat de-a 
lungul traseului de 300 m lungime 
și 42 de porți remarcabile virtuți 
tehnice, care au îneîntat pe cei 
cîteva sute de spectatori curajoși, 
aflați de o parte și de alta a tra
seului. Printre concurenți se aflau 
și aspiranții Ia un loc în echipa

POZIȚIILE FRUNTAȘE

unor plăci de gheață și, in final, au 
abandonat. Este vorba de V. Papuc 
și N. Vețtea care, după primii 10 
km parcurși, se aflau pe pozițiile 
3 și, respectiv, 4. Excelent s-au com
portat Gh. Cercel și Nicolae Cajo- 
caru și ei reprezentanți ai noului 
val, reușind să-i depășească pe con
sacrării Gh. Cimpoia. N. Sfetea. Gh. 
Cincu și P. Dinu, foști ani de-a 
rîndul campioni ai aceste distante. 
In cursa seniorilor, din cei 24 de 
înscriși 6 au abandonat din cauza 
realelor dificultăți amintite mai sus.

A treia și ultima probă indivi
duală a zilei a fost cursa de 15 km 
tineret Prin rezultatele anterioare ?i 
forma manifestată recent, Nicolae 
Cristoloveanu se anunța câștigător 
si el a confirmat pronosticurile, ob- 
tinind titlul la o diferență de 13 
secunde fată de Gheorghe Kereszi 
(C&U. Oradea), revelația zilei.

CLASAMENTE : S km. senioare : 
1. Elena Bisa (Dinamo) 23.0 ; 2. 
Rodiea Clinei u (Tractorul) 23,22 ; 
3. Lucia Barabaș (Tractorul) 23:21; 
15 km seniori : 1. Gheorghe Volei 
(ABA. Brașov) 55.47; X Gheorghe 
Gîrniță (Dihamb) S7,57; 3. Gheorghe 
Cercel (A.S.A.) 58.11 ; 15 km tine
ret: 1. Nicolae Criztoloveann (A-S.AJ 
59,41: 2. Gheorghe Kereszi 58,54; 3. 
Gheorghe Ionetecu (Dinamo) 60,40.

„CUPA TÎNÂRUL DINAMOVIST"
națională balcanică (băieți și fete). 
Ei s-au comportat foarte bine, ocu- 
pind primele locuri ale clasamen
tului zilei. Concursul de azi (n.r. 
ieri) nu este numai un succes or
ganizatoric. ci este unul dintre cele 
mai reușite concursuri de juniori 
ale sezonului, remarcabil prin di
ficultate și energia cu care schiorii 
și-au d sputat șansele. Credem, to
tuși. că ar fi de dorit ca, pe viitor, 
în condițiile unui start atît de 
populat, să se organizeze întreceri 
separate pe categorii de vîrstă și 
pe pirtii diferite, spre a 6e evita 
lunga așteptare a startului și „în
ghețarea" concurenților înainte de 
plecare.

CLASAMENT: juniori mari,
băieți : 1. Nandor Szabo (Dinamo) 
72,9 ; 2. Ion Cavași (Brașovia) 73,2; 
3. Sorin Adăscăliței (Lie. Predeal) 
75,6 ; fete : 1. Neia Simion (Lie. 
Predea’) 86.3 ; 2. Nuți Degeratu
(Lie. Predeal) 86.8 : 3. Angela Ma- 
nole (Lie. Predea!) 89.4 ; juniori 
mici și copii, băieți : 1. Florin Tu
dor (Caraimanul Bușteni) 39.4 : 2 
Alin Năstase (Lie. Predeal) 39,5 ; 
3. Rogiero Buștiuc (Lie. Predeal) 
39.8 ; fete: 1. Ane-Marie Werhazi 
(Viitorul Brașov) 42.9 ; 2. Katalin
Cs iezer (Șc. so M. Ciuc) 43,5 : 3. 
Gabriela Leib (Șc. sp. Petroșani) 45,5.

Voința București — Constructorul 
Galați 5355—5321 p.d. întîlnirea a 
început în nota de dominare a Vo
inței. După două schimburi, bucti- 
reștenii conduceau cu 1794—1741 
p.d., ca apoi să vină rîndul oaspe
ților să-și adjudece victoria în me
ciurile directe, V. Ivan și A. Chi- 
rilă. dar, după jocul celor patru pe
rechi, tot Voința avea inițiativa la 
o diferență de 30 de „bețe". Ulti
mele două schimburi : I. Păgi- 
deanu — I. Tismănaru și Gh. Lecu- 
leseu — I. Băiaș urmau să decidă 
echipa învingătoare. Cunoscind for
ța de joc a celor doi gălățeni, Tis
mănaru și Băiaș, componenți de 
bază ai echipei naționale, nici chiar 
suporterii Voinței nu sperau într-o 
victorie a Voinței, dată fiind dife
rența foarte., subțire cu care a- 
ceasta conducea. Pe parcursul jocu
lui între ultimele două perechi, 
oaspeții au preluat chiar conduce
rea, îhtrucît Leculescu, care a în
ceput’ jocul foarte bine (a obținut 
în prima mahsă, ia 50 de bile 244 
p.d., iar apoi a „căzut" la 199 p.d. 
în a III-a) a avut o revenire pu
ternică, doborînd. de pildă, la ul
timele 25 de lovituri în „plin" 170 
de popice, ceea ce a readus avan
tajul de partea Voinței. Excelent 
a jucat de la învingători I. Păgi- 
deanu Cu aruncări precise, atît la 
„izolate" cît și la .pline”, el a în
trecut comod pe I. Tismănaru cu 
942—890 p.d. De la Constructorul o 
impresie bună a lăsat din nou Ilie 
Băiaș, care a fost performerul nr. 
1 al reuniunii, realizînd scorul zilei 
— 953 p.d.

Iată și celelalte rezultate directe 
dintre primele schimburi : H. Blă- 
găilă (V) — FI. Bucaleț 908—892 p.d , 
A. Grecescu — C. Lebădă 886—849 
p.d., G. Dobrin — V. Ivan 863—864 
p.d. C. Voicu — A. Chirilă 851—873 
p.d. (T. RABȘAN)

Rulmentul Brașov — Victoria

Bod 4923—4616 p.d. Brașovenii au 
început să se acomodeze cu noua 
lor arenă, obținîrid o victorie lâ 
Un scor cortcludetit. Principalii rea
lizatori : Radu 861 pd. de la Rul
mentul. respectiv. Ferenț 801 p.d. 
(C. GRUIA-coresp.).

Laromet București — Constructo
rul București 4835—5002 p.d. Jucă
torii dr la Constructorul au obținut 
o prețioasă victorie, căfe contribuie 
la menținerea echipei lor în pluto
nul fruntaș din seria Sud. Ceț mai 
preciși popicari : Branch’ — 862. de 
la Constructorul și tvanciu — 837, 
de la Laromet. (P. POPA-coresp)

Rapid București — Flacără Cim- 
pina 5345—5092 p.d. Rapidiștii au 
obținut o victorie facilă, avînd în 
Rădulescu (919) și Măntoiu (917) 
principalii realizatori. Juniorul ce
feriștilor, V. Pișcoi. â evoluat bitie, 
înscriind 909 p.d. De la Cîmplneni 
s-a detașat Șlai cu 893 p,d. (R. 
GEORGE-coresp.)

Petrolul Ploiești —■ Gloria Bucu
rești 5195—5081 p.d. Ploieștenii aii 
fost conduși cu 40 de ..bețe" pînă 
în penultimul schimb, cîhd NiColes- 
cu a refăcut handicapul, realizînd 
și cel mai mare punctai al partidei 
— 937. (A. CRlSTEA-eoresp.)

Voința Clui — Spartac Satu 
Mare 5290—4747 p.d.

C.F.R. Tg. Mures — Electrica Si
biu 5317—5228 p.d.

I. C. Oradea — C.F.R. Timisoara 
5242—4974 p.d.

Olimpia Reșița — Jiul Petrila 
5121—5039 p.d.

Voința Lugoj — Voința Tg. Mu
reș 4925—4837 p.d.

FEMININ
Voința București — Rapid Bucu

rești 2601—2608 p.d. (!). Evident, 
surpriza cea mai mare a campio
natului feminin. Campioanele, de 
mult n-âu mai părăsit învinse are
na lor, unde, de obicei, joacă fără 
cusur. înfringerea Voînței se dato- 
rește jocului slab prestat de schim
bul I, Constanță Marincea (412 p.d.)
— oare a avut numeroase „rateuri", 
cade pildă o manșă 25 de bile la 
izolate cu numai 45 de popice do- 
borîte. precum și preciziei irepro
șabile cu care au abordat partida 
unele dintre feroviare, ca Filip 
(466 p.d.) și Pințea (444 p.d.). De la 
Voința cele mai multe puncte au 
fost obținute de Cornelia Grecescu
— 462.

Voința Craiova — Voința Cluj 
2275—2448 p.d. Fruntașa seriei Nord 
a început returul într-o formă 
bună, cîștigînd în deplasare la o 
diferență mare. S-au evidențiat 
Mureșan (407), de la clujence și 
Cărăsel (396), de la craiovence. (N. 
DB AGANOIU-coresp )

Gloria București — Frigul Bucu
rești 2509—2244 p.d. Lidera seriei 
Sud a Obținut o victorie comodă 
și a avut în Petrescu (464), Negu- 
țoiu (450) și Bordei (441) concurente 
cu o înaltă ținută tehnică. De la 
învinse, foarte birie a jucat juni
oară Băncilă — 419 p.d. (O. GUȚU- 
coresp.)

Voința Timișoara — C.S.M. Re* 
șița 2182—2293 p.d. Deși aveau ne
voie ca de aer de cele două puncte, 
timișorencele. amenințate cu retro
gradarea, n-au reușit Să cîștige. Ul
timul schimb al lor, Lupașcu, a 
fost depășită net de Stanca (437-— 
328 p.d.), cea mai bună jucătoare 
a reșițencelor. (C. CREȚU-corftsp.)

Voința Constanța — Metrom Bra
șov 2317—2166 p.d. Cele mal multe 
popice pentru echipa gazdă le-au 
doborît Ivan (404), Antonovici (4<>4) 
și junioara Filote (400). De la Me* 
irom, jucătoarea cu cel mai măre 
rezultat a fost Vass — 340 p.d. (P. 
ENACHE-coresp,)

Voința Mecliai — Hidromecanica 
Brașov 2367—2250 pd. Partidă îrt 
care toate jucătoarele aU „mers*’ 
slab la loviturile izolate. Ambele 
echipe au avut cîte 48 de bile în 
gol. S-au remarcat.: Zomarttz (421), 
de la gazde și Orghidan (423). de 
la oaspete. (R. ZAMFIR-coresp.)

Voința Oradea — Voința Tg. Mu
reș 2486—2485 p.d. (!). Joc deosebit 
de disputat, terminat CU victoria 
orădencelor la o diferență de uri 
singur „băț". Foarte bin* au jucat 
maestra emerită a sportului Marga
reta Szemanyi (455), de la mure- 
șence și Ecaterina Soimoșan (429), 
de la orădence. (I. GHIȘA-eoresp.)

Instalatorul București — Cetatea 
Giurgiu 2307--2247 p.d.

Petrolul Băicoi — Laromet Bucu
rești 2560—2301 p.d.

U.T. Arad —■ Record Cluj 220» 
—1990 p.d.

REZULTATE NORMALE

RUGBY
Ieri, în avanpremiera sezonului 

compelițional rugbystic, au conti
nuat disputele din tradiționala în
trecere, dotată cu „Cupa de Iarnă". 
Iată cîteva amănunte de la parti
dele desfășurate în cadrul etapei 
a doua :

• Pe stadionul Tineretului din 
Capitală s-au tntilliit loturile A 
și B de juniori. Partida s-a desfă
șurat pe un teren moale, alunecos, 
care a îngreunat mult minuirea ba
lonului și acțiunile de atac ale 
ambelor echipe. Tinerii rugbyști au 
furnizat, totuși, un meci agreabil, 
care s-a soldat cu numeroase încer
cări realizate. în special, de com- 
ponenții lotului A. care au și cîști- 
gat meciul cu 46—14 (30—0). Tre-

ÎN „CUPA DE IARNĂ"
buie să remareum, însă, la unii din
tre sportivi tendința de joc indivi
dualist, lipsa de decizie în angajare. 
Au evoluat : LOTUL A : Tudose — 
Ghiță, Grosu, Cantea, Milcă — Hol- 
ban, Bujor — Marin, Atanasiu, 
Dziadyk — Dumitrașcu, Zodieru — 
Bunduc, Oțelaru, Morariu ; LOTUL 
B : Mihai — Voicu, Dragu, Barba, 
Lazăr — Sișiu, Pădurarii — Dia- 
conu, Fuicu, Toma — Wilt, Pop, 
Ninu, Ebu, Jianu. Au mai fost fo
losiți : Silvestru, Iacob, Gîrjabă, 
Trincă. A arbitrat C, Cristăchescu 
(București).

George ROSNER

• Pe terenul Constructorul, s-au 
întîlnit două divizionare A : Steaua 
șî Sportul studențesc. Liderii actua
lei ediții a campionatului, rugbyștii 
militari, au reușit să se impună la 
capătul unui joc viu disputat, ciști- 
gînd cu 18—16.

AU FOST DESEMNAȚI CIȘTIGÂTORII
CONCURSURILOR

sedâ este o mare Șl certă speranță 
a tenisului românesc. Ocupanții ce
lorlalte locuri la cele trei categorii 
le vom publica ulterior, deoarece 
mai Sînt de disputat două partide 
restanțe.

Rezultate: junioare — Mariana 
Hădgiu (Dinamo) — Dorina Brăștin 
(U.T.A.) 4-6, 6-3, 6-1; Dorina

DE JUNIORI
Brâștir. — Luci Rxnar.pv (Cuteză- ț 
lorii) 6—4. 6—2; jumeri — 15—16 , 
ani: M. Mîrza (Progresul) — C. Fe- f 
țeanu (Cuterâtor::) 6—1. 5—6. 6—2; 
S. Orășeanu — M Mîrza 6—3, 6—3; 
C. Fețeanu — E. Pană (Cutezătorii) 
6—3, 6—2: categoria 17—U ani: C. 
Curcă (Progresul) — T. Mîrza 6—1, 
$—4.

S. IONESCU

MECIURI ATRACTIVE Șl jN GRUPELE SECLNDE

UNfYHSrTATU TIMIȘOARA -
A1 MHAICROM TREIST1Z0

(HAL1A): M-0. . r
în duda iaporițe ți frigului, la 

prima confruntare rugbysucă inter- 
nauonalâ a anuhn. in care s-au în- 
tîlm: echipele I niversilalea Timi
șoara ț» A. S. Metalcrom Treistizo 
(Italia). Pe atadlcnul Politehnica din 
Timișoara, au fost prezenți nume-

Terenul greu a solicitat un efort 
suplimentar din partea jucătorilor 
pentru a menține același ritm ra
pid pe tot parcursul partidei. Timi
șorenii s-au dovedit mai incisivi 
pe aripi, au atacat mai mult, reu
șind să ciștige cu 16—0 (4—0). Au 
înscris : Peter și Priess (cite o în
cercare). Ceaușa (transformare). A 
arbitrat foarte bine Bene Chiriac. 
(P. ABCA.M — caresp. județean).

ATLETISM

TENTS DF

Sala Clujana din Cluj a găzduit 
timp de trei zile finalele campio
natelor republicane universitare de 
tenis de masă (individuale și pe 
echipe), competiție abordată de 72 
de finaliști din 12 centre Univer
sitare.

Anunțînd că cele 7 locuri I au 
revenit în totalitate cluburilor 
bucureștene — Construcții, Univer
sitatea. Politehnica și A.S.E. — ca 
de altfel și 6 din locurile II, Vrem 
să subliniem dintr-un început re
plica foarte palidă pe care au ofe
rit-o reprezentanții centrelor uni
versitare din provincie și, implicit, 
valoarea scăzută a multora din
tre partidele acestor finale, pro
gramate la numai cîteva... cea
suri după încheierea sesiunii de 
examene.

Cu astfel de lacune, întrecerile de 
la Cluj (organizate de C. S Poli
tehnica, prin comisia județeană de 
specialitate) nu s-a putut ridica la 
pretențiile unor finale republi
cane, fapt care ridică întrebări 
asupra utilității acestei competiții 
în condițiile cînd ea nu poate da

MULTE... „RESTANȚE77 LA „UNIVERSITARELE77 DE LA CLUJ

loc unor confruntări între forțe 
apropiate și nici nu reprezintă un 
stimul în pregătirea finaliștilor.

Rămînînd o simplă formalitate — 
fapt pe care ni l-au sesizat mal 
mulți antrenori și competitori — 
aceste reuniuni finale ale studen
ților jucători de tenis de masă nu 
vor servi scopului propus : proli
ferarea. saltul spre calitate al te
nisului de masă din centrele uni
versitare, unde el este modest sau 
slab reprezentat.

Revenind îtisă la competiția în 
Sine și selectînd cîteva dintre 
partidele ce s-au detașat prin inte
res și valoare să remarcăm mai 
întîi finală de la simplu bărbați, 
în care tenacele I. Colceriu (Inst. 
Constr. Buc.) l-a întilnit pe gâlă- 
țeanul V. Filimon, (Poli. Galați), un 
jucător abil, care a abordat partida 
CU aplomb, reușind să cîștige pri
mele două Seturi la 19 și 15. Mă
rind atehția și jucînd cu mult 
calm, Colceriu pune treptat stăpî- 
nire pe joc și își adjudecă urmă
toarele trei seturi la 16, 8, 12. mi-

M ARI AN SLAVIC 1:S6t6 PE 200 m LIBER -

siunea lui fiind facilitată și de 
nervij Iui V. Filimon, care au ce
dat complet. O partidă interesan
tă. mai ales prin evoluția scorului, 
ah oferit-o și cuplurile „de Ia 
mixt" : Roberta Toma, ÎH. Ene 
(A.S.E. Buc.) — Cornelia Alexan* 
drescu, Șt. Stroe (Poli. Buc.). După 
ce politehnicienii cîștigâ două se
turi, slăbesc ritmul, permițînd co
legilor de la A.S.E. să egaleze și să 
debuteze convingător în setul de
cisiv. Aceștia din urmă. însă, dorind 
prea mult victoria, greșesc la fel de 
mult, lăsînd astfel cupiuluj Ale- 
xandrescu, Stroe drum deschis spre 
titlul de campioni universitari.

Iată învingătorii celorlalte probe: 
simplu fete — Roberta Toma 
(A.S.E. Buc.) ; dublu fete — Elena 
Popa, Gabriela Stanciu (Universi
tatea Buc.) ; dublu băieți — I. Col
ceriu, M. Grigorescu (Inst. Constr. 
Buc.) ; echipe fete : 1. Universita
tea Buc. (Elena Popa, Gabriela 
Stanciu), A.S.E. Buc., 3. Conser
vatorul Cluj ; echipe băieți: 1. Inst. 
Constr. Buc. (I. Colceriu, M. Gri
gorescu, N. Avram, D. Stanciu), 2, 
A.S.E. Buc., 3. Conservatorul Cluj.

Num DEMIAN

V

RECORD DE BUNĂ

NAT AT IE
BRAILA 18 (prin telefon) Imagi

ne neschimbată în cea de a doua 
zi a concursului de selecție, tn ra
pida piscine»(censtr#cțîl ei permite 
obținerea unor bune rezultate) din 
localitate. In marea majoritate a 
probelor, destul de sărac populate, 
am urmărit cîte unul, cel mult doi 
concurenți capabili de performanțe 
de nivel republican.

Singura cursă mai animată a fost 
cea de 200 m liber, care prezenta 
la start doi vechi rivali, Marian Sla
vic și Eugen Aimer. Confirmînd ex
celenta dispoziție în care se află, 
bucureșteanul a înotat de la primii 
metri extrem de Viguros, lăsîndu-șl 
adversarul la două bune lungimi. 
Slavic a continuat întrecerea într-un 
tempo ridicat și a slăbit foarte pu
țin pe ultimele două lungimi. Cu 
toate acestea. timpul realizat — 
1:56,6, superior cu 1,7 sec vechiului

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE 
IN SALA ALE JUNIORILOR II

VALOARE EUROPEANĂ
record care-i aparținea — este de 
bună valoare. Și următorii trei cla
sați au coborît sub 2:04,0, astfel că 
se anunță perspectiva unei bune șta
fete de 4x200 m a crauliștilor.

Octavian Resler a preluat din 
mers tradiția brasiștilor după re
tragerea din activitate a lui V. Cos
ta și A. Soptereanu. Sîmbătă, el a 
obținut 68,0 pe „sută", iar duminică 
reprezentantul clubului Steaua a co
rectat și cel mai vechi record din 
tabelă pentru bazine de 25 m, fiind 
cronometrat pe distanța de 200 m 
în 2:31,1 (v. rec. Șoptereanu 2:31,2 
din 1967). Cifra este însă măi slabă 
comparativ cu rezultatul de la 100 
m, ceea ce trădează o insuficientă 
rezistență. în sfîrșit, Dietmar Wet- 
terneck a depășit — așa cum era de 
așteptat — limita celor 4:50,0 în 
proba de 400 m mixt. Reșițeanul a 
pornit însă prea slab pe lungimile 
de delfin și spate, iar la bras șl 
craul, unde este încă deficitar, nu a 
mai putut reface distanță față de 
graficul prevăzut de antrenorul său. 
Noul Său record, 4:48,6, (v.rec. 4:50,2) 
poate fi rhult îmbunătățit.

BOX
IA GALAȚI. AMAZĂROAIE L-A ÎNVINS

Zli’A A DOUA MAI DARNICĂ IN PERFORMANTE DE VALOARE

Hunedoara, 18 (prin telefon). In 
grupă a doua a turneului final al 
seniorilor (pentru desemnarea locu
rilor V—VIII), fheciul B Almăjan 
(Dinamo București) — M. Rusu 
(C.S.U. Construcții), cîștigat de pri
mul cu a—6. 6—0, 6—3, a reținut 
în mod deosebit atenția. Prin jocul 
său apropiat, tn multe privințe, de 
acela ăl tenismenilor diri prima 
grupă. Almăjan a arătat o bună 
pregătire, intrind astfel în atenția 
anti enofului echipei naționale, Cris- 
tea Caraluli9, pfezeht la întreceri. 
I. Kerekeș — după o perioadă de 
stagnare — s-a prezentat la dispute 
cu un bagaj de cunoștințe tehnice 
pe care nu 1 le cutioșteam. Jucăto
rul brașovean a obținut a doua 
victorie în grupă, învingîndu-1 cu 
6—4, 6—3 pe M. Rusu, în timp ce 
Gh. Boaghe. șl ei îh ascensiune de 
formă, a cîștigat cu 5—7, 6—3,6—2 
meciul cu Âlmâjan și cu 7—6, 7—6 
îhtîlhirea cu Kerekeș. Clasamentul 
grupei : 5. Gh. Boaghe (C.S.U. Coti* 
^ttucții) 3 v. 6. I. kerekeș (Dihamd 
Brașov) 2 v> 7. B. Almăjan (Dina- 
rho BuCtirești) 1 v, 8. M. Rusu 
(C.S.U. Construcții) 0 v.

în grupă secundă feminină s-a 
mâi disputat Urî slhgur meci: Ele
na Tăkacs (Progresul) — Anca Fio- 
reșteaiiti (C.S.U. Construcții) 6—2, 
6—2. Clasament: 5. Floretița Mihăi 
(Dinămo București) 3 v, 6 Felicia 
Bucur (Dihamo Brașov) 2 V, 7 
Elena Takacs (Progresul) 1 v, 8. 
Anca Floreșteanu (C.S.U. Construc
ții) 6 V.

în finala de dublu masculin, di- 
nămoviștii brașoveni Kerekeș și 
Vîlcioiu; după un joc de mare a-

tractivitate, au dispus cu 6—2,6—7,
6— 2 de cuplul stelirt Sotiriu, Po- 
povia. în semifinale. Kerekeș. VîL 
cioiu — Boaghe. Rusu 1—6. 6—3.
7— 6 : Sotiriu. Poporicj — Horvath. 
C. Hărădău (Constructorul Hune
doara) 4—6, 7—6. 6—2.

La dublu feminin, Mariâna Si- 
mionescu — Virginia Ruzici (cali
ficate direct în finală, prin nepre- 
zentarea adversarelor Elena Takacs, 
Felicia Bucur) au dispus cu 6—2, 
7—5 de perechea Elena Trifu — Va
leria Balaj. în singura semifinală 
disputată, Trifu — Balaj a cîștigat 
cu 7—6, 7—5 în fața cuplului Ma
nana Nuhweiller — Florența 
Mihăi.

Ion GAVRILESCU

H 1 P I S M
Efectivul trăpașilor de trei ani ?! 

mai vîrstnici a suferit, ca-n fiecare 
an, anumite modificări în ceea ce 
privește felul cum a fost repartizat 
antrenorilor. Mai ales că în viitorul 
sezon numărul formațiunilor a cres
cut de la 12 la 13.

în consecință, reproducem pentru 
cititorii rubricii schimbările surve
nite.

Lotul antrenorului Avram nu cu
prinde nimic nou, bazîndu-se pe i 
Rapsod, Orfelina, Joviala, Rîs, Or
nic, Hipoderm și Veranda.

La reapariție, Brailowsky și-a în
cropit efectivul cu elemente liiate 
„de ici și de Colo", dar nil lipsite 
totuși de perspectivă. El se ocupă 
acum de pregătirea Iui Tulnic, Ha
lina, Metopa, Soveja, Elocvența și 
Antet. în schimb, Dinu posedă în 
acest an tin lot substanțial schim
bat : Habar, Heroina, Inimos, Pal
mier, Hațegana și Harieta.

Niculae Gheorghe și-a mențiflut 
vechii cai, în frunte cu Cuc, Apoi î

BOTOȘANL 18 (prin telefon). Vom 
începe «xnentariile la cea de a doua 
z- a campionatului național de sală 
al jz3i<r.lor de categoria a doua 
cu o restanță. Ora tirzie la care 
s-a încheiat, nu ne-a permis să vă 
Ty j â-n rezultatele finale de la pro
ba de 50 m a băieților, fără 
■nitaăă. cursa Zilei. A cîștigat — 
dună o Fna'A mult controversată 
— constănțeanul Viorel Dumitrescu, 
car rutta: după ce clujeanul Ale
xandru Fiilep. care lăsase cea 
tn». bună impresie pînă atunci — 
ta Sefitifma’.e egalase recordul lui 
Dumitrescu (5,8) — s-a oprit la ju- 
tnătetea cursei cînd nimic nu părea 
tă-i ma- împiedice a doua victorie.

A doua reuniune a concursului a 
fcet mult mai generoasă în rezul
tate de valoare. A căzut și singu
rul record național : brăileanul Vic
tor Grigere a întrecut de trei Ori 
performanța maximă a categoriei 
saie de vîrstă la aruncarea greută
ții, stabilind-o, în cele din urmă, la 
15,31 tn. în ambele probe de garduri 
au fost egalate recordurile de sală, 
la fete de către Mihaela Stoica 
(SB.A.) care a alergat în serie și 
în finală 7,7, iar la băieți, primii 
doi clasați, Adrian Calimente (Șc. 
sp. Arad) și Ion Ganea (Lie. „î. 
Slavici" Arad) au fost cronometrați 
în 7,0. Promițătoare este perfor

manta învingătorului la săritura în 
lungime : Tudor Vasile (Viitorul) a 
reușit 7,05 m, la numai 1 cm de 
recordul colegului său de club. Be- 
dros Bedrosian.

REZULTATE TEHNICE : BĂ
IEȚI : 50 m ; 1. Viorel Dumitrescu 
5,9 ; 2. Victor Dumitrescu (Șc. sp. 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej) 
6,0 ; 3. G. Kurutz (Rapid) 6,0. 
50 m.g. : 1. A. Calimente 7,0 ; 2. I. 
Galea 7,0 (record egalat) ; 3. E. A- 
lexe 7,3; lungime: 1. G. Vasile 
7,05 ; 2. E. Petrescu (Viitortil) 6,71 ; 
3. T. Cichi (S.S.A.) 6,60 ; greutate :
1. V. Grigore 15,31 (nou record) ; 2. 
C. Ciuplea (Șc. sp. Brăila) 14,55: 
3. C. Preda (Lie. 35 Buc.) 14,50 ; 
FETE : 50 m.g. : 1. Mihaela Stoica 
7,7 (rec. egalat) ; 2. Olivia Covaci u 
(Mureșul Tg. Mureș) 7,9 ; 3. Roxa
na Slădescu (Steaua) B,0 ; lungime :
1. Doina Spînu (Șc. sp. Pitești) 5,59 ;
2. Carmen Golguț (Lie. 2 Brașov) 
5,42 ; 3. Alice Sandu (S.S.A.) 5,35 { 
înălțime : 1. Cleopatra Farcas (Lie. 
2 lași) 1,58 m ; 2. Georgeta Niță 
(Lie. Hașdeu Buzău) 1,58 m ; 3—4. 
Mihaela Șerban (Șc. sp. Brăila) și 
Niculina Ilie (S.S.A.) 1,54 m ; greu
tate : 1. Sofia Mitrică (S.S.A.) 12,28 
m; 2. Liliana Georgescu (Steaua) 
11,02 m ; 3. Augusta Duca (Lie. Bo
lyai Tg. Mureș) 10,72 m.

Vladimir MORARU

EFECTIVELE DE BAZĂ ALE ANTRENORILOR

Rezultate tehnice : 400 m liber (b): 
A. ADÂM 4:28,9 (f.p.); 400 m liber (f): 
ILDICO HOHVAT 5:06,2 (r.p.); 200 m li
ber (f): EUGENIA CRISTESCU 2:23,7; 
200 m liber (b): M. SLAVIC 1 !56,6 — 
rec. național (pentru bazin scurt), E. 
AlmSr 2:02,0, C. Kokay 2:03.2, A. Adam 
2:03,9; 200 m delfin (f): ANCA GROZA 
2:30,6; 200 m delfin (b): 1. MICLAUȘ
2:16,7 (f.p.); 400 m mixt (b): D. WET- 
TERNECK 4:48,6 — rec. național (pen
tru bazin scurt); 200 m bras (b): O. 
RESLER 2:3i,i — rec. național (pentru 
bazin scurt), E. Hempel 2:33,8, D. Aldea 
2:35,3 (r.p.), L. Soptereanu 2:37.4 (r.p.); 
200 m bras (f): ANCA GEORGESCU 
2:54.7, Camelia Hoțescu 3:00,2 (r.p); 200 
m spate (b): GH. LUPU 2:19.8, D. Grop- 
șan 2:20,S (r.p.); A. Horvat 2:21,0 (r.p.); 
200 m spate (1): LAVINIA DONEA 2:39,9; 
200 m mixt (f): Anca Gfoza 2:37,9.

Adrian VASILIU

PE POMETCU !
GALAȚI, 18 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Meciul afni- »’ 
cal de box dintre Constructorul din 
localitate și Rapid București, în 
care s-au întîlnit și cei doi vechi ri
vali, Octavian Amăzăroaie și GabfiCl 
Pometcu, a reunit în jurul ringului 
din Sala sporturilor un număr re
cord de spectatori (aproape 4000, 
deși capacitatea sălii este de... 2200 
de locuri). Cei prezenți aU fost 
satisfăcuți de a fi urmărit partide de 
bună calitate, în fruntea cărora s-a 
situat, firește, meciul dintre cei doi 
candidați la titlul de campion ăl 
categoriei pană, Pometcu și Amă
zăroaie. Gălățeanul a valorificat 
„avantajul terenului propriu" și 
boxînd excelent în primele trei re
prize (partida s-a disputat în 5 re
prize a 2 minute) a obținut o meri
tată victorie în fața lui Pometcu. 
Meciul a fost de o tară spectaculo
zitate. cei doi sportivi oferind o a- 
devărată demonstrație de scrimă 
pugilistică. Tot în 5 reprize a 2 mi
nute s-a desfășurat și partida dintre 
A. Guțu (Galați) și C. Hoduț. întiî- 
nirea a fost frumoasă și disputată 
sub semnul echilibrului, de la pri
mul pînă la ultimul sunet de gong. 
Totuși, arbitrii l-au declarat învin
gător, în mod nejustificat, pe Guțu. 
Celelalte rezultate (primii sînt gă- 
lățenii): P. Ganea b.p. I. Frumosu, 
M. Toni b.ab. 2 V. Stan, G. Groza 
m.n. A. Moldovan, N. Boșcil b.ăb. 2 
P. Anton, R. lordache m.n. N. Pa- 
raschiv, Șt. Voicu p.p. V. Filip. S. 
Tîrîlă m.n. C. Nicolae, C. Cojocarii 
b. dese. P. Cojocarii (decizie erona
tă).

Telemac SIRIOPOL
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Hectar, Hegemona, Creol, Văratec și 
Ilenuța. O singură noutate : Eliza. 
Fratele său, Vasile Gheorghe, și-a 
ameliorat sensibil valoarea exempla
relor. Pe lingă Gabarit, Filomela, 
Jeleu și Karlinga, are acum pe Ofis 
și Perja. Ceea ce tiu-1 deloc puțin 
în generația trei anilor!

După un an plin de frumoase suc
cese, Traian Marcu și-a menținut 
tcate vedetele i Semeț, Hoțoman, 
Caliopa, Rațiunea, Cumulus, Nuvela 
și Fanta. A trebuit să renunțe la 
Tulnic, deoarece pentru Derby l-a 
preferat, cum era și normal, pe Ho
țoman. Nici la Traian Marinescu 
n-atl survenit modificări. Sînt pre
gătiți f Topaz, Tesalia, Mîndru, Ar 
tizan, Teodora și Rotula. în situație 
similară este și antrenorul Mihăiles- 
cu cu: Rosalin, Silvia, Papanaș. Se
col, Cumplit, Ruscuța și Tirada. Oa- 
nă și-a menținut și el efectivul : 
OdisCu, Komișel. Sabotor, Orion, Pa
nama și Izmă Solcan se va prezen
ta cu: Kilowat, Raliu, Garofița. A-

tlas, Madison, Hiena, și Hidra, iar 
M. Ștefănescu cu: Senzația, MinUtiCă, 
Viraj, Sergent, Hematia și Suzana. 
Tănâse speră să-și mențină titlul 
de campion, bazîndu-se pe un lot 
valoros: Formula, Rai, Măcieș, Ve
nus, Begonia. Tufăntța, ițttibâ. in 
sfîrșit, decanul de vîrstă al antreno
rilor noștri, Toderaș, deține în efec
tivul virstnic următoarele exempla
rei Somnoroasa, Papion, Henț, Ro
sita, Datina și Busuioc.

în afara loturilor enunțate mai 
sus și care cuprind elemente cunos
cute de obișnulțil cîmpulul decurse 
ploieștean, fiecare antrenor mai are 
în pregătire cite opt tfiînji care vOr 
începe să debuteze îii cursul lunii 
msi.

Pînă în prezent, antrenamentele 
s-aii menținut la nivelul pregătirii 
fizice normale, eîe urmîrid să treacă 
la o fază superioară spre sfîrsitui 
lunii. Bineînțeles, dacă fiți se va 
opune iarna...

Niddy DUMITRESCU

VĂ OFERĂ PRIN FILIALELE SALE DIN CALEA VICTORIEI
NR. 100 Șl BULEVARDUL REPUBLICII NR. 68

• EXCURSII CU TRENUL Șl CU AUTOCARELE LA SFÎRȘIT 
DE SAPTAMINĂ PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE 
IARNA IN STAJIUNILE : BUȘTENI, PREDEAL, SINAIA, CU 
CAZARE IN VILE SAU IN CABANELE DIN MASIVUL BUCEGI.

• EXCURSII CU TRENUL DE O ZI - DUMINICA-PE VA
LEA PRAHOVEI

• EXCURSII DE O ZI — CU AUTOCARELE LA s SINAIA, 
PREDEAL, POIANA BRAȘOV Șl HIDROCENTRALA DE PE 
ARGEȘ.

• LA CEREREA COLECTIVELOR DIN INSTITUȚII, INTRE- 
PRINDERI Șl A ȘCOLILOR, SE POT ORGANIZA EXCURSII 
PE TRASEELE SOLICITATE.
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Lotul de tineret [sub 21 de ani] 1-0 [1-0]
IN AMBELE SENSURI

ALF RAMSEY...

GIULKIffll, SPERANȚE

Frig pătrunzător. Ieri dimineață, 
în Giulești. Și totuși a venit destulă 
lume să vadă amicalul dintre do dă 
echipe ce se pregătesc pentru re
centele jocuri din Cupa Cupelor 
(Rapid) și turneul internațional de 
Îs Viareggio (lotul de tineret). După 
„testul Videoton" mai toți așteptau 
ca rapidiștii să desfășoare un joc 
îmbunătățit, mai toți așteptau ca 
echipa eadeților de' 51 de ani să fie 
o pradă ușoară, acum, la al doilea 
său med adevărat. Dar concluziile 
au fost altele, îngrijorătoare pentru 
Rapid și îmbucurătoare pentru ju- 
ver.tiștil lui Cornel Drăgusin Pen
tru câ, deși Rapidul a ciștigat în 
final cu 1—0, prin autogolul lui 
Unchiaș (minutul 38, la o fază ini
țiată de Codrea care a combinat 
frumos cu Neagu si a presat defen
siva adversă, surprinsă), deși giu- 
leștenii au ciștigat, spuneam, evolu
ția lor nu a mulțumit pe nimeni. 
E drept, a lipsit din formație (în 
afara lui Boc si Răducanu, aflați in 
Spania cu lotul A) Niki Dumitriu 
(iukațiă ținui deget de la picior), și 
absența strategului reprezenta un 
handicap. Dar de aici și pînâ la jo
cul modest al majorității titularilor 
care se pregătesc să întîlnească. to
tuși. pe Leeds, există o distanță care 
r.u admite scuze. Lipsa de claritate 
în acțiuni, lipsa de intuiție și an
gajament, ca și complacerea mai tu 
turor jucătorilor lhlr-o stare vecină 
c apatia, nu se pot explira prin 
absența lui Dumitriu II, mai ales 
că antrenorul Bazil Marian a cerut 
mai tot timpul jocului o participare 
mai responsabilă a fiecărui jucător. 

*-* La polul opus, adică peste așteptă
rile generale, acești tineri talentațl 
din lotul „under 21“, ambițioși, cu 
personalitate în joc (Vișan și Mure- 
șan, în special), cu o foarte bună 
mișcare în teren, și cil curaj după 
pauză. Lipsa unui „vitf- autentic a 
privat, insă, team-uj juventistilor de 
realizări superioare in fazele de fi
nalizare.

Prima repriză a fost, totuși, re
priza Rapidului Cu mai multă ma
turitate. giuleștenll au controlat :~- 
eul. dar fâră materializare. Pentru 
că Neagti a ezitat In careu intr-o 
situație foarte bună (min. 23). pen
tru că singurul om mai ofensiv 
(Năsturescio a fost mereu stopat 
prin durități de Ciocîrlan, iar Pe- 
treanu a avut In Purima un adver
sar nesperat de activ și tenace, Și, 
îft prirtlul rfnd. pentru că nici mij
locașii și nici âtacanțil rapidîști nu 
și-âu asurnat responsabilități de con
strucție sau (să nu mai vorbim !) 
de finalizare. Așa Că, singurul goi 
aparține unui fundaș advers care, 
paradoxal, a jucaț foarte bine. Ca- 
deții, cu o vizibilă timiditate și 
fiirâ „vîrful" de care aminteam, se 
mulțumesc doar cu două șuturi fru
moase ale lui Iovănescu. După 
paUză, însă, juventiștii intră mult 

• mai deciși. Și va fi repriza lor. O 
repriză cu mult mai multe faze o- 
fensive (Mureșan, trecut vîrf, dă 
atacului mai mult „tupeu'). Szaba-

doș prinde un început de rei 
foarte bun, trece de tot ce-: 
în cale, dar este faultat eviden 
careu (min. 55), fără ca arbii 
acorde penaltyul de drept ; X 
cu intervine salutar în mi 
minge cu bcltă a lui Bau 
culescu și Musat salvea-ă 
ori de pe linia porții 
Argumente suficiente 
miza care ar fi repm 
rezultatul cel mai 
dacă rapidiștii se vt 
devărat abia in fina 
wrea lui Angelescu 
nunchiului drept), si 
Va zvîcniri ratate, 
Han (rriln. «2 si 9C 
83)

Brigada bucun 
(C. lumță I - 1. 
și J. Roibănescu 
dU« iirmăroa-gle

RAPID : Niculescu 
Ștefan) Grigoraș. Mațat Cadrea 
M. Stelian. Angelesca (mia. 7» D
— N'ăsturescu (min. M Frtrra 
Savu (min. 65 S'aomi, Seaca. Pet 
nu (min. 46 Dumitriu Bl).

LOTUL DE TlXERrT: te
— Purima (min. 65 Ontrțaa 
Porascbi, Ciocirlaa — 
MureSan (min « Ion Ion) Vrsaa — 
Bataeliu, Rădulesee (min. M Mwre- 
șan), Szabadoț (mm. 45 AmneandeiK

Mircea M. IONESCU

Jocurile de 
lor de fotbal 
Numărul spectatorilor 
încă un zero. Antrenorii își pierd 
treptat calmul dobîndlt în poienile 
înzăpezite îxistă In aCerte jocuri 
de pregătire o formă de tumult 
primâvăratic. Așa a fost și ieri, în 
Ciulești.

Spectatorii așteaptă mereu nouL 
Evoluția lui Unchiaș a fost aplau
dată in inima Giuleștilor. Suporterii 
îerov-.ari-or. văzîndu-1 pe Purima, 
s-au întrebat: „De unde l-o mai fi 
luat Nicit Dumitrescu ți pe funda
tul istafo Cineva a răspuns: „Băia
tul e din Mediaș. Vine puternic". în 
repriza a doua, Cînd Bazil Marian 

imis în joc linia ..pitică" Nacrrt- 
spectatorii giuleșteni și-au în- 

■t privirile spre foarte tinerii 
și Ion Ion. Și iarăși, ci- 

vede școala lui 
mare finețe.

iu e și el la Sc
it tare mult spa- 
u fente ți accen-

pregătire ale echipe- 
cresc în intensitate, 

a căpătat

ă in acest

i. La
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T J

M Gs*>-m 
i) lorhi» 
Ici
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PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte Ia concursul Pronosport nr. 7, 
etapa din 18 februarie 1973.

I. Bologhă — Ternana
n. Cagliari — internazionale

III. Lazio — Lanerosst
IV. Milan — JUventus
V. Nâpoil — Roma

VI Saitipdoriâ _ Palermo
VII. Torino — Fiorentina 

Vnl. Verona — Atalanta
IX. Brindisi — Reggina
X. Catania — Ascoii

XI. Catanzaro — Bari
XII Mantova — Como 

XIII. Reggiana — Genoa

Fond de premii : 401 9S5 lei.

Plata premiilor pentru acest 
se va face astfel : în Capitală . 
din 23 februarie pînă la 4 aprilie 1973, 
iar In țară Incepînd aproximativ din 26 
februarie pînă la 4 aprilie 1973, inclusiv.

1
2
1
X
1
X
1
X
1
2
X
2
x

concurs 
tncepînd

viEa; dar despre 
vă mai spun cite 

la cursul celor 
cite 39 de minute, 
toți jucătorii. Antrenorii Valentin
Slănesca și Robert Cosmec aa pre
zentat următoarele trei formarii di
ferite :

REPRIZA I : Răducanu — Sătmă- 
reanu, Boc, Dinu, Hajnal — Dumi
tru, Beldeanu, Dobrin — Trot De
mit racile, Iordănescu. Scor : 1—0, 
autorul golului, Dobrin.

REPRIZA A Il-a: Adamache — 
S&tmăreanu, Boc, Saneș, Deieaas
— Dumitru. Dobrin, Bălani — Trei. 
Dembrovsehi. lordineseu. Scor: 
1—0, autorul golului, Dembrovsehi.

REPRIZA A ill-a : Adamache — 
S&tmâreanu, Sasaeș. Boc, Deleana
— Dembrovsehi, BolonL Beldeanu
— Troi, Iordănescu, HajnaL Scor : 
4—0, autorii golurilor, Trei (2) și 
Iordănescu (2).

După cum vedeți, antrenorii aj 
avut grijă ca fiecare jucător să dis
pute un număr egal de tniriute. Sin
gurii „sacrificați” au fost 84»mărea- 
nu, Boc, Troi ți Iordănescu, prezenți 
în toate cele 90 de minute ale par- 
tidei-școală din lipsă de înlocuitori. 
Se înțelege că, pe parcursul meciu
lui, antrenorii au oprit de mai mul
te ori acțiunile pentru a corecta, 
pentru a da îndrumări.

Antrenamentele Se desfășoară cu 
intensitate și gradul de participare 
âl jucătorilor este, mai departe, ri
dicat. Intensitatea lor, realizată 
printr-un program foarte variat, e 
suportată cu destulă ușurință, semn 
că s-a înaintat destul de fault pe 
calea atingerii unei forme norma
le, de competiție. Sigur că, In a- 
ceastă privință, un prilej foarte u- 
til de constatări ni-1 oferă partida 
de marți seara.

.^1

a. eczupe: 
Atena cu

Bineru să

aema ua acveaer <5t ma; pese: 
iotului aoatru ți deci de a rea

; acei •—J iareg^stra: 
Espaaol a produs — totuși — 
decepție aici care ce vrea ștea 
prmzr-un rerXia: hja mar-,: i 
ra. A ma: cnșrfiv ia lari» ace 
decizr, st impre;-rarea că F-C- 
rQia. «are se af_4 la Iu

—■ p are toaae șarete a-o facă 
a dac-»*, dafianx* după am-asa 
un mec greu ia campeone.L cu Lea- 
nesa. SeieețioriaM Aadatariei va a- 
pela la j-jeâtnet de la ecz_pte de 
primă divizie Briis SevtEa (prin
tre alții, celebrai Dei Soi. fro-. La 
Juventus Torino), Malaga tcare ii 
va da pe Macias, titular 
Spaniei in meciul de La 
Grecia din preliminările 
cum și pe sudamericar.::
Villanova) ș: Granada (reprezenta
tă, printre alții, de golgetcrul actual 
al canipionatuiui spaniol. Porta). 
Vor fi prezar.:; in seiecțicnată și 
jucători de la F.C. Sevilla. Va fi. 
cu slgurasitâ o fotmajie puternică, 
odihnită (cantpioria* ul spaniei de 
prima divizie este întrerupt din ca
uza pregătirilor iotului reprezenta
tiv). ambițioasă. Antrenorul lot F.C 
Sevilla, cunoscutul Jose Artigas. im; 
spunea de âltfă! Szfnb&tâ seara. In
tr-o discuție amicală: -Trebuie ea 
selecționata remână să joace ex
celent spre a reosi un rezultat bun.”

Ce s-a ffiai petrecut aici între 
timp, care Jfcit ulttreele noutăți îna
intea intilnir.: de marți, care va 
începe la ora ÎU6. ora Bucurestiu- 
ltd, în următoarea mea corespon
dență. cea de luftL

; sel

or »c

în această pagină de fotbal, veți 
vedea câ circulația jucătorilor se 
face în ambele sensuri. La știrea jo
cului susținut de Metrom, de pildă, 
veți vedea că doi dintre cei care 
au marcat golurile victoriei Metro- 
mului sînt foștii stegari Gane și 
Furnică. Dacă mai adăugăm că 
Vladimir Grosaru, oaspetele pagi
nii noastre de sîmbătâ, a mai a- 
nunțat un schimb Steagul roșu — 
Metrom, în care Steagul îl primește 
pe Paraschivescu, iar Metrom îl ca
pătă pe Florescu, e lesne de văzut 
că trioul de avangardă al Metro* 
mului e . curat Steagul roșii" : Fur
nică — Gane — Florescu.

Așadar, se circulă în ambele sen
suri, Totul e ca această circulație 
greu de dirijat să capete ritmul ti
nereții...

SE APROPIE
C.S.M, SIBIU — UNIVERSI

TATEA CRAIOVA 2—2 (0—2)
SIBIU, ÎS (prin telefon). în pre

zența a peste 2090 de spectatori s-a 
disputat în localitate jocul amical 
de fotbal dintre echipa locală C.S.M. 
și Universitatea Craiova. în prima 
repriză, oaspeții s-au dovedit foarte 
întreprinzători, reușind să înscrie de 
două ori prin Pană (min. 12) și Niță 
(min. 35) In partea a doua a jocu
lui. gazdele S-au dovedit bine puse 

punct cu pregătirea fizică, Obți- 
nind egalitatea prin Floarea (min. 
55) și Tirlea (min. 80).

Universitatea Craiova a aliniat Ur
mătoarea formație: Oprea (Papuc) — 
Viculescu, Bădin, Deselnicu (Căra- 
mihai), Bondrea — Strîmbeanu, Min- 
cioaaă — Nițd. Pană. Oblemenco 
(Bălăci), Marcu (Bălan).

I. IONESCi), coresp. județean
FARUL CONSTANTA — 

DELTA TULCEA 1—1 (0—0) 
CONSTANȚA, 18 (prin telefon).

— Cont:nuîndu-și seria meciurilor 
de pregăiire, echipa Farul a întîlniț 
duminică pe terenul de zgură pe 
divizionara B Delta Tulcea. La ca- 
pâtul unei partide viu disputate, 
jocul s-a încheiat la egalitate: 
1—I. Os'seții au deschis sco
rul prin Girip (min. 65). Constănțe- 
ni. reușesc egalarea în min. 82, prin 
7x'»i In scest joc Farul a aliniat 
fcrâkația; Piled (Popa) — Ghirca 
'S’-oxss), Mihai, Antonescu (Bilosu), 
JRMor — Tafan. Mi/iu — Tănase, 
? ■ Miciucă. A ar-
bezrat bîn» Gh. ispas (Constanța).

C. POPA, coresp. județean^ 
ci.R TIMIȘOARA— JIUL 

PETROȘANI 5—3 (1—1)
TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). — 

în gfoda tinsului nefavorabil, peste 
2MI de spectatori au asistat la un 

nă factură tehnică, în care 
u evoluat la un bun nivel, 
e nenumărate ori în difi-

■e aplnre* fragilă a Jiului. 
>eții au dovedit o lipsă de sin- 
.zare la mijlocul terenului și o 
i pregătire fizică. Cele opt go
ale intilnirii au fost înscrise de 
l (min. 5). Speriatu (min. 47, 

i <7 — ui’zmele două din 11 m) 
nineaca (min. 85) respectiv, Li- 
i 'min. 10 ți 60) și Roznai (min.

L-am văzut, pentru prima odră, acurh 5 drii, Ia 
Florența.

Anglia, marea favorită a turneului final al 
campionatului Europei, pierduse cu 0—1, în fața Iu
goslaviei. Cronicarii se îmbulzeau în fața ușii vestia
rului englez. Italienii, plini de temperament, băteau 
în ușă, cu pumnii. In fața acestei neașteptate agre
siuni, ușa s-a deschis. Maserul echipei Angliei _ a 
spus : „Domnul Ramsey vă roagă să-l așteptați cinci 
minuto"...

Peste cinci minute a apărut Alf Romsey. Se piep- 
tănase cu grijă. Zimbea protocolar.

Prima întrebare a cronicarilor a fost rostită In con
sens : „Credeți că golul victoriei iugoslave a fost în
scris din ofsaid ?"

Ramsey și-a privit uimit interlocutorii ■ „Anglia este 
țara care l-a învestit pe arbitru cu dreptul de sure* 
ranitate. A-i pune la îndoială decizia ar fi o crimă de 
lese-majeste".

Au urmat întrebările tehnice. Am reținut doar 
formidabilul efort af lui Ramsey de a nu-și trăda 
surprinderea îri față acelor monumente de bana
litate

...L-am revăzut în „catacombele" Wembley-utui, 
otunci, în ianuarie 1969. Venise so felicite echipa 
României A spus iarăși doar cîteva Cuvinte : „Îmi 
pare bine că am contribuit la realizarea unui joc 
bun". Atit, și nimic mai mult.

Anii au trecut... A venit Guodâlajara,., A venit fai
mosul meci de fa Leon. Marele meci Schân — Ramsey. 
Aproape de miezul nopții a avut lac conferința de 
presă televizată. Schân și Ramsey îmbătrîniseră cu 20 
de ani în 120 de minute. întrebările cronicarilor pă-

reau mai ceremonioase. Toate nuanțele frondei gaze
tărești pieriseră în fața amintirii jocului de la Leon. 
O singură dată, un cronicar mai tînăr a pus o In* 
trebare de rutină : „De ce l-ați schimbat, domnule 
Ramsey, pe Bobby Chartton ?" Sir Alf a dus polmo 
la frunte și a rămas gînditor f „E ultimul lucru pe 
care aș fi vrut să-l fac în calitatea mea de an
trenor al echipei Angliei" Și nimeni n-o mai în
trebat nimic.

După Mexic, Alf Ramsey a fost supus unor atacuri 
neîntrerupte. în fruntea ofensivei cronicărești S-a aflat 
simpaticul nostru colaborator, Bridn Glanvilte, autorul 
„Ascensiunii lui Gerry Logan'. înverșunatul Brian, core 
a petrecut GÎțivo ani in Italia, în calitate de cores
pondent, o învățat în Peninsulă arta șicanei, repro- 
șîndu-i lui Ramsey construcția exagerată ta mijfocol 
terenului, renunțarea fa jocul pe extreme, centrările 
excesive in careu și mai cftes respectul Iul exagerat 
fată do amintirea echipei de aur a lui Bobby Moore.

Romsey a răspuns mereu eu discreție. El a amin
tit mereu că un mijlocaș bun e superior unei ex
treme proaste. El a amintit mereu că pentru spec
tatorul din tribunele Angliei centrarea pe sus e mai 
frumoasă decit Orice „un-doi" european,

Acum cîteva zile, la Glasgow, Alf Ramsey a obți
nut cea mai Strălucită victorie din prodigioasa lut 
carieră. Acel 5—0 (rial tăios decit Privirile „reginei 
fecioare* reprezintă, pentru spectatorul englez, mai 
mult decit victoria în finala campionatului mondial 
de la londra.

Sir Alf Ramsey, antrenorul care s-a apărat zim- 
bi nd... .

loan CHIRII*

RETURUL»
font, PopOVici — Domtde, Petescu, 
Broșovschi — Aatente, Kuh ii (Bu
taș), Condruc.

Șt. IACOB, coresp. județean
METROM BRASOV — META

LUL PLOFENI 3—0 (1—0).
Au înscris Gane (min,

nică (min. 48) și Gabor (min. 65). 
(I. Hîrsu, corcsp.)
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
FLACĂRA MORENI 5—2 (4—1)

Duminică dimineața, stadionul 
din str. dr. Staicovici a găzduit 
partida amicală dintre formațiile 
Progresul București și Flacăra Mo- 
reni. La capătul unui joc de O bună 
factură tehnică, echipă Progresul a 
ciștigat cu 5*—2, prin punctele în
scrise de I. Sandu, Matei, Pislaru 
și Filipescu (de dotlă ori).

MUREȘUL DEVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—3 

(3*—1)
Partida amicală dintre cele două 

echipe a oferit o dispută frumoa
să, utilă ambelor echipe, care au 
dovedit o bună condiție fizică și 
un bun control al balonului. în 
celași timp, cele două formații 
rulat tot efectivul de jucători 
care dispune. La căpătui celor 
de minute, partida s-a încheiat 
un scor de egalitate : 3—3. Cele 
șase goluri ale meciului au fost 
realizate de Selejan (min. 47 și 50) 
și Precup (min. 73), pentru Mure
șul, respectiv, Floareș (min. 30 și 
69) și Dașcu (min. 63).

I. JURA, coresp.

20), Fut-

a- 
âU 
de
90 
CU

RAPID PLEACA
MÎINE ÎN ALGERIA

Șt. MARTON, coresp.
U.TA — C.F.R. ARAD 

6—1 (2—0)
LD, 18 (prin telefon). — U.T.A.
Bit fes meci amical pe divizio- 

îte C.F.R. La ca- 
in care textiliștii 
un. dominîndu-și 
u ciștigat la scor: 

6—1. Cete 7 gc’uri ale întîlnirii au 
fost înscrise de Kun II (min. 25 și 
581. Aze-.:r (min. 15 și 72). Domide 
(min. 83) și Condmte (min. 86). res
pectiv Cilion (mia 85). în această 
partidâ U.TA a întrebuințat urmă
toarea formație: Vidac (Ziller)—Ca- 
tthfai (Btrâa) Ptrm (Cdldâruș), Po-

B local

Echipa Rapid București vă ple
ca mîine dimineață, pe caleâ aeru
lui, în Algeria, unde Va participa 
Ia un turneu internațional alături 
de Selecționata Libiei, formațiile 
N.A.ft. Alger și Ararat EresĂân. Pri
mele jocuri se Vor disputa în zilele 
de 21 și 22 februarie, urmînd ca 
finala și partida pentru desemna
rea ocupantelor locurilor 3—4 să se 
dispute lă 24 februarie.

Lotul bucureștenilor Va benefi- 
cia în acest turneu și de prezența 
lui Boc și Răducanu, care vor veni 
în Algeria direct din Spania, unde 
se află cu lotul național. In privin
ța celor doi jucători accidentați, 
Dumitriu II și Angelescu, la ora 
actuală este sigur că mijlocașul ra- 
pidist va fi indisponibil aproape 

■două săptămîni datorită luxației 
suferită la genunchiul drept în me
ciul de ieri. El nu va face deplasa
rea. în schimb, Dumitriu IT, care 
are d luxație la degetul unui pi
cior, va efectua deplasarea, existînd 
speranțe pentru o cît mai grabnică 
recuperare a sa.

înaintașul bucureștean Matei trimite balonul- cu capul, spre poarta oas
peților. (Fază din meciul Progresul București — Flacăra Moretti)

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE

„U“ CLUJ-V.S.S.
CLUJ, 18 (prin telefon). în ciu

da timpului nefavorabil (vînt, ploa
ie), circa 2 000 de spectatori au luat 
loc în tribunele stadionului muni
cipal pentru a urmări partida ami
cală dintre formațiile „U“ Cluj și 
V.S.S. Kosice (Cehoslovacia). Jocul 
celor două echipe a plăcut, în spe
cial datorită ritmului rapid impus 
de gazde, care s-au dovedit bine 
puse la punct la capitolul pregăti
re fizică. In min. 10 Uifăleanu sca
pă pe aripa dreaptă, face o cursă 
spectaculoasă, centrează în fața 
perții adverse, Lică interceptează 
balonul în careu ,dar 
șutului este faultat de 
tura de la 11 m este __ ________
de Munteanu. în repriza a doua,

KOSICE 2-0 (1-0)

în momentul 
Elatani. Lovi- 
transformată

se joacă Ia fel de viu, 
puține faze de poartă, 
scriu Cel de-al doilea
88 prin Crețu, care, cu un șut vi
clean, păcălește întreaga apărare 
adversă, inclusiv portarul. ,,U“: Ște
fan (min. 60 Totoianu) — Mihăilă 
(min. 46 Crețu), Pexa, Solomon, 
Cimpeanu (min. 46 Mihăilă) — 
Anca, Fanea Lazăr (min. 46 Sucii) 
— Uifăleanu, Munteanu (min. 70 
Coca), Șoo (min. 46 Barbu), Licâ.

V.S.S,: Ianocko — Kralka, Ba* 
tani, Jutka, Tanlaș — Statura, 
Stanco — Angyl, Kiss (min. 46 
Benedic, min. 78 Seleș), Ștraus, 
(min. 67 Baclce.j), Galiș. A arbitrat 
bine V. Topan (Cluj).

V. MOREA, corcsp. județean

dar cu mai 
Gazdele în- 
gol în rniru

F-C. BIHOR
ORADEA, ÎS (prin telefon). — 

Stadionul F. C. Bihor s-a dovedit 
neîncăpător pentru spectatorii dor
nici Să aSiste la partidă internațio
nală amicală dintre F. C. Bihbr $1 
Ujpesti Dozsa. La capătul unui joc 
de bună factură tehnică, echipa ma
ghiară a obținut Victoria la limită 
cu 1—0. După cum era de așteptat, 
redutabila formație Ujpesti Dozsa a 
fost Vidăfa întfi a jocului. Local
nicii, handicapați de absența a trei 
titulari (SchiopU, LuCaci și Suciu — 
bolnavi), au dat 0 replică dîrză 
echipei oaspete, mai ales în repriza 
a doua. Ujpesti Dozsa a imprimat 
un ritm rapid jocului, cU demarcări

UJPESTI DOZSA 0 Î (01)
continue ale înaintașilor, punind la 
grea încercare apărarea locală, în
deosebi în prima repriză.
pauză, orădenii, mal insistenți în 
atac, reușesc să domine pe alocuri 
jocul, dar în fazele de finalizare ei 
ratează de fiecare dată egalarea. 
Cele mai clare ocazii de a marca 
le-au avut Stan (min. 43) și Tartiaș 
(min. 72). în min. 82 și 84, portarul 
gazdelor, Bologan, se remarcă prin 
două intervenții salutare la șutu
rile expediate din careu de Bene și 
Fazekaș. Uniduî punct al partidei 
a fost înscris de Bene (thin. 4).

î. GHIȘA — coresp. județean

PERSPECTIVELE UNOR REALIZĂRI SUPERIOARE
(Urmare din pag l)

juniori care doresc să activeze în 
rîndurile clubului Procedînd așa, 
mulți antrenori ajung, după un an 
săâ doi să se convingă că au por
nit la drum cu o serie de elemente 
puțin înzestrate pentru marea per
formanță, că ău investit iii ei mun
că și fonduri materiale de prisos, 
că au pierdut inutil un timp prețios.

Un singur exemplu, relevat în lu
crările adunării generale a clubului, 
dorim să-l menționăm, cel al antre
nărilor Ilîe Munteanu și M. Doară 
din secția de caiac. Iii vară, în va
canța anului trecut, zeci și zeci de 
copii și juniori și-au manifestat do
rința de â activa în rîndurile Clu
bului sportiv școlar. Foarte bine. 
Se impunea însă ca antrenorii să 
nii accepte, fără condiții, prezența 
unora dintre ei în club, într-o sec
ție care vizează performanța. Pflh 
,.fără condiții" înțelegind fără ca
lități adecvate. Or, antrenorii au de
cretat „principiul porților deschise" 
în secție. A intrat cine a vruț, co
piii au petrecut cîteva săptămîni pe 
lac, folosind ambarcațiunile clubu
lui (și nu numai atît...), iar în toam
nă, o dată cu reînceperea cursuri
lor, din marea masă a amatorilor 
de caiac n-a mai rămas aproape ni
mic... tată un mod cum NU TRE
BUIE privită problema selecției !

Selecția, ca proces primar aflat 
în sfera muncii de instruire, are și 
alte implicații. Bl vizează nu nu
mai calitățile intrinsece ale copiilor 
și juniorilor Ci și b serie de relații 
directe, prin acestea înțelegînilu-se 
familia și școala. Fiindcă, ce garan
ții poate avea un antrenor că se
lecționații vor urma un proces în
delungat de pregătire, dacă nu exis
tă asentimentul părinților copiilor,

dacă cei in cauză nu sint elemente 
cu o bună situație școlară ? S-au 
Văzut multe cazuri cind părinții, 
neconsultați de antrenori, au făcut 
obstrucție, și-au oprit copiii de a 
mai urma o activitate sportivă, 
după cum există destule exemple de 
directori de școli, de profesori diri- 
ginți care, considerind că unii elevi 
nu pot îmbrățișa ■“ la nivelul do
rit — și sportul și învățătura au 
intrat in conflict cu antrenorii. De 
bună seamă trebuie evitate aseme
nea cazuri care nu fac decit să pro
voace complicații în procesul — și 
așa sinuos — al muncii de selecție. 
Or, și la acest capitol Cldbul spor
tiv școlar a avut destule minusuri.

Tot cu referire la selecție, un âlt 
aspect. Și anume : modul cutn ne 
orientăm îri alegerea copiilor, sub 
aspect teritorial. Există în perime
trul Clubului Sportiv școlar nume
roase școli destinate să asigure ele
mente pentru performanță, cele din 
sectorul 1 sau din sectoarele limi
trofe acestuia. Și totuși, iată, sînt 
cazuri cînd unii antrenori își caută 
copii *n sectoare foarte indepărtate 
de bazele sportive ale clubului. Un 
asemenea exemplu îl oferă antreno
rii Ion Petru și Cristina Zamfir, 
care selecționează elevi de Ia Școa
la generală rir. 50, situată in apro
pierea stadionului... 23 August! Să 
te deplasezi din piața Muncii la 
Arcul de Triumf, de cel puțin trei 
ori pe săptămînă, să recunoaștem 
că este mult prea mult pentru lin 
copil de 7-9 arii, care trebuie să și 
învețe... în cazul antrenorilor de 
natație, procesul de selecție se des
fășoară invers : vara își recrutează 
elăvi care vin să se inițieze Iă ba
zinul de ta stadionul Tineretului, 
pentru că o dată incluși in secție, 
Să lucreze cu ei Ia bazinul.;, de la 
Complexul sportiv 33 August ! 7

I-am intTeba deschis pe acești an
trenori : dacă ei ar avea copii, ar 
accepta să fie supași unui asemenea 
efort inutil, cu deplasarea de acasă 
Ia baza sportivă, strabărind aproape 
jumătate din teritoriul Capitalei 7 
llaideți să fim mai realiști, sj ne 
gîridim și la acești copii pentru 
care sportul înseamnă foarte mult, 
dar să nu le irosim energiile fără 
rost.

’★
Nu mai insistăm asupra altor as

pecte relevate de lucrările adunării 
generale, considerind problema se
lecției definitorie pentru un club 
care, prin specificul său, lucrează in 
exclusivitate cu copii și juniori. Re
ținem doar că antrenorii acestei u- 
nități de performanță s-au angajat 
ca pentru J.O. de la Montreal să 
asigure lotului reprezentativ nu mai 
puțin de 21 de sportivi, iar pentru 
J.O. din 1980 alți 35. Sint cifre 
spectaculoase, noi nu ne indoim că 
ele ar putea fi și realizate, cunos- 
cind — repetăm — condițiile ofe
rite celor aproape 900 de copii și 
juniori care activează In acest club.

Reținem, de asemenea, unele do
leanțe ale antrenorilor și implicit 
ale sportivilor de aici: amenajarea 
în incinta stadionului Tineretului a 
unuj restaurant-cantină, posibilita
tea de a dispune de un microbuz. 
O propunere cu implicații mai largi 
se referă la transformarea bazelor 
de la „Tirieretuiui" într-un miero- 
centru de pregătire olimpică, sub 
egida Clubului sportiv școlar și ă- 
vînd drept beneficiari și reprezen
tanți aj altor cluburi bucureștene. 
Rămîne de văzut (și de studiat) îri 
ce măsura un asemenea proiect — 
fără Îndoială interesant — ar pu
tea deveni și fapt.

VOLEIBALIȘTII DE LA UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Șl VIITORUL BACĂU, ÎNVINGĂTORI ÎN CAPITALĂ 

(Urmare din pag I) salvat multe mingi, iar în atac au
-—---------------------- ------ —----- punctat ttlăî mult Itu Si Căunei.

Au arbitrat 1. Petrovici (Bucu-

Luptă acerbă la fileu intre atacul echipei Progresul (Poroșnicu) și blocajul
Universității Crâiovă (Drăgan și Brăun). (Imagine din meciul Progresul — 

Universitatea Craiova, 2—3)
Foto: I. MIHAiCÂ

Ei au trânșat Victoria îri primele 
două seturi tocmai datorită aces
tor atribute, evidențiate cU precă
dere în finaluri. Au condus I. 
Covaci și Em. Iliescu. (Gh, An- 
dreiță-coresp.).

VOINȚA ARAD — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 (—3, —10, —2). 
Bucureștenilor le-au fost suficiente 
50 de minute pentru a cîștiga fără 
probleme. Au condus E. Mendel 
(Sibiu) și Lî Andrieș (Cluj). (Șt, 
Iacob-coresp.).

FEMININ

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA ȚI* 
MIȘOARA 3—1 (—8, 6, 7, 13). Pînă 
Ia jumătatea setului al doilea, stu
dentele timișorene ău lăsat o bună 
impresie datorită forței atacului, 

'siguranței cu care aU barat acțiu
nile la fileu ale adversarelor, pre
cum și corectitudinii în executarea 
procedeelor tehnice și coeziunii lh 
joc. Credință îr:tr-<j victorie le
jeră le-au înmuiat parcă acestora 
picioarele și, în Continuare, echi
pa lui Doru JitarU a apărut com
plet schimbată, în timp ce buCu- 
reștertcele (cu o coordonatoare — 
Mihaela Marica — măi inspirată 
în dirijarea atacului deeît fusese 
Cornelia Cirstoiu) evoluează din 
ce în ce mai biita și pun stăpînire 
pe jOc. Au arbitrat foarte bihe A. 
Dinicu și V. Savu din București. 
(A.B.). .

PENICILINA — C.S.M. SIBIU 
3—0 (5, 7, 1). Echipa locâlă nu a 
avut uri adversar care să-i permi
tă să-și verifice potențialul înain
tea importantului meci de miercuri 
cu Dihămo. S-â observat o îmbu- 
hătăiT? a jocului din liniă a doua 
unde Dobrescu și Chirițescu au

rești) și N. Daniel (Iași). (D. Dia- 
coriescu-coresp.).

RAPID — FARUL â—1 (8 —11, 
8, 3). Iată un meci în care era 
posibilă înregistrarea unei tnarî 
surprize. Deși Farul a încăput 
partida complet debusolată, parcă 
speriată de prezența sa în Capi
tală, în setul al doilea, ca și în 
cel următor, Constărițencele au de
pășit ehtar și previziunile ăntre* 
norului lt»f, Ion Cristian, și S-au 
comportat foarte bine (un foarte 
bine care tine seama, firește de 
posibilitățile lotului). Ca urmare, 
jooul â fost alert, interesant, eu 
unele schimburi de mingi aplau
date. Lipsită de Mariana Baga, Ra
pid a gâslt în Martha Szekely și 
Constanța Bălășoiu două jucătoare 
în excelentă formă, despre care se 
poate spune Că singiire au ciștigat 
meciul. Au condus bine <31- Nis
ter Și Al. Dragomit din Bucu
rești. (M.T.),

CEAHLĂUL — DINAMO 0—5 
(—8, —1, —-7). Dinamo a făcut pur 
și simplu promenadă la Pia
tra Neamț, unde echipa logală s-a 
comportat sub orice critică. Au 
arbitrat M. îlerța (Cluj) și L. Ciu
lea (Tg. Mureș). (C. Nemțeanu- 
coresp.).

„u" Cluj — universitatea 
BUCUREȘTI 3—0 (5, 5, 5). Par
tidă fără istoric, în care bucureș- 
tencele au fost prezente doar fizic. 
..U", tnai hotărîtă în atac, a ob
ținut o victorie fără eforturi, a 
condus cuplul Crâioveâti V. Tilcă 
Și 1. Amărășteanu. (I. Pocol-co- 
reăp.).

• Sîmbătâ s-a disputat părtîda 
Câhstruetorul — ■ Medicina 0—3 
(-14, -9, -10).



C.E. DE TIR CU AER COMPRIMAT '13

EDIJIA RECORDURILOR Șl A SUCCESULUI 
TINERILOR TRĂGĂTORI

• Evidentele avantaje ale tirului cu acest gen de armă • Schimbarea de optică 
în pregătire poate aduce ameliorările necesare in evoluția țintasilor români HOCHEIȘTII ROMANI AU SOSIT LA BUDAPESTA, UNDE MllNE

LINZ, 18 (prin telefon, de la 
sul nostru).

întrecerea continentală a 
mai buni trăgători la armele 
aer comprimat s-a încheiat cu 
formanțe de mare răsunet. Pe_ ...
cuvirit, se poate vorbi de competiția 
găzduită în pitorescul oraș austriac, 
ca despre o ediție a recordurilor. 
Așa cum se știe, la cele 12 probe 
au fost înscrise 10 noi recorduri : 7 
mondiale și 3 europene! Cel mai 
mare succes l-au obținut țintașii so
vietici, cîștigâtori a 19 medalii (din 
totalul de 36), celelalte revenind re
prezentanților a șapte țări (Polonia 
— 5, R.F. a Germaniei — 5, R.D. 
Germană — 2, Suedia — 2, Unga
ria, Iugoslavia și Austria — cite una)

Valoarea ridicată a acestor cam
pionate este demonstrată și de fap
tul că, In pofida rezultatelor inalte 
marcate de seniori, și cei mai buni 
juntdri au realizat cifre foarte apro
piate de cele ale colegilor mai virst- 
nici. Cîștigătoarea probei de pusei 
juniori, poloneza Elzbieta Kowalew- 
ska, a tras 387 p, în timp ce sovie
ticul Rainkov (și el destul de tlnăr) 
a intrat în posesia medaliei de z;r. 
cu 388 p — nou record mondial, la 
categoria seniori. Tot o diferență de 
un punct a despărțit și pe medaliații 
cu argint în probele respective : ju
niori — Pugovkin 384 p. seniori — 
Kustermann (campion mondial si 
fost recordman al lumii) 385 p. Demn 
de subliniat că Pugovkin este singu
rul concurent care a înscris la Linz 
un punctaj maxim pe o țintă (a 
treia) : 100 p.

O situație asemănătoare o afUm 
și Ia pistol, unde juniorul StoIarei Js 
a tras 389 p. doar cu 3 o mai puțin 
decît seniorul Kosîh (392 p) — f.st 
campion olimpic la pistol liber, la 
Ciudad de Mexico.

Iată, prin urmare, că la aceste 
C.E. diferența de vlrste aproape că 
n-a contat, asaltul tinerilor fiind 
deosebit de viguros și încununat 
deseori de succes.
'Același lucru se poate deduce si 

dintr-o trecere în revistă a evolu
ției trăgătoarelor, multe dintre ele 
fiind in evident progres.

Desigur, se pune întrebarea : căror 
cauze se datorează această ascensiu
ne vertiginoasă Ia aproape toate pro
bele, avalanșa de recorduri a edi
ției a IlI-a a C.E. de tir cu 
comprimat ? O primă 
putea fundamenta pe 
ordin material. Tirul 
de arme nu solicită 
vestiții deosebite. In _ 
rialele folosite sînt mai ieftine (ar
mele, apoi diabolourile, care no ne
cesită la fabricarea lor pulbere, t-.i- 
buri și capse, ci numai plumb în 
cantitate foarte mică). La fel si în 
privința poligoanelor. Orice sală ce 
sport cu o lățime de 16 m poate fi 
amenajată intr-un astfel de poligon. 
De asemenea, instalațiile aferente 
sînt ușor de mînuit și transportai. 
In acest contest, se creează condiții 
favorabile, în mal toate țările, pen
tru practicarea tirului cu aer com-

trimi

celor 
cu 

per- 
drept

aer
explicație s-ar 
considereate de 
cu acest gen 

fonduri și ia- 
general, mate-

primat. Și în legătură cu pregătirea 
există o serie de avantaje care con
cură la obținerea performanțelor: 
antrenamentele pot C efectuate în 
permanență pe o lumină constantă 
șl fără inconvenientul intemperiilor

Așadar, nedumeririle pe marginea 
marei extinderi pe care a luat-o ti
rul cu aer comprimat, preMfadenL 
nu-șî mai au temei. Sigur, ți aid 
se pun o serie de probleme spinoase. 
In privința pregătirii tehnice, fizice 
și, mai ales, psihice. Dar. toate aces
tea țin de capacitatea tehnirier-rt-y, 
a sportivilor si a tuturor factorilor 
care trebuie contribuie la proce
sul de instruire. Cu aceasta, am a- 
tins, după părerea noastră, fetii 
nevralgic al comportării slabe a ma- 
j+rității sportivilor noștri prezent: 
Pe standurile din Linz. Chiar dacă 
am face abstracție de ed:pr> pre- 
'^dente. cir.d con-ure-tii români ao 
figurat printre medaliații cu aor, 
argint si bronz, tot nu ne pe< ael- 
țumi doar loco rile IV (prin Ajm- 
soara Matei, la pistol) ți V lechipa 
dc pușcă, la seniori), față de pozi
ția a opta de anul trecut. Pe aiccuri. 
au existat unele creșteri, destul de 
ar.etnice insă, dar la cete mai nrcije 
razuri s-au înregistra: pierdert stm- 
titoare. ceea ce a Scut să acari 
un decalaj eonsiderabC tetze valo
rile noastre ți cele interratrona*e, 
aCate Intr-un progres reroarcabu. 
Medii sub 3M p la pisteL ca â la 
pușcă, reduc la zero orice ■sp.rsțu 
la locuri fr unfit pe plan < erupt» !

Deseori, federațiile sînt acuza» de 
un exclusivista exagerat, efcd este 
vorba de sarcina fastroării npcrtrrl- 
Icr fruntași. De data areas 
cluburile s-au ocupat, in * 
măsură, de pregătirile spo 
Irețtonați. Cum s-an ocnoa 
zut I De acrea an dori sl 
părerile

con

țriviwg nodul cun antrenorii res
pectivi s-au achitat de misiunea în
credințată. Dar tehnicienii Federa
tivi. care au menirea să îndrume și 
să controleze activitatea loturilor 
republicane '

Știe cineva ce ți cum va trebui 
să se lucreze de acum înainte ? Sui
tei de revendicări se impune să-I 
U IncuL 4” ofdă. si • dezbatere 
asupra metodologiei antrenamentului 
La tir. Da.-, pentru că asupra acestei 
probleme rom mai reveni, probabil, 
încheiem rî.-.durile noastre, nu înain
te, Insă. de a rezuma o declarație 
a hi Dan luea. semnificativă prin 
obiectivitatea ți sinceritatea ei. Ex
tras de abătut, el ne-a spus Ia clte- 
va ore după terminarea întreceri
lor 1 .Mi gnsdesc mereu ce aș fi 
trebuit să fac pentru a fi obținut o 
cifră superioară Probabil că o să 
Săsesc destul de repede soluția. Mai 
greu imi va fi. in schimb, să ajung 
ia rezultatele celor mai buni tră
gători ai acestor campionate. Cred 
că. pentru atingerea acestui obiec
tiv general, va trebui să găsim, cît 
mai repede posibil. împreună cu an
trenorii. cele mai moderne, cele mai 
eficiente mijloace de

★
Definitivarea. după 

uccr clasamente ale 
echipe seniori : 1. U.R.S.S. 1552 p, 
2 R-F. a Germaniei 1523 p, X Polo
nia 1518 p. 4. Franța 1513 p, 5. Ma
rea Britanic 1509 p, 6. Cehoslovacia 
15M p_ 10. România 1489 p; indivi- 
daal : ;:-:_roe Uniaților români: 21. 
L Gitzșcâ 373 p _ 28. D. Iuga 376 p._ 
<5l AL Gered 371 p_ 57. M. Teodor 
3E4 p : pușcă seniori individual, locu
rile Uâipă»otilor noștri: 11. I. Co- 
drta-u p_ 13. P, Șandor 379 p.„ 
If St. Caban 376 p— 38. E. Satala

p.

instruire”.

omologare, a 
C£.: pistol

VOR DISPUTA PRIMUL MECI CU ECHIPA UNGARIEI
BUDAPESTA, 18 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
După partida disputată miercuri 

seara în compania puternicei for
mații de club K.A.C. din Klagen
furt, încheiată — după cum se știe 
— cu victoria reprezentativei noas
tre, lotul hocheiștilor români 
continuat antrenamentele în 
pitoresc oraș austriac 
celorlalte jocuri din 
neului de pregătire și 
care-1 întreprinde în prezent. în 
cursul zilei de duminică, jucătorii 
români au sosit la Budapesta, unde 
marți și miercuri vor susține două 
partide amicale cu echipa repre
zentativă a Ungariei.

înainte de a pleca din Klagen
furt. delegația noastră a avut satis-

și-a 
acest 

în vederea 
cadrul tur- 

verificare pe

facția de a fi invitată Ia primăria 
orașului, unde, în cadrul unei fes
tivități, dl. Hans Ausserwinkler, 
primarul orașului, a oferit secreta
rului general al Federației Române 
de Hochei medalia de aur a aces
tei vechi așezări, subliniind cu 
acest prilej că este pentru prima 
oară cînd această distincție se a- 
cordă unei echipei sportive.

în cursul zilei de luni (n.r. azi), 
hocheiștii români vor efectua două 
antrenamente la Kisstadion, unde 
vor avea loc și cele două meciuri 
cu Ungaria. La antrenamente se 
speră că vor participa și cei trei 
jucători (Dumitraș, Tureanu și Gh. 
Huțanu) ușor accidentați la Kla
genfurt.

Romeo VILARA

TURNEULUI DE LA CALGART

ELVEȚIA I - PILOT, STADLER - A CUCERIT
CAMPIONATUL MONDIAL LA BOB 4

MONTREAL, 18 (Agerpres). — 
în finala turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit de la Cal
gary (Alberta) se vor întîlni jucă
torii Ilîe Năstase (România) și Paul 
Gerken (S.U.A.). In prima semifi
nală, Iile Năstase și Ion Tiriac au 
furnizat un meci spectaculos. A 
ciștigat Năstase cu scorul de 3—6, 
7—5, 6—1. în cea de-a doua semi
finală, Gerken a cîștigat, tot

trei seturi, în fața spaniolului Gis
bert, de care a dispus cu 6—1, 
5—7, 6—3.

C. M. de patinaj viteză

Constantin COMARNlSCHl

STfN STENSIN (Norvegia) 
CONDUCE DUPĂ TREI PROBE
La Deventer (Olanda) au continu

at întrecerile campionatelor mondi
ale de patinaj viteză. Proba de 5000 
m a revenit campionului european, 
suedezul Goran Claesson cu timpul 
de 7:47,03. El a fost urmat de: Sten- 
sen (Norvegia) 7:47,30 și Ivanov 
(U.R.S.S.) 7:49,76.

Cîștigînd cursa de 1500 m în 
2:12,70. norvegianul Sten Stensen a 
preluat conducerea în clasamentul 
poliatlonului. El a fost urmat, în 
întrecerea pe distanța celor 3 ture 
de pistă, de: Piet Kleine (Olanda) 
2:13,00 și Jan Storholt (Norvegia) 
2:13,15. După 3 probe: 1. Stensen 
(Norvegia) 133,943 p, 2. Claesson 
(Suedia) 133,960 -p, 3. Kleine (Olan
da) 134,442 p.

LAKE PLACID, 18 (prin telefon).
— Echipajul Austria I condus de 
Delle Karth a reușit să-și mențină 
situația de lider și după cea de a 
doua manșă. Dar. în pea de a treia 
lansare, bobul Elveția I pilotat de 
Stadler a realizat o coborîre re
cord : 1:04,37, cel mai bun timp 'ob
ținut vreodată pe această pîrtie (ve
chiul record al pistei aparținea din 
1969 italianului Gianfranco Gas- 
perri). Datorită acestui rezultat, e- 
chipajul elvețian a fost... propulsat 
pe primul loc, pe care a rămas și 
după ultima manșă. Deci, campion 
mondial la bob 4 echipajul Elveția I. 
Fostul lider al clasamentului, echi
pajul Austria I (Delle Karth) a tre
buit să se... mulțumească cu meda
lia de argint. Remarcabilă ascensiu
nea boberilor vest-germani conduși 
de Zimmerer oare de ne locul 8, 
după prima manșă, au reușit în fi
nal să urce pe cea de a treia treap
tă a podiumului.

Demn de relevat este și efortul 
depus de Panțuru și improvizatul 
său echipaj, care în cea de a doua 
manșă si-a mai încercat o dată șan
sele, obținînd un timp mai bun de- 
cît în prima coborîre. Dar startul în 
cea de a treia manșă nu a mai putut 
fi luat, Țancov rtsimțindu-se după

la 
si
că

întinderea de coloană, suferită 
antrenamente. Afectat de acest 
lit abandon, Panțuru a declarat 
„regretă nespus Revalorificarea unor 
certe posibilități si la bobul de 4. 
Dar, cu numai doi oameni valizi și 
cu un al treilea echipier improvizat, 
nu se poate* alcătui o formație care 
să dea replica dorită unor ași ai 
pîrtiilor”.

Deși la ora închiderii ediției nu 
erau terminate toate lansările din 
cea de a patra manșă, primii trei 
clasați sînt cunoscuți : 1. Elveția I 
(Sfedler) 4:22,05 ; 2. Austria I (Delle 
Karth) 4:23,57 ; 3. R. F. a Germa
niei I (Zimmerer) 4:23.78.

C.E. DE BOB 2
PENTRU TINERET

ST. MORITZ, 18 (Agerpres). 
Campionatele europene de bob 
2 persoane pentru tineret s-au în
cheiat cu victoria echipajului elve
țian Kurt Meirhans și Jorg Tron- 
cana, care a totalizat 5: 06,23. Au 
urmat în clasament echipajele R.F. 
a Germaniei (5: 06,68) și Italiei 
(5: 06,91).

CONCURSURI ATLETICE
INTERNAȚIONALE DE SALA
NEW YORK, 18 (Agerpres). —în 

cadrul 
atletic 
Square 
sportivul kenyan Mike Boit a cîști
gat cursa de 1000 m cu timpul de 
2:21,4. Polonezul Szordikowski s-a 
clasat pe locul trei cu 2:22,1. Cu
noscutul campion american Steve 
Smith a terminat învingător în pro
ba de săritură cu prăjina cu 5,20 m, 
iar compatriotul său Dwight Stones 
s-a situat pe primul loc în proba 
de săritură în înălțime cu rezulta-

concursului internațional 
desfășurat, la „Madison 
Garden” din New York,

tul de 2,18 m. în cursa de 800 m, 
jamaicanul Byron. Dyce a fost cro
nometrat în 1:50,8. Proba de 50 m 
plat a revenit sprinterului ameri
can Herb Washington cu timpul de 
5,6. Foarte disputată a fost cursa 
de 1 500 m, în care etiopianul Hailu 
Ebba (3:46,4) l-a întrecut cu două 
zecimi de secundă pe polonezul 
Kupczyk.

AGENDA SĂPTĂMÎNII

de duminică in „CUPA PRIETENIA"
la patinaj viteză

RIAZAN, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

în șfîrșit, după două zile în care 
vremea a fost mai mult sau mai 
puțin potrivnică concursului inter
national de patinaj viteză, „Cupa 
prietenia”, duminică dimineața tem
peratura a fost mai scăzută și con- 
curenții au ..alergat” pe o gheață 
superioară calitativ reuniunilor an
terioare. A fost totuși și un impe
diment : vîntul puternic care batea 
lateral. Cu toate acestea, cronome- 
trele electronice au înregistrat noi 
recorduri naționale ale unor țări 
participante, iar miile de spectatori, 
prezenți în tribuna stadionului lui 
Spartak din Riazan, au asistat la 
ctlrse frumoase, viu disputate.

- Și unii dintre sportivii noștri au 
fost aproape de recordurile repu
blicane, dar, în cele din urmă, re
zultatele lor au constituit doar ... 
recorduri personale. Printre aceștia 
se numără Eva Szigeli, Laszlo fA- 
«Mr, Augustin Demeter ți Ladhlau 
Focht - la 1000 și 1 500 m.

La proba de sprint, 500 m bă- 
, ieți, dintre cei patru patinatori ro

mâni, Ladlslau Focht emitea cele 
mai multe pretenții după rezulta
tele obținute în țară. Dinamovistul 

, brașovean nu și-a regăsit însă frec
vența rapidă cu care ne obișnuise

în concursurile de la Tusnad $: ta 
a reușit să obțină cn rerol’-az vș- 
loros. sau să se sitoeze in prssaa 
jumătate a elasamentuhzL P-eeroi:- 
tat încă de la plecare. Focftt îlz 
mult a alergat deci: a alureeM pe 
gheată. Singura lui satisfacție a 
fost aceea că și-a întrecut partene
rul direct de cursă. ce+osl-racaJ 
Ladislav Zikan.

ȘI în această a treia reuniune, ar
matorii competiției au fost v-teziK.. 
din Uniunea Sovietică. R_ D. Ger
mană si R.P.D. Coreeană.

REZULTATE TEHNICE. băării 
(43 concurențl) 599 m : 1. Ri Sin-CeJ 
(R.P.D. Coreeană) 42A9 : 1 I. Ba
benkov (U.RAS.) 43,74 ; 3. A. Detni- 
dov (U.R5K ) 43.86 _ 25 L Pxcrt: 
47,43 _ 27. Gh. Dumitrescu 47J5 : 
28. A. Demeter 48^7 _ 3L L
49.26 : 1 500 m : L E. Gimaxotdrocr 
(U.R.S^.) 2 :1634 ; 2. L BaberJtce 
2 :18.09 ; 3. S. Mortens TLDG J 
2:19.11 „ 29. L. Focht 3:M,T; K 
A. Demeter 2 :34-51 _ 32 L Uare- 
2:37.03 : 33. Gh. Dumitrescu 2 S35 
Fete 1 990 m (34 eoneorente) : L 
Utte Diks (R.D.G.) 1 : 35.25 ; 1 Uo- 
bova Pagadaeva (U.R-S.S.) 1 :38.Î0 : 
3. Brigitte Menel (R.D.G.) 1 :35.56 _ 
27. Eva Szigeti 1 :47,07 : 28. Sanda 
Frum 1 :47.38.

Troian 1OAN1ȚESCU

ȘAH Turneul internațional 
wCosta del Sol", ‘ 
(Spania) 
TENIS Turnee 
nale indoor la
(S.U.A.. statui ______
KSln și Moscova.
CICLISM Curea de 8 zile de 
la Groningen (Olanda). 
TENIS DE MASA Campio
natele mondiale studențești, 
la Hanovra (R.F. a Gero.a- 
niel)
HOCHEI Ungaria — Româ
na (amical), la Budapesta. 
FOTBAL Selecționata An
daluziei — Selecționata di
vizionară română (meci a- 
mical). la Sevin*.
FOTBAL Spania — Grecia 
(prehminariile C.M.. grupa 
a vn-â). la Madrid.
GIMNASTICA IntiTnire a- 
mwală Intre echipele S.U.A. 
ți României, la East Stroud- 
berg (statul Pennsylvania). 
SCHI Campionatele mon
diale de biatlon. in S.U.A. 
si Concurs internațional de 
schi-fond. la ~ ‘ 
dia) 
ATLETISM 
internaționale 
S.U.A.. la New York.
GIMNASTICA Al doilea 
med demonstrativ S.U.A.

la Malaga 

internațio- 
Salisbury 

Maryland),

— România, la Liverpool 
(statui New York).
HOCHEI Austria — Româ
nia (amical), la Graz.

PATINAJ Campionatele mon
diale de patinaj viteză pen
tru femei, la Stromsund 
(Suedia).
SCRIMA Trofeul .Challenge 
Martini" la sabie, la Bru
xelles.
ATLETISM Franța — 
U.R.S.S. (meci amical între 
echipele de tineret) la 
Lyon.
LUPTE____  __
participarea unor 
români, la Văsteras, 
dia.
RUGBY Anglia _ 
la Twickenham și 
— Irlanda, la " 
meciuri în cadrul 
fui celor cinci națiuni". 

85— 2 TTT CICLISM Turui Sardiniei. 
25

23-24

24—25

★
Ou prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la 
(Texas), americanul . 
a realizat cea mai 
manță mondială pe teren acoperit 
în proba de o milă c_ 
3:58,8. în proba de săritură în înăl
țime, victoria a revenit suedezului 
Dahlgren cu 2,15 m. Davenport a 
terminat învingător în cursa de -60 
yarzi garduri cu 7,2, iar Simpson a 
ocupat primul loc în proba de 60 
yarzi fiind cronometrat în 6,1.

i Fort Worth 
Jim Crawford 

bună perfor-

cu timpul de

;'.‘i 

iii; .

Pe marginea meciului Steaua

PE LOCLL 4 LA BOBLINGEN 24

Falun (Sue-

Campionatele 
indoor ale

Franța, 
Scoția 

Edinburgh, 
.Turneu-

Johanssoa

,Cupa Malar”, cu 
sportivi 
în Sue-

HAMA ALEXANDRU

CAMPIONATE... CAMPIONATEMERCKX PARTICIPĂ
ANGLIA: ARSENAL ȘI-A MĂRIT AVANSUL

31 Hz~

FOTBAL Turcia — Italia 
(preliminariile C.M., grupa 
a Il-a), la Istanbul.
CICLISM Campionatele
mondiale de ciclocros, la 
Londra.
GIMNASTICA A treia în- 
ttlnire amicală între sporti
vii americani și români, la 
Eugene (Oregon).

LA „TURUL SARDINIEI

TELEX © TELEX
Selecționata de polo a U.R.S.S., cam
pioană olimpică, și-a încheiat turneul 
întreprins în S.U.A., jucînd la Pleasant 
Hill cu reprezentantiva țării. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 5—4. 
In cursul acestui turneu, jucătorii so
vietici au susținut 6 meciuri, obținînd 
5 victorii.

Finala probei de simplu din cadrul tur
neului internațional de tenis de la Co
penhaga se va disputa între americanul 
Marty Rlessen și englezul Roger Taylor, 
în semifinale, Riessen l-a învins cu 
6—4, 3_6, 6—4 pe australianul Ken Ro- 
sewall, iar Taylor a dispus cu 6—4, 6—4 
de neozeelandezul Brian Fairlie.
ft
După 120 de ore de întrecere, în Cursa 
ciclistă de șase zile de la Milano con
tinuă să conducă perechea belgiană Pa
trick Sercu — Julien Steevens cu 364 p. 
îi urmează cuplurile Dieter Kemper 
(R.F. a Germaniei) — Norbert Seeuws 
(Belgia) 284 p și Felice Gimondi (Italia) 
— Sigi Renz (R.F. a Germaniei) 272 p.

M. A. I. Moscova cfin C.C.E la handbal

in etapa de simbătă a campio- 
naiulu: englez, echipa Leeds United, 
rirtoarea adversară a formației Ra
pid București in ..Cupa Cupelor”, 
a terminat la egalitate : 1—1, pe 
teren propriu, cu echipa Chelsea. 
Fruntașa clasamentului, Arsenal, a 
dispus de Leicester cu 1—0, în timp 
ce Liverpool a terminat la egali
tate (1—1) cu Manchester City, în 
deplasare. Alte rezultate : Coventry 
City — Tottenham 0—1; Crystal 
Pa’.ace —Stoke 3—2; Derby — Sout-

hampton 4—0 ; Ipswich — Man
chester United 4—1 ; Manchester 
City — Liverpool 1—I ; Sheffield 
United — Birmingham 0—1 ; West 
Ham — West Bromvich 2—1; Wol
verhampton — Newcastle 1—1. Par
tida Everton — Norwich a fost a- 
mînată. Clasament: 1. Arsenal —
44 puncte (din 31 de jocuri) ; 2. Li
verpool — 42 puncte (din 30 me
ciuri) ; 3. Leeds United — 40 puncte 
(din 29 de partide).

ITALIA: DERBYUL MILAN — JUVENTUS 2—2

ECHIPA BUCUREȘTEANA A RAMAS NUMAI
CU SATISFACȚIA UNEI VICTORII IN DEPLASARE

Așadar, echipa Steaua a fost ell- 
mfrtatA dîn C.C.E. la handbal _mas
culin în sferturile de finală ale 
competiției. A fost eliminată, după 
ciim se știe, într-un mod puțin obiș
nuit, adică după o înfrîngere pe 
teren propriu și o victorie... în de
plasare, fapt care ne determină să 
credem că ieșirea prematură a for
mației noastre campioane din pres
tigioasa competiție europeană se da
torează unui accident, regretabil fi
rește, dar plin de învățăminte.

în primul meci, desfășurat la Plo
iești, handbaliștii români au fost în
vinși de echipa M.A.I. Moscova la 
opt 'goluri diferență, dovedindu-se nu 
numai în declin de formă, dar și 
lipsiți de calitățile moral-volitive 
absolut necesare unei confruntări 
internaționale de asemenea anver
gură. Și subliniem lucrul acesta pen
tru că slăbiciunile amintite au fost 
evidențiate încă înainte de jocul din 
CLC.E., mai precis în partida de 
campionat susținută cu Universitatea 
București.După eșecul de la Ploiești, șl du
pă două ședințe în care — împreu
nă cu jucătorii — a fost analizat 
acest eșec, am avut posibilitatea să 
vedem la Moscova o echipă Steaua 
schimbată aproape total, cu o capa
citate de luptă superioară. Jucătorii 
bucureșteni au abordat partida re
tur cu ambiția și orgoliul unei echi
pe de clasă Ei au intrat în teren 
convinși că trebuie să cîștige și au 
făcut totul pentru a obține o victo-

rie care, fără 
ra calificarea, 
le redea încrederea în forțele lor, 
ștergînd, parțial, amintirea rușinoa
sei înfrîngeri de pe teren propriu. 
E drept că și în jocul echipei s-au 
schimbat unele lucruri. Sistemul de 
apărare adoptat — 6 în linie — 
s-a dovedit superior celui practicat 
pînă atunci (5 + 1), deși au mai exis
tat cîteva „bîlbîieli”, mai ales pe 
extreme; fiecare jucător a acționat 
ca un „piston”, ieșind cu prompti
tudine înaintea adversarului din fața 
sa și ajutîndu-și în același timp co
echipierul aflat în impas. Replierile 
n-au mai constituit o problemă, în
treaga echipă fiind preocupată de 
întoarcerea cît mai rapidă pe pro
priul semicerc atunci cînd acțiunile 
ofensive erau ratate, iar lucrul acesta 
poate fi dovedit prin faptul că for
mația moscovită -a înscris un singur 
gol pe contraatac în întreaga partidă.

Și în atac jocul s-a îmbunătățit 
vizibil. Coordonatorul echipei. Cris
tian Gațu, a fost preocupat perma
nent de crearea unor situații favo
rabile de șut pentru interi și mai 
ales pentru Birtalan. De altfel, 
cesta din urmă a reușit 
12 goluri, dintre care 10 din acțiu
ne, dovedind că, atunci 
ajutat de coechipieri, poate să-și re
zolve bine sarcinile de „tunar”. Go
ran, Gruia și S. Drăgăniță au știut 
și ei să găsească mai repede dru
mul spre poarta adversă, punctînd 
spectaculos la capătul unor acțiuni

a le mai putea asigu- 
a fost de natură să

a-
să înscrie
cînd este

colective bine gîndite, 
StockL Coasă și Kicsid 
utili echipei mai ales 
apărare.

Interesant de amintit , __
tul că handbaliștii moscoviți au evo
luat cel puțin la același nivel ca la 
Ploiești, dorind In mod firesc să ob
țină victoria și pe teren propriu. în 
repriza secundă ei au practicat în 
apărare un sistem 3+3 foarte agre
siv, care n-a putut anihila totuși 
acțiunile ofensive ale echipei noas
tre. Remarcăm lucrul acesta pentru 
a evidenția și mai mult revenirea 
echipei Steaua care, fără nici o exa
gerare, putea — totuși — reuși ca
lificarea dacă pierdea acasă la o di
ferență mai mică! Ea n-a reușit. însă, 
să pătrundă In semifinalele C.C.E. 
Eliminarea echipei Steaua este, însă, 
plină de învățăminte, constituind o 
experiență care va preintîmpina, cre
dem, eșecuri de genul celui înregis
trat la Ploiești.

Oricum, chiar în condițiile succe
sului de la Moscova, jucătorilor de la 
Steaua li se cuvine și o critică aspră 
pentru înfringerea pe teren propriu, 
datorată numeroaselor neglijențe do
vedite. Dar cum această ediție a 
C.C.E. n-a fost nici prima și nici 
ultima, sîntem îndreptățiți să aș
teptăm de la campioana țării noas
tre o reabilitare cît mai concretă în 
viitoarele competiții internaționale de 
anvergură la care va participa.

Horia ALEXANDRESCU

în timp ce 
s-au dovedit 
în jocul de
este și fap-

BOLOGNA, 18 (prin telex, de la 
corespondentul nostru).

Etapa a XlX-a din campionatul 
Italiei a fost marcată de derbyul 
de pe „San Siro“ dintre fruntașe
le clasamentului Milan și Juventus. 
După un joc de toată frumusețea, 
spectaculos și pasionant pină în 
ultimele minute, întîlnirea s-a în
cheiat la egalitate : 2—2. Astfel, în 
fruntea clasamentului nu s-a pro
dus nici o schimbare. Egalitatea 
dintre cele două formații continuă: 
Milan și Juventus au acum cite 28 
puncte.

Cea mai mare surpriză a etapei 
s-a înregistrat la Cagliari, unde 
echipa locală a fost întrecută de 
Internazionale cu 3—2.

în rest, echipele gazde au cîști
gat, sau au terminat la egalitate. 
De menționat două scoruri cate
gorice, puțin obișnuite în campio
natul Italiei, realizate de Bologna 
si Torino, ambele cîștigătoare cu 
3—0.

Iată rezultatele și autorii golu
rilor :

Bologna—Ternana 3—0 (Savoldi, 
Bulgarelli, Savoldi), Milan—Juven
tus 2—2 (Bettega, Rivera din 11 
m. respectiv Marchetti și Turone). 
Cagliari—Internazionale 2—3 (Ma- 
gistrelli, Riva din 11 m, respectiv 
Brugnera, Oriali și Boninsegna), 
I .azio—Lanerossi Vicenza
(Nanni), 
miani),
Torino—Fiorentina 3—0

1—0 
Napoli—Roma 1—0 (Da- 

Sampdoria—Palermo 0—0, 
' I ‘ . (Galdiolo 

— autogol, Bui, Pulici — din 11m). 
Verona—Atalanta 1—1 (Zigoni, res
pectiv Musiello).

în clasament : Milan și Juventus 
28 p, Lazio și Inter 25 p, Fioren
tina 22 p, Bologna 20 p. Cagliari 
și Torino 19 p etc.

în clasamentul 
vera și Pulici 11 
Chinaglia, Clerici, 
segna 7 g etc.

golgeterilor : Ri- 
g, Chiarugi 9 g, 
Riva 8 g, Bonin-

CESARE TRENTINI
R. F. a GERMANIEI : LUPTĂ MARE PENTRU LOCUL AL DOILEA

DUSSELDORF, 18 (prin telex, de 
la corespondentul 
Miinchen, lider 
vest-german după 
acum un avans 
practic, este greu 
va mai pierde titlul, 
ocuparea 
luptă acerbă între 3 formații, F.C. 
Koln, Fortuna Diisseldorf și Bo
russia Mdnchengladbach. Simbătă, 
Borussia a susținut la Diisseldorf 
un meci excelent cu Fortuna, pe

nostru). — Bayern 
al campionatului 
22 de etape, are 
de 7 puncte și, 
de presupus că 

Dar, pentru 
locului secund se dă o

care l-a cîștigat cu 3—1, prin golu
rile marcate de Heynckes (2) și 
Jensen. Din formație a lipsit din 
nou Netzer (accidentat), dar și 
fără el Borussia obține a patra vic
torie consecutivă în actualul cam
pionat. Bayern Miinchen a întrecut 
cu 4—1 pe Wuppertaler S.V., prin 
golurile înscrise de Hoeness, Muller, 
Diirenberger și Hoffmann. Alte re
zultate ale etapei : Kickers Offen
bach — Schalke 04 2—0, Rot — 
Weiss Oberhausen — Hertha S. C.

In cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Stadionul olimpic din 
Miinchen, înaintea meciului de fotbal Bayern — Wuppertal, Max Ur'oini, 
redactor-șef al revistei „France-Football“, a decernat trofeul „Balonul de 
aur” cunoscutului internațional vest-german Franz Beckenbauer. Dupe 
cum se știe, in urma unei anchete, Beckenbauer a fost desemnat cel mai 
bun jucător european al anului 1972. In ' ~ ’
sia trofeului.

imagine, Beckenbauer. în pose-

Telefcto • A.P.-AGERPRES
2—1, VfL Bochum — Eintracht 
Frankfurt 2—1, F.C. Koln — Ham
burger S.V. 2—1, F.C. Kaiserslau
tern — VfB Stuttgart 2—1, Hanno
ver 96 — M.S.V. Duisburg 2—1, 
Werder Bremen — Eintracht Braun
schweig 4—2.

în clasament conduce 
Miinchen (35 p), urmată 
Koln (28 p), Fortuna

Bayern 
de F.C. 

Diisseldorf

(28
(27 _ 
ment se află : 16. Hertha.
p), 17. Hamburger S.V. și — 18. 
Rot-Weiss Oberhausen (cucîte 13 p).

în clasamentul golgeterilor con
duc Miiller (24 g), Heynkes (18 g), 
Wunder (15 g).

p), Borussia Mdnchengladbach 
p). Pe ultimele locuri în clasa-

S.C. (15

ȘTIRI, REZULTATE
F.C. Santos 

în compania

JOACHIM NEUSSER

• Cunoscuta echipă 
a evoluat la Bahrein 
reprezentativei naționale, pe care a 
învins-o cu scorul de 7—1 (3—1). 
Două dintre golurile formației bra
ziliene au fost înscrise de celebrul 
Pele. Partida a fost urmărită de 
15 000 de spectatori. Anterior, fot
baliștii brazilieni au terminat la 
egalitate : 1—1 cu echipa Sport Club 
Gadisyeh din Kuweit și au întrecut 
cu scorul de 3—0 o selecționată din 
Qatar.

• Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit la Badajos meciul retur 
dintre echipele de juniori ale Spa
niei și Portugaliei, contînd pentru 
preliminariile turneului U.E.F.A. 
Tinerii jucători spanioli au obținut

victoria cu scorul de 3—1 (1—0). în 
primul joc cîștigase, cu 2—1, echipa 
Portugaliei.

• Echipa Radnicki Belgrad și-a 
încheiat turneul în Noua Zeelandă 
jucînd la Auckland cu selecționata 
orașului. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 
3—1 (2—0), prin golurile marcate 
de Nokovici (2) și Isaelovici. Punc
tul gazdelor a fost înscris de Or
mond, care a transformat o lovi
tură de la 11 m.

• Echipa Ferencvăros Budapes
ta, aflată în turneu în Iugoslavia, 
a jucat cu formația F.C. Sarajevo. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (2—1).
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