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ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ SPORTIVĂ IGNORATĂ
DE CEI IN MĂSURĂ S-O STIMULEZE: PROFESORII

Activitatea extrașcolară sportivă, 
educație fizică și sport în afara ore
lor de program școlar, în timpul 
liber al elevilor, iată o formă ex
celentă de recreație și în același 
timp de întărire a sănătății copi
ilor. Cît de util se pot astfel con
suma orele libere, după lecții, după 
meditații și ce duminică plăcută 
poate oferi sportul !

E iarnă, dar o iarnă blîndă în 
care sala de gimnastică și terenul 
din curtea școlii pot oferi o găz
duire plăcută, de petrecere utilă a 
timpului. Se ocupă cineva de a- 
ceastă problemă de interes vital 
pentru copii ?

Iată ceea ce au dorit să afle re
dactorii și corespondenții noștri în 
ziua de duminică 18 februarie, în 
Capitală

Există,

tea cadrelor didactice, a asociațiilor 
sportive din școli, a organizațiilor 

din școală sau a comitetelor 
de sectoare și municipii 
ca duminica să fie folosită 
o activitate sportivă extra-

U.T.C.
U.T.C. 
pentru 
pentru 
școlară ?

Sînt oare folosite sălile de gim
nastică, spații prețioase pentru miș
care. în orele de destindere, în zi
lele festive? *

Din păcate concluziile raidului au

ACOLO UNDE EXISTĂ

L în loc ca re- 
£e copleșiți de 
unei duminici 
făcut arată, în 

(. nepăsare față de o acti- 
it de utilă elevilor.
începem raidul nostru eu 

xnple pozitive, acolo unde 
■ozitatea profesorilor, pa- 
r dau roade și te fac să 
cj satisfacție la voioșia 
la plăcerea de a face sport.

ENTUZIASM. INIȚIATIVĂ...

o

trăirea 
sportiv

ri să 
să a • Excepții in locul

Dar să 
acele ex«

privești

regulii, pasiune

îndoielnică,

pasivitate
Ne-am convins din nou de a- 

cest adevăr văzînd activitatea rod
nică Și laborioasă ce se desfășoară 
în timpul liber intr-o serie de u- 
nități școlare.

La LICEUL GH. ȘINCAL din 
Calea Șerban Vodă, are loc și în

3
și în țară.
oare, preocupare din par

Dar cînd este

i -’mai că nu 
amplifică 

acestui 
o

IMPERATIVUL
MIȘCĂRII

Poate să mai fie astăzi e- 
ducația fizică și sportul 
din școală o dexteritate, 
iar profesorii de această 

specialitate tratați ca simpli 
auxiliari, ca altădată ?

N-ar fi exclus ca unele minți 
rigide, fie că provin din peri
metrul școlii sau din mediul 
părintesc, să mai taxeze pe a- 
locuri de o asemenea manieră 
o activitate realmente in folo
sul copiilor, fără de care in 
viitorul apropiat viața nu va 
mai putea fi concepută. Lipsa 
de mișcare a devenit de pe a- 
cum un pericol social. Nu este 
zi în care să nu auzim despre 
primejdia sedentarismului, ger- 
menele arterosclerozei. Profila
xia trebuie să înceapă din co
pilărie, pentru că, pe lingă po
ziția statică din orele de școa
lă, continuarea acestei poziții 
ore întregi în fața televizoru
lui, plus o hrană mai substan
țială decit înainte, produc încă 
din tinerețe dificultăți care se 
transformă repede într-o îmbă- 
trînire precoce.

Iată de ce, atît orele de e- 
ducație fizică din școală cît și 
acelea de sport, din orele li
bere, trebuie cultivate cu in
teres și pasiune de către pro
fesorii de educație fizică și 
sprijinite de direcțiunea școli
lor și 'comitetele de părinți din 
școală.

Cît de util poate fi folosit 
timpul liber al elevilor dacă 
profesorii vor organiza, în spe
cial în zilele de sărbătoare, 
intîlniri sportive la care pă
rinții își vor trimite cu drag 
copiii, în loc să-i știe umblind 
fără rost prin oraș, supuși u- 
nor tentații care încă nu li se 
cuvin.

Reporterii noștri au fost în 
cîteva școli, un număr infim 
față de totalul instituțiilor de 
învățămint din țară.

In cîte locuri, tovarăși direc
tori și tovarăși profesori nu 
v-ați aflat în locul colegilor 
dumneavoastră criticați astăzi?

Luați măsuri de îndreptare 
nu pentru a vă pune la adă
post de ochii iscoditori ai zia
riștilor, ci cu convingerea fer
mă că, angrenînd elevii Ia 
practicarea exercițiilor fizice și 
a sportului, vă faceți o datorie 
de căpătîi față de tinerele ge
nerații pe care le modelați 
multilateral, față de sănătatea 
lor. Imperativul mișcării este 
la ordinea zilei :

această duminică, program spor
tiv non-Ftop... Sala din subsolul 
marii clădiri este locul de dispu
tare a meciurilor de volei băieți 
și fete din cadrul categoriei „O- 
noare“ a campionatului municipal. 
De la 8 dimineață și pînă la prînz 
se joacă fără întrerupere. In sala 
de 1£ etajul I — activitate în ca
drul „atelierului14 de gimnastică 
modernă. Fetele de la „Șincai14 se 
pregătesc asiduu, sub conducerea 
profesoarei Livia Berberian în ve
derea unui mare concurs pe sector 
iar, apoi, pe municipiu, organiza
te sub_ egida U.T.C Și pentru a 
fi la înălțime, duminicile sînt 
transformate în zile de muncă. In 
fine, tot la „Șincai" — activitate 
Sportivă de masă cu elevi: li
ceului. în principal tenis de masă. 
Nu există o încăpere adecvată

te activitățile destinate să asigure 
armonia corpului și minții. D:rec- 
toarea liceului, profesoara Fel.cia 
Haica se interesează permanent de 
activitatea sportivă.

Elevii liceului bucureștean GH. 
LAZÂR își transformă diminețile 
de duminică în ore utile dedicata 
sportului, mișcării. Prof. Mircea 
Horneț ne explică i Jn sala noa
stră, duminica dimineață, sînt pro-

Brigada noastră a fost c că— tă 
din : Valeriu OfiOSE, Tiberiu ST AM A, 
Paul IOVAN, Nu sa DEMiAN, Ema
nuel FÂNTANEANU, Horia ALEXAN- 
DRESCU, Radu T1MOFTE, Corei 
GRUIA și Tetetnoc SIRIOPOL Fotogm- 
fi de S. BAKCSY.

EXPLICAȚII LA DOUA... ACCIDENTE
După raid, am purtat discuții la < 

deficitare la capitolul organ: 
Profesoara GEORGETA V 

s-a arătat sincer, de-a dreptul afectata gn mi n rapt okiu.
care din punctul dumneaei de vedere, na poate coastitia aattv de 
optimism.

„V-aș ruga să apreciat! faptul că o-a fost decM oa aecideat— FBaddL 
de fapt, școala noastră este rctunoMoti peatia amdal «a știe să orga
nizeze activitățile sportive. In licea se practică gimastiea toederBă. hao- 
chetul, handbalul, voleiul. In fiecare doarioick. sala noastră de wort este 
solicitată, la fel ca și in celelalte nle ale «ăptlatinB*.

Profesoarele de specialitate p 
responsabila catedrei de educație f 
și Maria Stăpînoiu, confirmă într 
prin situații statistice, afirmațiile

— Bine, dar duminică ce s-a
— Am socotit că după un efort susținut de cîteva săptămini. ia care 

profesoarele de specialitate au avut duminică de dowfattei o activitate 
laborioasă (acțiuni mai recente : Crosul Uneretidni. Săniuța de arpnO 
merită și ele o zi de odihnă™

ed eu

★

Profesorul DUMITRU 'bARBULESCT 
la rîndu-i vădit jenat de situați?, creată 
tră de sport a stat cu ușile închise, reprezintă, vă rog să mă credeți. un 
caz de excepție. Personal urmăresc aproape in fiecare dominie- teiul cum 
se desfășoară activitatea sportivă cu elevii. indiferent că este de masă 
sau de performanță In duminica aceasta, insă, a existat • si uatie spe
cială. Doi dintre profesori. Cornel Penea si Eugen Scar 1st an fost in con
cediu medical, Gheorghe Predescu s-a aflat in deplasare la sala Con
structorul cu echipa feminină de handbal, Elena Santamarina a fost ple
cată și ea la Brașov, împreună cu clas a Vin-a a cărei dirizinti este, 
intr-o excursie cu caracter documentar-profesionaL In fine. Cristma Spi
ridon, n-a putut să fie nici ea prezentă in scoală, deoarece pe deoparte 
are copil mic, iar pe de altă parte a primit de cîteva zile locuință și înțe
legeți că prezența ei ararea firească in mijlocul familiei—"

★

Așadar, explicații la două— accidente. Totul ar fi fost, insă, rezolvat, 
dacă, atît în cazul Liceului 10, cît și în cel al Liceului 24 colectivele de 
profesori de educație fizică și-ar fi planificat din vreme programul acti
vităților sportive duminicale cu elevii, astfel îneît să asigure o perma
nență, la fiecare sfîrșit de sâptâmînă. Desigur, situațiile de excepție ale 
unor profesori pot fi înțelese, dar sistemul rotației profesorilor pentru 
activitatea sportivă duminicală, nu ar fi fost oare o soluție practică ?

-Faptul eă
Iu: nr. 24 este 
nici sau noas-

Azi și mîine, pe patinoarul „23 August41, meciuri de hochei ale juniorilor

DUBLA INTILNiRf DINTRE ECHIPEI E ROMAN'El Șl UNGARIEI
In timp ce la Budapesta se întîl- 

nesc selecționatele de seniori la ho
chei ale României și Ungariei, la 
București se vor disputa două par
tide între echipele de juniori ale 
celor două țări. Tinerii jucători ma
ghiari au sosit ieri dimineață în 
Capitală și au și făcut după amia
ză un prim antrenament pe 
patinoarului „23 August'1.

Selecționata de juniori la 
p Ungariei se prezintă la aceste

gheața

hochei

două meciuri amicale cu foarte 
mulți jucători noi, ce vor fi încer
cați cu acest prilej în vederea apro
piatei ediții a campionatului euro
pean. ce va avea loc în luna apri
lie în Olanda.

Reprezentativa României, care se 
pregătește de cîteva zile Ia Bucu
rești, va conta, așa după cum ne-a 
declarat antrenorul principal Ștefan 
Ionescu, aproximativ pe același lot 
care a evoluat in Elveția. Din acest

lot nu vor lipsi portarul Gh. Hu- 
țanu, fundașii Antal, Chițu. Ga
brieli. Hincu și Gherman, atacan- 
ții Ciobanu, Pisaru, Mikloș. Nistor, 
Olenici, V. Huțanu și alții.

Azi. meciul începe la ora 18,30 
și va fi condus de un cuplu de ar
bitri bulgari, care este așteptat să 
sosească în cursul dimineții. Partida 
revanșă va avea loc mîine. la ace
eași oră.

justificări!

• Ce părere au

inspectoratele
școlare
și Comitetele

U. T. C. despre
o asemenea

situație?« Ce se tnttmpld fn spa
tele ferestrelor acestei 
somptseoase clădiri ? 
X'v se fnrfmpM nimic. 
Ss-’a de sport a Liceu
lui vr. 24 dm Capitală 
este GO4LĂ cu ușile 

fenâcte .*

1

1

SEVILLA, 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

lui Real Madrid

-A- -

selecționatei andaluze 9 Valentin Stânescu păstrează

echipa de la Barcelona 9 Fotbaliștii noștri continuă

antrenamentele, miercuri și joi, pe terenurile

Echipa națională a României își 
încheie mîine (n.n. astăzi), în mod 
practic, turneul de pregătire pe care 
l-a întreprins în Franța și Spania, 
susținînd ultima partidă la Sevilla. 
După cum s-a anunțat, adversara 
noastră va fi o selecționată a pro
vinciei Andaluzia, în care vor fi 
incluși jucători de divizia A de la 
echipele Betis din localitate. Ma
laga și Granada, ca și cei mai buni 
jucători ai echipei de divizia B, 
F.C. Sevilla, organizatoarea șederii

noastre aici. De notat că acest meci 
se joacă în beneficiul familiei ju
cătorului Pedro Berruezo, decedat 
acum cîteva zile, în mod tragic, în 
timpul unui meci al echipei F. C. 
Sevilla. Lovitura de începere va fi 
dată chiar de soția acestuia. întîl- 
nirea este așteptată cu un maxim 
interes ; astăzi dimineață în timp 
ce ne îndreptam spre stadion, pen
tru obișnuitul antrenament, la 
casele de bilete sute de oameni for
mau șiruri interminabile, asigurîn- 
du-se încă de pe acum de locul în 
tribună.

Echipa noastră a asistat ieri 
după-amiază (n.n. duminică) la jo
cul oficial de divizia B dintre F.C. 
Sevilla și Leonesa, partidă care s-a 
disputat în fața a peste 25 000 de 
spectatori șl care a revenit gazde
lor, cu scorul de 2—0, prin punctele 
înscrise de atacantul Garzon. Lo
calnicii au aliniat următoarea for
mație : Paco — Blanco, Tonanez,

IORDĂNF.SCU

DINAMO

din Capitală

șase partide

Ghapon, Catalan, Bea — Juan An
tonio, Lora — Garzon, Lebron, Ma- 
nolin Bueno. Dintre aceștia, Lora 
și Bueno sînt internaționali. Jucă
torii noștri au fost impresionați de

Radu URZICEANll

(Continuare tn pag. a 3-a)
\,

MECIUL FEMININ DE VOLEI
PENICILINA

DOMINA ETAPA DE MIINE
A CAMPIONATELOR REPUBLICANE

TROl

AUciLa la sllrșitul acestei sflpîămîni

99CUPA DE CRISTAL44
LA A Vl-a EDIȚIE

• In sola „23 August", concurenți din 10 țări • întrecerile și 
„performanțele-pașaport* pentru C.E. indoor de la Rotterdam • 
Barbara Inkpen (Anglia) și Rolf Bernhardt (Elveția) — participant 
la J.O de la Munchen — pe listele de concurs

sala 
spor

La acestei săptămâni,
iszbătă s- <ha*rr_că după-amiază, 

Kjrtst: <fin complexul 
3 Aagusr4 va găzdui ul- 
e csBxpetiție a sezonului 
saltea campionatelor eu- 
s sală, de la Rotterdam.

Afiată fa acest as la a Vî-a edi
ție. .Capa de ertszaF4 este ecniva- 
leotai pe ttap de iarnă al „intema- 
p-netaXor* de atle‘_SSt organizate 
fa sezoc^l fa aer fiber. La început 
pe zftră. ap::, ir.repind din iama 
trec-ta. pe ccntasul sălii „23 An- 
g^st-. j.-a_ dat faulnire, an de an 
acleț: ti aOte <fin țări cu tradiție 

de sală. Ș: la această
e*t*e^ ăosăMftile lansate de către 
Fddenfia nodnă de atletism — 
fartti <~rța~ ra-.- - — VOT

din
Aagiza. .4asuia. Bulgaria, 
vacsa. Elvetia. Iugoslavia, 
Cagaria. Cazai 
11 se rcc adă:

ne
fi ono- 

9 țăn ;
Cehoslo- 
Polonia,

Sovietică, cărora 
bineînțeles, cei

mai buni atleți și atlete din țara 
noastră, din care unii intenționează 
să confirme normele îndeplinite 
pentru participarea la campionatele 
europene de la Rotterdam, din mar
tie, iar ceilalți să folosească acest 
prilej pentru a realiza in „ceasul 
al 12-lea“ haremurile respective.

Din listele de înscrieri pe care 
forul organizator le-a primit des
prindem numele unor cunoscuti at
leți ca Barbara Inkpen (Anglia) și 
Rolf Bernhardt (Elveția), partici
pant la J.O. de la Munchen, prima 
la săritura în înălțime, secundul la 
lungime ; lotul austriac are ca 
„purtători de drapel-1 pe sprinterii 
Regner și Koenig, cehoslovacii au 
înscris, printre alții, pe săritorul in 
înălțime Orvinsky și săritoarea în 
lungime Devinska, iar din Ungaria 
vor participa săritorul Csifra (lun
gime și triplu salt) și aruncâtoarea 
de greutate Iudith Bognar.

La numai trei 
după meciurile de du
minică, campionatele de 
volei prezintă mîine o 
nouă etapă, cea de' a 
treia a returului. Pro
gramul este dominat de 
partida feminină Dina
mo București — Penici
lina Iași, așteptată cu 
mult interes. Aceasta, 
mai ales, datorită pre
zenței formației ieșene 
în turneul final al „Cu
pei cupelor11.

Iată programul com
plet :

MASCULIN : I.E.F.S.
— Electra, Rapid — Vo
ința Arad, Steaua — 
C.S.U. Galați, Viitorul 
Bacău — Progresul, U- 
niversitatea Craiova — 
,.U“ Cluj, Tractorul Bra
șov — Dinamo Bucu
rești. FEMININ : Uni
versitatea București — 
Ceahlăul P. Neamț, Di
namo — Penicilina. Me
dicina — „U“ Cluj, U- 
niversitatea Timișoara
— Constructorul, Farul
— I.E.FK, C.S.M. Sibiu

Meciurile din Capitală se 
disputa după următorul program: 
Sala Institutului Pedagogic, ora 17 : 
Universitatea — Ceahlăul (A, f) ; 
sala Floreasca, de la ora 17 : Steaua
— CSU. Galați (A, m), I.E.F.S. — 
Electra (A, m) ; sala Dinamo, de la 
ora 17 : Medicina — „U“ Cluj (A, f), 
Dinamo — Penicilina (A, f) ; sala 
Giulești, ora 17 : Rapid — Voința 
Arad (A, m).

Programul celor

una din fruntașele diviziei secunde femi
nine, nu a lăsat nici o speranță voleibalistelor 
de la Voința Buzău, ciștigînd cu 3—0 partida 
disputată duminică în sala Progresul din Ca
pitală Foto i I. MIHAlCA

— Rapid, 
vor

TURNEUL DE ȘAH

AL MAEȘTRILOR

EMOȚII
Șl TENSIUNE

PRIMA CURSĂ CICLISTĂ A ANULUI, 
O REUȘITĂ DEPLINĂ

# A învins la sprintul final P. DOLOFAN (Steaua)
știi angajați In 
adă de multă 
bună pregătire, 
cursă cu peste 

ă numai 15 km,

și pe un

rutierilor !.

ploaie si

niori) din Bucere! si din citevji întrecere
centre pro»lrcîa>- . 0&C12I a tenaci": r.e
fost da: de la kik’oetnxl 7, fntoar- Semcri a
cerea fă îr.d j-se la km 37 — pentru 45 Km pe
seniori și 17 — per:tru juniori. Pe o grupdl
sosea foarte țrea < acoperită cu mizgâ» meritat în

dez rutieri s-a frag- 
plutoane. Tn față s-a 

ip alcătuit din alergă

de la Olimpia, Dinamo și Steaua 
cicliști din grupul 
„măști de lut11 la 

spre 
tineri (Dolofan, 

mai

tori
Acești temerari 
fruntaș, adevărate 
sosire — printre ei aflîndu-se 
lauda lor — cîțiva
Naghi și Ferfelea), alături de 
vtrstnicii colegi de alergare (Grîgore, 
Sălăjan, V. Teodor, Ciocan, Ion Cer
nea, Gonțea și Mircea Virgil) — au 
reușit să realizeze o cursă foarte in
teresantă, plină de promisiuni 
tru viitoarele întreceri din 
sezon. ‘

Ei iși organizează bine trena 
jung la punctul final (mai puțin Fer
felea, Cirje și Vasile Teodor, care 
au fost nevoiți -să piardă contactul 
cu plutonul din cauza panelor de 
baieu de la km 20, 17 și respectiv 14 
Înainte de sosire) cu un avans de 
peste trei minute față de al doilea 
grup. Sprintul final revine unui re
prezentant al „noului val", rutierul 
Petre Dolofan.

Clasament final : seniori — 1. PE
TRE DOLOFAN (STEAUA) lh 36:30 ; 
2. Constantin Grigore (Dinamo) la 1 
sec ; 3. V. Sălăjan (Dinamo), 4. Con
stantin Ciocan (Voința), 5. Ion Cer
nea (Oimpia), 6. Constantin Gonțea 
(Olimpia), 7. Iosif Naghi (Steaua), 
8. Virgil Mircea (Olimpia), 9. Sorin
Șuditu (Olimpia), 10. Constantin Po-
jfescu (Olimpia) — 
timp ; juniori — 1.
(ȘC. SP. 3) 41:35, 2.
ghiu (Șc. sp. 3) 41:36, 3. Marin Bon- 
ciu (Șc. sp. 3), 4. Cristian Constan- 
tinescu (Șc. sp. 2), 5. Constantin Nica 
(Voința Ploiești) — toți același timp

pen- 
acest

și a-

toți în aceiași 
ȘT. POPESCL) 

Cristian Gheor-

Dragoș NEAGU

Turneul maeștrilor relevează cu 
fiecare rundă care îl apropie de 
sfîrșit, dificultățile unei competiții 
de selecție, aflate totdeauna sub 
semnul tensiunii și al emoției.

Altfel nu se poate explica faptul 
că un jucător atît de puternic cum 
este Emil Ungureanu a început 
concursul cu un scor (V2 punct din 
3 partide) pe care nu l-a înregis
trat nici măcar atunci cînd era 
debutant. Că Mircea Pavlov, cu
noscut prin flerul său tactic, a 
scăpat în 
o mutare 
țind adversarului 
veze dintr-o poziție ce părea ire
mediabil compromisă. Că un ase
menea specialist al jocului în lipsă 
de timp cum este Traian Stanciu, 
a greșit numărătoarea mutărilor 
cînd stegulețul ceasului, o adevă
rată „sabie a lui Damocles11, atîrna 
deasupra capului său și a gafat 
(turn lăsat în priză !) după ce de
pășise „criza11.

Antrenorii lotului sînt 
nemulțumiți de calitatea 
lui prestat în
neu. Dar, socotim
poate și nu trebuie 
prismă exclusivistă, 
contextul psihologic al luptei. 
Pentru că, este în realitate aici o 
întrecere aspră și responsabilitatea 
rezultatului tehnic apasă greu pe 
umerii fiecărui concurent. Oricum, 
pînă la sfîrșit, concursul ne va da, 
credem, o imagine cît mai apropia
tă de realitate a forței și valorii 
actuale deținute de fruntașii eși
chierului nostru.

în runda a 6-a s-au 
rezultatele : Botez — 
0—1, Drimer — Ghinda 
— Stoica remize. Restul partidelor 
s-au întrerupt. în clasament : 
Pavlov 3V2 (1), Ghinda și Drimer 
3 etc.

său tactic, 
partida cu Vaisman 
intermediară. permi- 

său să se sal-

parțial 
jocu- 
tur'- 

el nu
acest

noi,
privit printr-o 
ci raportat la 

psihologic al

înregistrat 
Voiculescu 
și Neamțu

T. NICOARA
arbitru internațional
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CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE SENIORI

LA ȘTAFETA

reuniunea

PREGĂTIREGRADE
s-a 
cu

DEFINITIVAT DATELE

DIFERITE LA

(PROBE ALPINE)

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE FOND

ECHIPA A. S. A. I BRAȘOV A CIȘTIGAT TITLUL
POIANA BRAȘOV, 19 

fon). întrecerea ștafetelor 
sub aceleași auspicii 
ca și probele 
O ceață foarte deasă ne făcea să ne 
întrebăm dacă nu cumva concurenții 
vor rătăci pîrtia. în plus, rafale de 
vint, însoțite de ninsoare, făceau si
tuația spectatorilor aproape insupor
tabilă iar concurenților le-a îngreu
nat enorm sarcina.

In cea mai spectaculoasă probă

(prin tele- 
a început 

meteorologice 
individuale din ajun.

schiului de fond, 4 x 10 km seniori, 
la startul primului schimb, s-au pre
zentat pentru primele garnituri Ni
colae Vestea (A.S.A.) și Ion Teposu 
(Dinamo), iar Victor Fontana (A.S.A.) 
și Petre Dinu (Dinamo) pentru echi
pele secunde. Se părea că intre a- 
ceștia se va da lupta pentru cei ma' 
buni timpi realizați, dar, în mod 
surprinzător și cu totul meritat, Ni
colae Dudu de la I.E.F.S. București a 
sosit cu un avans de 35 de secunde 
față de Țeposu și cu aproape 50 față 
de Vestea. Este adevărat că ta spa
tele lui Dudu, ceilalți concurențî 
s-au șicanat reciproc, lucrurile fiind 
destul de grave în ceea ce îi priveș
te pe V. Fontana și I. Teposu. La 
schimbul II, A.S.A. Brașov a intro
dus piesa sa forte, pe Gheorghe Voi
cu, care a recuperat Întreaga Tntlrzto- 
re a primului schimb, xtnclnd, tn 
plus, un avantaj de 1J5 s*c. fâțl ce 
rivalul său de la Dinamo. Nî«H»e 
Cojocaru. Echipa studenților bucu- 
reșteni, prin Iuliu Fața, a «XMttinuat 
buna comportare, menținfnftFaB pe 
locul trei ăl cursei ptnă Tn final.

Se părea câ schimbul trei, tn care 
alergau Gbeorgh» Cercel .VS_V.) ți 
Vasile Papuc -a fi decisiv, echipa <fi- 
namovistă eon tind pe dorința de re
vanșă a ultimului. Dat Cerce!, foarte 
bine ceruil. tn ereeler.i dispoziție 

luptă și bine dirijat de pe margi- 
iu numai eă si-a păstrat avansul, 
l-a și coajorat.

ultimul schimb, ei 
4' sec. A S A.

are
Gh. Gfruiță. pnrtr-’Ja 
a rec-jperat 1W se 

tn aceLasi trec si 
Nkeiae Stetea a Q- 

* pjțtra Atcța si 
forței fifedKÎMe a 

=d deoartatat tn

mbul

avac«
Brascv en coîîsî- 

ftri eaHii. Cu

Irit'

Gheorghe Voicu — din nou cam
pion la 15 km fond, a avut o com
portare foarte bună și In proba de 

ștafetă de ieri
Fotoi Paul ROMOȘAN

cest an, A.S.A. cîștigâ toate titlurile 
de campion, în dauna redutabililor 
ei adversari. Pe locul trei, I.E.F.S. 
București, prtatr-o comportare mai 
mult decit meritorie, urmată în clă- 

de echipa A.S.A. II și Aso
ciația sportivă Comerțul Tg. Mureș, 
crăreriă pentru prima dată la star
tul unui campionat național de fond. 
DășI prin timpul realizat, formația 
A.S.A. II s-a clasat pe locul IV, în 
urma . mes’-ație: Săcute datorită
---ccriârii lui V. Fontana, este po- 
sfb:'. :a ea să fie descalificată, situa
ție pe care o vom comunică în nu
mărul nostru de miercuri. Credem

- că. spre a se evita situațiile 
f oe care le-am îhtîlnit și în
ursele juniorilor, ar fi preferabil ca 

să nu măi fie admisă în 
concurs decit o singură echipă din 
partea unui club sau asociație. In 

c a ner.tru titluri, adesea sportivi- 
:a:ea degenerează, oferind spectato- 
ri:or penibile demonstrații de inco
rectitudine.

suteia 3x5 km senioare, Rodica 
CSbcsb (Tractorul) a sosit după pri
mul schimb, cu un avans de peste 

~ ' 'i'i de Ana Bădescu (Di-
: «: Geta Bărăscu (C.S.U. Ora-

z-i T-a : .-c: a prins... aripi și toți 
H*clAturil prezenți âu crezut într-o 
prfMM și surprinzătoare victorie ta

Pe o vreme nefavorabilă, la Predeal.

AU CONTINUAT ÎNTRECERILE

In ultimele două zile, natura 
arătat mult mai binevoitoare 
tchiorii. în ariile geografice mon
tane situate Ia peste 1 000 m Alti
tudine *-a depus un strat de 
padi de 15—M centimetri. în a- 
ceste condiții putem anunța cu 
-■■'fac-e ci întrecerile Balcaniadei 
se vor
coe<:ț:

ză-

sa-

GIMNASTICĂ
ECHIPELE 
ROMÂNIEI

fața echipei dinamoviste. Dar 
schimbul II, junioara Elena Bășa 
confirmînd clasa ridicată pe care o 
are și splendida cursă de ieri (n.r. 
duminică), a recuperat tot handicapul 
și a venit cu un avans suficient pen
tru ca, ta următorul schimb, Marcela 
Leainpfi să facă o cursă confortabilă 
și care să le asigure dinamovistelor 
titlul de campioană. Toate eforturile 
surorilor Barabaș, meritorii prin dă
ruirea cu care au luptat, nu au putut 
recupera distanța pe care consacrate
le lor rivale o majorau.

Semnalăm din nou, cu plăcere, 
comportarea foarte bună a clubului 
sportiv universitar Oradea care, ob- 
ținînd locul trei, se anunță în con
tinuare, printre protagonistele aces
tei discipline.

REZULTATE TEHNICE : 4 X 10 km 
seniori : 1. A.S.A.
Cercel, Sfetea) 2h 30:38, 
(Țeposu, Cojocaru, Papuc,
2h 30:59, 3. I.E.F.S. București (Dudu, 
Pața, Chiriluș, Cioacă) 2h 37:45 ; 
3x5 km senioare: 1. Dinamo (Bă- 
descu, Bășa, Leampă) lh 07:34, 2.
Tractorul (Clinciu, L. Barabaș, A. Ba
rabaș) lh .08:17, 3. C.S.U. Oradea (Bă- 
răscu, Lasko, Demeter) lh 11:20.

Mihai BARA

de seniori la probe alpine. El se 
va desfășura în Poiana Brașov, pe 
pîrtia Lupului la 27 si 28 februarie 
și va cuprindă o probă de slalom 
special și una de slalom uriaș.

AU PLECAT 
ÎN S. U. A.

Ieri dimineață au părăsit Capi
tala, plecînd spre New York, echi
pele de gimnastică ale României 
care — la invitația forului de spe
cialitate american — vor întreprinde 
un turneu de două săptămîni în 
S.U.A. Stat prevăzute mai multe în- 
tîlniri amicale cu gimnaști fruntași 
din diferite state, precum și un 
meci oficial între selecționatele, fe
minină și masculină, ale celor două 
țări. Au făcut deplasarea : Elena 
Ceampelea, Alina Goreac, Anca 
Grigoraș, Ileana Coman, Rodica Sa- 
b&ti, Iullana Simonfi și' Gabriela 
Trușcă (feminin), precum și Dan 
Grecu, Petre Mihaiuc. Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Oprescu, Constantin 
Petrescu. Mihai Borș (masculin).

Echipele sînt însoțite de antreno
rii Norbert Khun și Mircea Bă- 
dulescu.

Dinamovistul Ion Vla
dimir (dreapta) a lăsat 
o frumoasă impresie în 
reuniunea din sala Di
namo. în meciul cu M. 
Stamatescu (Metalul^ 
el pregătește o nouă 

ripostă
Foto : Cătălin VELICU

Dinamo

PUGILISTII FRUNTAȘI? »

10Apropierea datei cînd se vor dis
puta turneele pe categorii de greu
tate face ca pe diferite ringuri din 
Capitală sau alte localități din țară 
să fie prezenți tot mai mulți pu- 
giliști fruntași. Este firesc să fie 
așa, deoarece regulamentul compe
tiției sus-amintite prevede — ca o 
condiție de participare — obligația

boxerilor de a susține pînă la 
martie cel puțin două meciuri ami
cale. Așa se explică și faptul că 
clubul Dinamo a organizat sîmbătă 
seara o gală de box în cursul că
reia au fost disputate 14 meciuri ! 
Dar, o surpriză și mai plăcută pen
tru spectatorii prezenți în cocheta 
sală din șos. Ștefan cel Mare a fost 
numărul mare de pugiliști fruntași, 
unii dintre ei chiar membri aj lo
tului național, care au urcat trep
tele ringului. Ora tîrzie Ia care s-a 
încheiat reuniunea nu ne-a permis 
să comentăm mai pe larg compor
tarea unor pugiliști ca Simion Cu
țov, Calistrat Cuțov, Marian Lazăr, 
Ion Gyorffi, Aurei Dumitrescu, 
Sandu Mihalcea. Ion Adam, Ion 
Vladimir etc. Vom încerca s-o fa
cem acum.

Tînărul Ion Vladimir a fost o a- 
devărată încîntare. A boxat frumos, 
a lovit precis și — surprinzător — 
s-a apărat aproape fără greșeală. 
Dacă va 
are șansa 
pe care se 
competiție 
Lazăr s-a 
pania unui adversar rapid și cu 
multă experiență, Iulf&n Lungu. La
zăr a cîștigat în viteza de execuție 
a seriilor șl, de asemenea, și-a îm
bunătățit mijloacele de apărare. Fi
zic el s-a prezentat foarte bine. Ca
listrat Cuțov l-a întîlnit pe meta
lurgistul Valeriu Prodan, pe care

l-a protejat în primele două re
prize. El a dovedit poftă de luptă, 
precizie în lovituri și, in general, 
o bună formă sportivă. Totuși, Cu- 
țov a neglijat apărarea în ult;ma 
repriză și a fost surprins cu citeva 
lovituri
Gyorffj a avut un adversar inco
mod și periculos prin forța lovitu
rilor sale, Nicola'e Păpălău. Gyorffi 
a boxat atent și economicos, a cîș
tigat categoric o partidă care se 
anunța dificilă, dar comportării sale 
trebuie să-i mai adauge dinamism, 
combativitate, spirit ofensiv.

Fostul campion european, Aurel 
Dumitrescu, a coborît ringul învins 
de un tînăr, Mihai Ploieșteanu, care 
a făcut în ultima vreme mari pro
grese. Nu este mai puțin adevărat 
că nici Dumitrescu nu s-a prezen
tat la valoarea lui. El a evoluat 
șters, uniform, fără sclipirile sale 
explozive care l-au impus pe 
toate ringurile. Simion Cuțov a do
vedit mare putere de luptă, dar 
cam atît. El a fost nevoit să de
pășească prin forță Un advei-sar 
care trebuia învins cu șrmsț-Cf* se 
cheamă TEHNICA. DaȚ„JdMșia tre
buie bine însușită, Atenție, Si* 
mion ! s.-ojj’f. s ■

Sandu Mihalcea a boxat inegal. 
Bine în primele două reprize și 
slab în ultima, dovedind că nuesta 
încă suficient de bine pregătit pen
tru a susține un meci dificil.

Mihai TRANCA

Au fost Stabilite și zilele în care 
se va desfășura campionatul natio
nal de juniori la probe alpine. Este 
vorba de 3—5 aprilie. Gazda în
trecerilor va fi localitatea Sinaia 
din munții Bucegi.

bucura de cele mâi bune 
de desfășurare. Sîntem în 
tă dă— pubHdtâții datele 
ale campionatului național

puternice la cap. Ion

de a
c«ir.mAstleL 

unoiri 
<. sp. 

detașat

a

se va 
:tia. rerultateje

telefoa'. 
grele.

PREDEAL, 19 (prin 
condiții meteorologice 
temperatură de minus 13 gra 
rafale puternice de ceață și vist. »-• 
disputat proba de slalom «fia cadra! 
triatlonului militar de iarnă ițele tr-- 
componente sînt : slalom, cobortae s 
fond). Slalomul s-a disputat In ttooă 
manșe, pe un traseu cu 
și o diferență de nivel d 
luat parte 88 de concur 
țiți în două grupe, una 
li tari în termen, a doua pent 
ofițeri și ofițeri. Proba s-a 
pe muntele GIrbova, iar sta 
dat de la punctul trigonometrie. Deși 
vremea a fost foarte neprtotefcă. 
totuși, la locul cor.curSJlut au aristat 
numeroși spectatori.

Iată primii trei clasați i astași fa 
termen : 1. Soldat Iuliu Domoroț (to
tul Mureșul) 54,1, 2. Caporal Scrin 
Mlhăilescu (lotul Postăvarul» 55,1, X 
Soldat Ludovic Stanțai (lotul Jlut) 
57,0 ; ofițeri și subofițeri : L Pluto
nier Alexandru Movileaau (iotul 
Prahova) 53,9, t. Locotenent major

tau. :■*:•
MSse 

.»'* e

Ce
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SWTTVÎ MR CAFTAN

primul minut De altfel, acest tînăr 
de 20 de ani va fi greu de învins — 
mai mult ca sigur — chiar și la 
finalele seniorilor ce vor avea Ioc la 
sfirșitul lunii viitoare. La celelalte 
categorii, juniorii care âu îmbrăcat 
tricourile de campioni au trecut prin 
încercări dintre cele 
unii dintre ei au p 
telele de concurs < 
asteptlnd șansa 
iîfîcări. Z 
îS kg (jl 
•«c» ($<

(Metalul Roman.' în tur 
în recalificări sl-a eroi 
prima 1__ r * _
tas* era întrece 
-*torit d* un alt 
eistiga seria (C C-ric* a ocupat pri-

- seria respectivă), Mari- 
—-»i pate, rtmtne ta com

mas dificile, iar 
irăsit chiar săl
ii capul plecat, 
i intra In reca- 
«or.ul categoriei 

...... C.prisn Mari- 
1 București) a fost 

de Coastantin GotcS 
ui doi șl abia 
dt drum spre 

treacti a podiumului. Dacă, 
ta tururile elimi- 
ecncurent care nu

iad. «chliibrul 
:aer.t, ceea ce 

â st aSrinln tl marea 
Ea_ae jtaee a cx'se*—■ectaor au fost
trt r “tP* As* se expdcă și aria 
sac jrfi a craseJsr fcz care provin 

n*.-» a: -trat ta posesia tîtlu- 
fiBe raanaeBdfid dnd to- 
kasu traăaia. Miercurea 
.««ni < A-ai Dară pri-

vim și proveniența celor de pe locu
rile 2 și 3 constatăm că atît la cate
goriile juniorilor mari cît și la cele 
ale juniorilor mici s-au aflat repre
zentanți din multe alte orașe : Ga
lați, Roman, Orașul Gh. Gheorgliiu- 
Dej, Pitești, Tg. Mureș, Făgăraș, Si
biu. Brașov și Cluj.

Nivelul tehnic bun al întrecerilor 
a fost un alt succes evidențiat de 
finalele de la Arad. Numeroși con- 
curenți au dus la bun sfîrșit proce
dee tehnice specifice de judo, unele 
de dificultate apreciabilă, evidențiin- 
du-se, Intre alții, I. Moraru (Șc. sp. 
Unirea Iași), L. Lazăr (Vagonul A- 
rad), G. Nițu (Univ. Craiova) șl C. 
Gotcă (Metalul Roman).

Pe un plan superior s-au situat 
confruntările și din punct de vedere al 
combativității. Concurenții au impri
mat luptei un ritm susținut pe în
treaga durată a partidelor. N. Trașcă 
(IEFS), V. Răuț (Șc. sp. Energia Buc,), 
I. Szakacs (Șc. sp. M. Clue), I. Pe- 
trof (Șc. sp. 2 Buc.) și P. Moțiu (O- 
llmpia Buc.) sînt doar cîțiva dintre 
juniorii remarcați.

Nu încheiem aceste sumare însem
nări fără a menționa și aportul unor 
arbitri : L. Vasilescu, V. Tosun, FI. 
Donciu șl H. Lazăr (Buc.), C, Tistu 
(Iași).

mai cîștiga ceva forță 
de a deveni un sportiv 
poate pune bază în orice 
internațională. Marian 

comportat bine în com-

A

ACTIVITATEA EXTRASCOLARÂ SPORTIVA
(l/rmcrt <in

«ramate ore de activrtă’J 
libere, tn jeneraL elevii 
la alegere, dosi sporturi, 
văzut astăzi — de pildă 
sui de masă și baschetuL $ • 
la început nu veneau decit 1 
copii, acum numărul tor se 
în continuă creștere”.

Activitate cotnpe::-,;oc.aLă. î- 
drul categoriilor „Promoție* si 
noare“, se desfășura ta sălTe 
ceelor NICOLAE BÂLCESCU. Di- 
MITRIE CANTEMIR »: L L. CA
RAGIALE.

La Brașov. Tn si te LICEITLUI 
NR. 2. unitate școlară ca profil 
sportiv, era de «temerea o acti
vitate febrilă. Profesoara Rodicfi 
Cernescu si corepetitorul Iosif 
Molnar puneau la punct progra
mul reprezentativelor Școli: spor
tive (de gimnas’.ită nt-:-derr.â'. r 
în sala de tocuri se desfășura cam
pionatul de handbal interciase.

Aceeași atmosferă de lucru, la 
sala de sport a SCOLII SPOR
TIVE NR. 1 (unde se antrenai 
micii fotbaliști) si a SCOLII PRO
FESIONALE .JÎIDROMECANICA” 
unde erau în plină desfășurare în
trecerile unei faze de zonă din 
„Cupa școlilor sportive* la lupte 
greco-romane. Competiția era ur
mărită. printre alții, si de fostul 
campion mondial Valeriu Btaarca, 
aflat mereu în căutare de tinere 
elemfente talentate

c«- 
_o-

LACĂTE LA UȘI CARE AR TREBUI 
SĂ STEA DESCHISE...

La ora 9 dimineață, primul po
pas îl facem la LICEUL ZOIA 
KOSMODEMIANSKAIA din Capi
tală. Se pare eă am pornit cu 
stîngul! Găsim ușa sălii de spori 
încuiată. Căutăm în zadar un pro
fesor de educație fizică. Relațiile 
ni le dă pînă la urmă... o fetiță 
de 10—11 ani, foarte firavă, pațin 
speriată de întrebările noastre, 
care ne spune că „uneori se mai 
organizează activități în sală" dar 
că ea „n-are treabă cu sportul".

Situație cu atît mai surprinză
toare cu cit liceul dispune de un 
internat, fapt care creează _ pre
misele 
eliminînd dificultățile pe 
prezintă drumul uneori 
trebuie străbătut de copii 
și pînă la școală.

Porți ferecate — și la
NR. 24 din cartierul Floreasca, 
care dispune de una dintre cele 
mai frumoase și mai spațioase săli 
sportive școlare din Capitală (cu 
cîțiva ani în urmă, pînă la con
struirea noului și modernului stu
dio de televiziune, aici funcționa 
urlu! din "• —--
:tură de 
■Și parcă
zîtid O 
sală, înzestrată 
gimnastică, panouri

fapt care creează
unei activități organizate, 

care le 
lung ce 
de acasă

LICEUL

platouri). Printr-o... spăr- 
geam privim înăuntru 
ni se rupe inima vă- 

asemenea frumusețe de 
cu aparatură de’ 

de baschet,

ECHIAE

DOAR FOfTAEUL

leg:

a». Costin CHIRIAC

’ta i

a.

APROAPE TUT1

■

CLUJ:mari

ii.

de la

_Ady-$.ncai* 
U aproape o 
că vor veni

absolută, 
sălile de 
clujene

T——tg

10 în-
i ușa: ÎNCHIS

elevii de la 
de un com- 

ba- 
pen- 

nu

elevilor 
r de spe- 
activi lăți

2K>T A£ EXISTENTE -
0 DIMINEAȚĂ RATATĂ

PENTRU TREI
X’UE DE A R VALOVRCATE

a LICEULUIIa staa de scor
MIHAIL SADOVEANU erau 
tranșate trei Jocuri de vsrf. 
cadrul campionariuui «olar 
eidpfil. Ptaâ La tutr.ă a avut 
ct e.-rieneme-.:. i două 
dm ceîe sase echipe (Liceal 39 s. 
Liceul 25) sa s-au prezentat, iar 
forma;:* Liceului 5, prezentă Tn 
sală, nu a fost onorată âe *«fs- 
terta profesoarei (n-am reusrt 
aflănt numele) care avea '.a ee 
netele de legitimare. Canform 
gulamentnhii și aceste: 
s-a dat meci pierdut o

Profesorul Tudor 
antrenorul formației Scot 
nr. I. ne stxtr.ea d< 
-N-as vreB- ți torn gaz peste foc. 
dar prezența duminical* a profe
sorilor de educație fizică alături 
de elevii lor la competițiile din ca
lendar face parte din obligafiile de 
serviciu, tn felul acesta se com
pletează numărul de ore lucrate 
săptăminal pentru justificarea sa
lariului”. Concludent!

Pentru a nu-și irosi loial 
dimineață, echipele pre 

sală liceului „Sadoveanu 
cut un antrenament cotm 
poj un joc amical.

LA UCEUL BW UCOYTTÂ - prof. C- taifas, 
județean.

M •» ta.»-

DOAR 70 DIN... 3 500!
Grupul școlar 

una dintre cele

se spune proc®b 
de stemă că -bb 
necreitălile si eMe

Oca 
te satfi-

De la S dimineață și pînă spre ora primului, mia de spori a Liceului „l C. Caragiale" este intens solicitată 
de meciurile de baschet din cad iul diviziilor școlare

ACEEAȘI SITUAȚIEI
daminicg dun: 
soort ace mart 
-M. Emtaescu 
La „Emtaescu 

la ora 930 și a- 
ța
Să: 

speranța 
măcar doi amatori de mișcare.

în cazul liceului 
regretul ne-a fost - 
mare c’J cit 
internatului.

„Ady-Șîncai* 
cu atît mai 

la diferitele etaje ale 
din apropierea sălii, 

răsunau rfsete și voci, dovadă că 
elevii se aflau acolo, la cîțiva 
pași de o sală luminoasă, încăpă
toare și primitoare. Calificative ce 
pot fi aplicate si aceleia 
„Eminescu”.

Nu sînt, oare. îndemnați 
către aceste săli, pe care

elevii 
le-am 

simțit triste de atita singurătate? 
Nu stat ei. poate, angrenați in 
ferite competiții ale școlii sau 
școlilor? N-au timp?

Raidul nostru anchetă nu 
propus să dea răspunsuri la aceste 
întrebări. Le așteptăm de la cei 
în cauză I

DECIZIA SE POATE LUA
DUPĂ APRECIEREA ARBITRULUI...

Recent am făcut cunoscute unele mo
dificări aduse de Biroul F.R. Box re
gulamentului de desfășurare a compe
tițiilor interne. Una dintre acestea se 
referea la modul de acordare a decizi
ilor prin k.o., la juniori șl seniori, în 
urma k.d.-urilor repetate. De pildă, un 
pugilist senior care a fost in situația de 
k.d. (fie căzut la podea în urma unei 
lovituri, fie vizibil zdruncinat, chiar 
dacă a rămas în picioare) de trei ori 
intr-un meci (nu într-o repriză); la cea 
de a treia numărătoare, arbitrul pro
nunță numai cuvintul „stop", începe să 
numere și trimite boxerul la colț, con- 
semnînd decizia de k.o. Aceeași decizie 
de k.o. se pronunță în meciurile dintre 
juniori, Ia cel de-aî doilea k.d. în tim
pul celor trei reprize de luptă.

Măsura, salutată de noi la timpul po
trivit, avea menirea să-i scutească pe 
sportivi de traumatisme repetate, știut 
fiind că chiar dacă un boxer căzut la 
popea reușește să—se ridice. în cele opt 
secunde regulamentare și să reia lupta, 
șocurile repetate pot avea urmări neplă
cute, chiar grave. Pe de altă parte, o 
astfel de prevedere a regulamentului 
asigură o perioadă de odihnă necesară 
pentru refacerea boxerilor căzuți în re
petate rîndurl la podea, ori zdruncinați 
în urma recepționării unor lovituri pu
ternice la cap. tn plus, hotărîrea foru
lui de specialitate stimulează pe antre
nori, ca și pe sportivi, să Insiste asupra 
îmbunătățirii procedeelor de apărare, 
carență constatată de mai multă vreme 
in evoluțiile boxerilor români.

Regulamentul, cu nolle sale modificări 
a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1973. 
Intr-una din galele organizate la acest 
început de an am avut prilejul să con
statăm cum se aplică noua prevedere a 
regulamentului. în reuniunea de la Giu- 
lești au fost două situații similare, inter
pretate în mod diferite de cei doi arbi
tri : în partida V. Drăgan (Steaua) — L. 
Constantin (Metalul), la cea de a treia

----- ---------------------------------------------•••
situație de k.d. (deși Constantin se gă
sea tn picioare), arbitrul a oprit lupta 
dictînd victoria lui Drăgan prin k.o., în 
cealaltă partidă, C. Nicolae (Rapid) — 
FI. Bobi (Olimpia), după ce fusese nu
mărat de două ori, Bobi a recepționat 
o nouă lovitură care l-a zdruncinat vi
zibil, motiv pentru care arbitrul a oprit 
lupta, dar în loc să decidă k.o.-ui, l-a 
trimis la colț pe pugilistul respectiv, 
anunțîndu-se decizia de abandon... Și 
astfel, deși a fost de trei ori in situație 
de- k.d., Bobi nu va fi obligat să se o- 
dihnească timp de o lună. în timp ce 
Constantin nu va avea voie să boxeze 
pe această durată de timp.

Cerînd explicații delegatului general, 
Ion Flru. față de acest mod diferit de 
apreciere, într-o problemă de maximă 
importanță, ni s-a răspuns că instruc
țiunile Colegiului central de arbitri pre
văd că în această situație, decizia se 
poate lua după aprecierea arbitrului. Șl 
astfel, o măsură de maximă importanță 
își pierde evident din valoare. Arbitrul 
constată că boxerul respectiv este inapt 
a continua lupta (după două k.d.-uri) și 
hotărăște abandonul acestuia. Deși spor
tivul respectiv a suportat lovituri dure 
și a fost vizibil zdruncinat, el poate să 
urce din nou în ring peste cîteva zile, 
în loc să fie obligat a lua o pauză de 
refacere, atît de necesară. Iată cum, un 
mic amendament la prevederea atît de 
Importantă a regulamentului face ca 
eficiența acestei măsuri să fie înjumă
tățită. Probabil, Colegiul central de ar
bitri se va decide să rămînă ferm pe 
poziția precizată la început, pentru a nu 
se mai crea confuzii în rindul conducă
torilor luptei și să se poată duce astfel 
pînă la capăt o măsură menită să eli
mine urmările nefaste ale practicării 
boxului în rr.od neștiințific, și să con
ducă la realizarea unui mai vechi dezi
derat al boxului, perfecționarea mijloa
celor de apărare.



ȘCOALA SPORTIVĂ OLIMPIA CRAIOVA —

PERFORMERA PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI DE
Duminica s-au ccÂisumat întreceri

le din cadrul primei etape a diviziei 
de lupte libere. Cele 27 de formații 
prezente la startul competiției s-au 
întrecut cu hotârire pentru a acu
mula puncte incă de la începutul 
campionatului. Proaspetele promova
te in prima divizie az țării, cu o sin
gură excepție (Olimpia Craiova), 
s-au dovedit lipsite de forța și expe
riența necesară pentru a putea de
păși echipe cu o veche activitate in 
competiția rezervată celor mai bune 
formații din țară. Iată ce ne-au re
latat corespondenții noștri din cele 7 
localități unde s-au disputat intilni- 
rile.

CALARAȘI. Tinffrii sportivi local
nici n-au putut valorifica avantajul 
terenului propriu, astfel că Tricolo
rul Călărași a pierdut ambele me
ciuri : 5—35 cu Dinamo București și 
10—30 cu Dunărea Galați. Nu este 
mai puțin, adevărat că în compania 
unor adversare atit de puternice, 
tinfira formație din localitate nu 
putea realiza mai mulț. Celelalte 
două echipe au oferit o dispută in
teresantă, echilibrată, încheiată cu 
un scor egal : 16—16. S-au remarcat 
luptătorii Gh. Ciuntu (Dunărea) și 
FI. Moț, C. Popa (Dinamo).

M. STAN — coresp.
PLOIEȘTI. Sala Petrolul din loca

litate a găzduit o reuniun» atracti
vă cu meciuri dinamice, aplaudate 
de spectatori. Formația gazdă (Petro
lul), în componența căreia au figurat 
foarte mulți juniori, s-a comportat 
bine pentru început, dar n-a putut 
obține nici o victorie. Luptătorii lo- 
calnici au cedat cu scorul de 
14,5—25,5 în fața celor de la Progre
sul Brăila și cu 16—24 în partida cu 
Nlcolina Iași. Meciul dintre Progre
sul Brăila și Nicolina Iași a luat 
sfîrșit cu scorul de 19—13 în favoa
rea brăilenilor. S-au evidențiat FI. 
Arsene (Petrolul), M. Morun, I. Lun
gii (Progresul) și E. Butu (Nicolina).

V. ALBU — coresp.
PITEȘTI. Triunghiularul organizat 

de Montorul T.C.I. din localitate s-a 
încheiat cu rezultatele scontate, dar 
puțin a lipsit să se înregistreze una 
dintre cele mai mari surprize ale

BAȘ C H E T

ACTIVITATE „NON-STOP",
PE PIAN INTERN
$1. INTERNAȚIONAL

Cei care se așteptau ca, odată cu 
încheierea participării echipelor ro
mânești la cupele europene, basche
tul să intre în vacanță, s-au înșelat. 
Intr-adevăr, ca Intr-o cursă „non
stop", activitatea începută din toam
nă nu se întrerupe nici In aceste 
zile, cînd, pe plan Internațional și 

4ntern, se desfășoară competiții in
teresante, pe care le vom aminti In 
rindurile de mai jos.
MIERCURI, STARTUL JUNIOARELOR 

IN „CUPA PRIETENIA"
Deveniti tradițională pentru for

mațiile de juniori, „Cupa Prietenia" 
a fost „transferată* șl echipelor de 
junioare, care îți vor disputa, de 
miercuri plnă duminici, ediția inau
gurală a turneului. La întreceri, 
care se vor desfășura In localitatea 
Sumek din Cehoslovacia, vor lua 
parte reprezentativele U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Bulgariei, R.D. Germane, 
Poloniei șl României. Lotul țării 
noastre a părăsit Bucureștiul luni 
dimineață, In următoarea componen
ță ) Corina Colțescu (Lie. 2 Pitești), 
Ileana Portik (Șc. sp. Gheorgtiienl), 
Diana Mihalic (Sănătatea Satu Mare), 
Laura Steinberg (Lie. 4 Oradea), Vio
rica Moraru, Irina Szekely (Șc. sp 
Cluj), Adriana Atomei (Șc. sp. Sibiu), 
Mariana Andreescu, Rodica Fortuna, 
Ghoerghița Bolovan, Mihaela Bordea 
(Lie. 35 București). Antrenori : Liviu 
Nagy (Lie. 4 Oradea) șl Mihai Fie- 
șeriu (Șc. sp. Sibiu) ; arbitru : Du
mitru Crăciun (Brașov) ; conducăto
rul delegației : Constantin Dîrjan, 
antrenor federal pentru tineret și 
juniori.

SE REIA CAMPIONATUL 
NATIONAL DE SENIORI

După o întrerupere de două luni 
de zile, campionatul național al se
niorilor va fi reluat vineri, prin 
meciurile primului turneu al turului 
secund. Cele 12 divizionare vor evo
lua vineri (de la ora 10 — două me
ciuri și de la ora 15,30 — patru me
ciuri), sîmbătă, (același program ca 
vineri) și duminică (de la ora 8,30 
— șase meciuri în șir), în sala Flo- 
reasca.

ASTAZI,
TRECEREA PROBELOR DE CONTROL

Pentru a putea lua parte la meciu
rile actualei ediții a diviziei A, ju
cătorii celor 12 echipe vor trebui 
să participe la concursurile de tre
cerea probelor de control organizate 
de federație (probe fizice: viteză, 
forță, viteză In regim de rezistență, 
detentă, rezistență în regim de vite
ză ; probe tehnice: pase, dribling, 
voleibolări, aruncări libere, aruncări

I VOLEI « UN ARGUMENT ÎN PLUS
Cu prilejul ultimei reuniuni a 

Biroului federal s-a luat în discu
ție viitoarea formula a întrecerii 
divizionarelor A. Printre propune
rile discutate cu’acest prilej*— nu 
s-a luat încă nici o hotărire în aceșț 
sens — a fost și aceea a disputării 
unor turnee pe grupe valorice de 
echipe, turnee pentru care sub
scriem. Asta cu atît mai mult cu 
cit etapa disputată sîmbătă și du
minică oferă argumente în plus în 
favoarea unei astfel de organizări :

Clasamentele Diviziei A 
după 13 etape

înaintea etapei de miercuri, clasamen
tele Diviziei A arată astfel :

masculin
13 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
12 
13 
13 
12

_ vor
Craiova

iar Steaua 

39: 5 26 
32:13 22 
29:20 21 
27:23 21 
28:26 21 
27:24 19 
24 :24 18 
25:28 18 
26:28 17 
16:34 17 
12:36 15
9:33 13

13
10

8
8
8
6
6
5
5
4
2
1

disputa ast- 
Rapid

1. Dinamo
2. Steaua
3. I.E.F.S.
4. „U“ Cluj
5. Viitorul
6. Progresul
7. Univ. Craiova
R. c.s.U. Galați
9. Rapid

10. Tractorul
11. Electra
12. Voința

Partidele restante 
Universitatea —7 mantie, 

la 19 martie.
FEMININ

se
fel :
București la 
Voința Arad

13 12 1 38: 7 25
13 12 1 38:10 25
13 11 2 36:13 24
13 8 5 29:17 21
13 8 5 30:22 21
13 7 6 24:21 20
13 7 6 26:24 20
13 6 7 22:27 19
13 3 10 13:31 16
13 2 11 9:35 15
13 2 11 8:35 15
13 0 13 9:39 13

campionatului. Formația campioănâ, 
Steaua, a trecut prin mari emoții în 
partida cu Hidrotehnica Constanța, 
victoria sa (la limită) stabilindu-se 
abia o dată cu disputarea ultimului 
meci. Rezultatul: 20—18. Sportivii 
localnici au pierdut la scor meciul 
cu Steaua (0,5—39,5) șl cu 10—30 îfi- 

irea cu echipa constănțeană. D. 
Mărgărit, P. Blindu (Hidrotehnica), 
P. Coman (Steaua) șl N. Iepure (Mon- 
terui) au avut cea mai bună com
portare. Corecte și competente arbi
trajele lui Gh. Conciu (Galați), V. 
Coman (București) și I. Machedon 
(Sinaia).

Al. MOMETE — coresp.
REȘIȚA. întrecerile din localitate 

la care au participat echipele C.F.R. 
Timișoara, Dinamo Brașov și C.S.M. 
Reșița au fost dominate de luptătorii 
brașoveni care s-au dovedit mai 
bine pregătiți atît fizic, cit și teh
nico—tactic. Reșițenii au prezentat o 
formație în componența căreia au fi
gurat 7 juniori. Iată rezultatele : 
Dinamo cu C.S.M. Reșița 37—2, cu 
C.F.R. Timișoara 28—8. C.S.M. Reșița 
— C.F.R. Timișoara 13—23. Cei mai 
buni din echipa brașoveană au fost 
Gh. Dobrănel si V. Gheorghiu.

I. PLAVIȚU — coresp.
ARAD. Datorită absenței formați

ei A.S.A. Brașov, la Arad s-a dispu
tat o’ singură întîlnire : Vagonul — 
Rapid 12—28. întrecerea celor două 
echipe a fost extrem de scurtă, toate 
meciurile terminîndu-se prin tuș. 
Dintre arădeni s-au remarcat E. Ște- 
flici, E. Dulariu și I. Molnar.

Șt. IACOB — coresp. județean
CRAIOVA. Prima evoluție pe te

ren propriu a proaspetei promovate 
în divizia de lupte libere, Șc. sp. 
Olimpia Craiova, a constituit o plă
cută surpriză pentru spectatorii din 
localitate. Tinerii elevi ai antreno
rului Gavril Teodor au obținut două 
prețioase victorii în fața a două for
mații cu o îndelungată activitate 
competițională, C.S. Satu Mare si 
Vulturii Textila Lugoj. Rezultatele : 
Olimpia Craiova cu C.S. Satn Mare 
20,5—19,5 și 20—14 cu Vulturii Tex

tila Lugoj. Formația din Satu Mare 

Cu prilejul reluării campionatului national. publicul va putea revedea 
pe jucătorii de la Dinamo și Steaua care au evoluat, pină de curind în 
cupele europene In imagine. Radu DiacGHescu intr-o spectaculoase rzătrbi- 
dere sub panoul celebrei echipe Ignis Varese Foto : Dragoș NEaGU
de la semidistanță). Cel mai buni 
performeri (individual și pe echipe) 
vor fi premiați ; cei ce nu se vor 
prezenta la acestq probe nu vor 
avea drept de joc - la întrecerile 
campionatului național. Federația a 
stabilit ca, pe baza analizelor și con
cluziilor obținute cu prilejul trecerii 
acestpr probe, să alcătuiască norme 
ce vor deveni obligatorii începlr.d 
din toamna acestui an. Echipele 
bucureștene au fost programate să 
se prezinte, pentru susținerea probe
lor, astăzi în sala Floreasca (de Ia 
ora 11 : Dinamo, Steaua, I.C.H.F. si 
Voința ; de la ora 15,30 : Rapid. Ă- 
cademia Militară, I.E.F.S. și Poli
tehnica). Joi, la ora 15,30, va veni* 
rîndul formațiilor Farul Constan
ța și Universitatea Timisoara. Uni
versitatea și Politehnica Cluj au dat 
probele zilele trecute, Ia Cluj, sub 
supravegherea a doi tehnicieni : Ele- 

echipele clubului Dinamo București 
au făcut simple promenade la Arad 
și Piatra Neamț unde au cîștigat — 
fiecare în mai puțin de o oră ’ — 
meciurile lor cu Voința și Ceah
lăul.

Sperăm ca, din toamnă, astfel de

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Duminică s-a disputat prima etapă, a 

celui de al treilea tur al întrecerii, echi
pelor din Divizia B. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN : Petrolul Ploiești — pe
trolistul Cîmpina 3—o (3, 7, 8), Politeh
nica Iași _ Constructorul Suceava 3—2 
(—10, 10, 10, —7, 4), Farul Constanța — 
Unirea Tricolor Brăila 3—2 (13, —8, —13, 
7. 13), Electroputere Craiova — Explora
torul caransebeș 2—3 (—12, —6, 14, 13, 
_ 14), Constructorul Hunedoara — Voința 
Alba Iulia 2—3 (—4, 6, —9, 13, —7), Alu
mina Oradea — Pedagogic Tg. Mureș 
3—0 (9, 4, 1), C.S.U. Brașov — Explorări 
Baia Mare 2—3 (—7, 6, 16, —11, _ 1).
Partida „7 Noiembrie** Sibiu — Politeh
nica Timișoara a fost amînată.

CONTINUĂ CURSA
O nouă mărturie a succeselor ob

ținute la tragerile Pronoexpres din 
acest an, o reprezintă cel de-al șap
telea premiu în valoare de 100.000 
Iei înregistrat de la începutul anu
lui.

Acest ultim valoros cîștig a fost 
obținut de participantul Manea Ni- 
colaie din Mangalia, la categoria 1, 
pe o variantă jucată 25°/o, la trage
rea din 7 februarie 1973.

• Tragerea Pronoexpres de miine 
Va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05.

„LIBERE"
a invins-o pe cea din Lugoj cu sco
rul de 25—12. Dintre sportivii local
nici s-au remarcat D. Rezeanu, M 
Radu, I. Troacă, I. Dalea și I. A- 
vrani, care au obținut victorii prin 
tuș.v

Șt. GURGUI — coresp. județean
PETRILA. In sala de sport Jiul 

din localitate și-au dat întîlnire for
mațiile Lemnarul Odorhei, C.S. Tîr- 
goviște și proaspăta promovată in 
prima divizie, Jiul Petrila. Cea mai 
echilibrată partidă a fost cea din
tre Lemnarul Odorhei și C.S. Tîrgo- 
viște, încheiată cu un rezultat de 
egalitate : 20—20. Celelalte rezultate- 
C.S. Tirgoviște — Jiul petrila 28—12. 
Lemnarul Odorhei — Jiul Petrila 
31—9. Au condus cu competență, V. 
Perju (Buc.), N. Baciu (Brașov). P. 
Poenaru (Arad) și Șt. Mttșatescu 
(Craiova).

Șt. BALOI — coresp.
HUNEDOARA. La prima lor evo

luție în divizie, luptătorii de la Con
structorul Hunedoara au concurat pe 
teren propriu, In compania formații
lor Steagul roșu Brașov și Mureșul 
Tg. Mureș. în fața unor adversari 
valoroși, sportivii hunedoreni au a- 
vut o comportare onorabilă, dar n-au 
reușit să . ciștige nici o partidă. Ei 
au cedat cu 16,5—19,5 în fața luptă
torilor brașoveni și cu 14—22 In !n- 
tilnlrea cu Mureșul Tg. Mureș. Stea
gul roșu Brașov a întrecut formația 
din Tg. Mkreș cu 24—16. S-au re
marcat A. Ambruș șl L. Ambruș 
(Mureșul), P. Androne (Brașov), V. 
Liță și I. Nichita (Hunedoara).

I. VLAD — coresp.
CLUJ. Triunghiularul din localita

te. care a reunit formațiile Progre
sul București, Autosport Sf. Gheor- 
ghe și C.S.M. Cluj s-a disputat In 
nota de dominare a sportivilor bucu- 
reșteni care au obținut două victorii 
clare : 27—5 cu C.S.M. Cluj și 21—15 
cu Autosport St Gheorghe. Sporti
vii din Sf. Gheorghe i-au Întrecut 
pe clujeni cu 20,5—15,5. S-au eviden
țiat Gh. Olteanu, M. Scinteie și Gh. 
Antonie (Progresul), I. Sooș și ȘL 
Albert (C.S.M.).

P. RADVANY — coresp.

mer Sarossyi, membru al Colegiului 
central de antrenori, si Gheorgne 
Rusu, din partea Cj.E.F_S.

ÎN DIVIZIA B, 
PRIMA ETAPA A TURULUI UI

Cele 48 de echipe masculine și 
feminine participante la divizia B 
revin și ele In actualitate, la sSr- 
șitul acestei săptamîni, cind vor 
susține partidele primei etape a ce
lui de al treilea tur, penultimul. 
Amintim că în fruntea clasamentelor 
fiecărei serii se află Voința Zalău 
(antrenor A. Szatmary), Voința Ti
mișoara (N. Viciu), Politehnica Ga
lați (L. Gontz), Universitatea Bucu
rești (I. Petruțiu) la băieți: Institu
tul Pedagogic Tg. Mureș (A. Balas). 
Metalul Salonta (A. Gripp), Universi
tatea Iași (Gh. Luca) și Olimpia 
București (Gh. Lâzărescu) la fete.

partide în care caracteristică este 
nu calitatea voleiului ci dispropor
ția dintre combatante, să rămînă 
doar o amintire, argumentul oferit 
«duminică constituind o probă în 
plus la dosarul reconsiderării cam
pionatelor de volei. (M. T.)

FEMININ : Flacăra roșie București — 
C.S.U. Galați 2—3, I.T.B. București — 
Voința Buzău 3—0. Universitatea Iași — 
Progresul București 3—1 (—14, 6. 12, 12), 
Spartac București — A.S.E. București 
3—0 (neprezentare). Dacia Pitești — Vi
itorul București 1—3, Drapelul roșu Si
biu — Voința Brașov 2—3 (7, —8. 7, —3, 
—5), C.S. Tirgoviște — Universitatea 
Craiova 0—3, Voința Oradea — Con
structorul Arad 3—2 (—8. 4, —14, 13, 5), 
Voința Reghin — Medicina Tg. Mures 
0—3 (4. 10, 7).

Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții : Liviu Maior, C. Popa, Paul 
Lorincz, Ilie Ionescu, V. Popovici, D. 
Diaconescu, Tr. Tudose, E. Bogdan și 
M. Avanu.

MARILOR CiȘTIGURI
Numerele extrase Ia tragerea ex

cepțională Pronoexpres din 18 fe
bruarie 19*3 : extragerea I : 4 44 
2 19 40 18 32 9 ; extragerea a Il-a ; 
20 28 1 11 32 4 43 22 ; extragerea 
a IlI-a ; 34 22 21 24 4 18 26 36 ; ex
tragerea a IV-a ; 29 38 34 44 5 4 
16 41 ; extragerea a V-a : 19 44 43 
9 31 32 37 40. Fond de premii = 
2.020.719 lei.
CIȘTIGUR1LE TRAGERII CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 7 DIN 14 FEBRUA

RIE 1973 :
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă (50%) 

a 100 000 lei și 1 variantă 10% a 20 000

TURNEUL DE LA VIAREGGIO
POATE FI 0 „FEREASTRĂ" SPRE VIITOR

Fotbalul nostru și-a definit în 
ultima vreme cîteva principii de 
acțiune pe baza cărora viitorul tre
buie să înregistreze acele mutații su
perioare, atît de așteptate și atît de 
necesare. Printre aceste imperative, 
susținute activ de forul de specia
litate, unul se referă la creditul a- 
t-ordaț tineretului, la curajoasa și 
oportuna lui promovare. (Ar fi, 
poate, suficient să ne gîndim nu
mai că, diseară, la Sevilla, în lotul 
reprezentativ vor figura un Troi, 
un Be'.deanu sau un Sameș, acum 
două luni titulari la „cadeții" lui 
Cornel Drăgușin. Dar, problema este 
mai complexă, ea relevînd, în pri
mul rind, o atitudine matură, fer
mă și realistă. Pentru că, iată, din
colo de fondul de rezervă (de drept, 
dar și de fapt, după cum s-a vă
zut) al naționalei, dincolo, deci, de 
lot ul de tineret de 23 de ani, urmă
rit cu atenția cuvenită de
venirii, în cadrul preocupări
le r a apărut și lotul juven- 
t iști lor, al tineretului sub 21 de 
ani, semn că la baza piramidei va
lorice se lucrează înțelept, în nu
mele (și cu garanția !) viitorului.

• Lotul de tineret va 
pleca joi in Italia • Pri
mul adversar — echipa 
lui... Rivera • Grupele 

turneului

Acest lot „under 21“ — și el fond 
de rezervă — pleacă joi la Viareg
gio, unde va participa sub denumi
rea Steaua, la tradiționalul turneu 
internațional.

In avionul de Roma se vor afla 
tineri care au apărut de curînd în 
prima scenă (Vișan — C.F.R. Cluj ; 
Ion Gabriel, Onuțan și Szabados — 
Jiul ; Mureșan și Poraschi — ,,U“ 
Cluj ; Rădulescu — Farul ; Unchiaș
— A.SA Tg. Mureș) unii (Batacliu
— Dmamo ; Purima — U.T.A. ; 
Ciocirlan — Sportul studențesc, Cos
ta* și Amarandei — Politehnica 
Iași, Anghel — Steagul roșu) care 
se gir. dese la titularizare în prima 
divizie sau alții Hon Ion și Iovănes- 
cu — Steaua) ce visează primul 
let. De fapt, marea rațiune a tri
miterii acestui lot de tineret pînă 
la 21 de ani la Viareggio este pu
nerea In circulația competițiilor in
ternaționale a unor jucători apți să

SE APROPIE RETURUL...
GLORIA BUZĂU — ȘTIINȚA BA- 

C.ĂU 4—1 (1—0)- Meciul s-â disputat 
La Rm. Sărat și a constituit o revan
șa, deoarece cele două formații s-au 
intflnit miei cori la Bacău (scor : 
1—1). Golurile au fost realizate de 
Stan 2, Iubas, S. Bretan, respectiv 
Stroc. (C. TEODORESCU, coresp. ju- 
□CțCâT).

OLTUL SF. GHEORGHE — UNI
VERSITATEA BRAȘOV 2—2 (0—1). 
Autorii golurilor : Tănăsoiu, Boran- 
gea cer.tr: Goga și Csosz
pentru localnici. (Gh. B RIOT A, 
coresp.). .

OLTUL KM. VÎLCEA — TEXTI- 
LLSTUL PITEȘTI 3—2 (2—0). Golu
rile au fost marcate de Berevoianu 
2 Voicilă. respectiv Ionescu si L'rsa- 
che. (P. CIORNOIU. coresp ). '

.LORIA BISTRIȚA — 
J 3—1 <3—0. Au înscris

UNIREA 
Ferencz

2. Cadar. respectiv Butuza din 11 m. 
(E TOMA. coresp).

RECOLTA SALONTA — U.T.A. (ti- 
r.eret-rezerve) 1—0 (1—0). A marcat 
Kriszte de 2 ori. (F. DARVASI, co
resp.).

U.P.A. SIBIU — GAZ METAN ME
DIAȘ 0—2 (0—2. Autorul golurilor 
CirnaL (Gh. TOPÎRCEANU, coresp.).

NITRAMONLA (fostă CHIMIA) FĂ
GĂRAȘ — CHIMIA BUZĂU 5—1 
(0—O). Au înscris : BouuUL Ciutac 2, 
Filip 2, respectiv Avram. (V. LAZAR, 
coresp.).

VIITORUL BRĂILA — CHIMIA 
BRĂILA 2—0 (î—C). Golurile au fost 
marcate ce Ologn. D. CRISTACHE.

POIANA CÎMPINA — PROGRE
SUL CORABIA 3—0 (l—0). Punctele 
au fost realizate de Bran 2 și Goran. 
(C. VIRJOGHIE. coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POLI- 
TEHNICA IAȘI 1—2 (1—1). Autorii 
goluriicr : Bilu pentru Ceahlăul, Dă- 
tulă si Lupulescu pentru Politehnica. 
(C. NEAMȚV. coresp.).

DANUBIANA ROMAN — TEXTILA 
BL HUȘI 3—2 <2—0). Au marcat : 
Crețu. Apostol. Iamandi, respectiv 
Scinteie și Morar» (autogol). (Gh. 
GROAPA, coresp).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — ELECTROPUTERE CRAIO
VA 2—0 (1—0). Partidă plăcută In 
care oaspeții au fost mai buni în 
jccul de cimp, iar gazdele — mai 
eficace. Cele două goluri ale Intil- 
nirii au fost realizate de Căpriorii și 
Boța. (Gh. MANAFU, cores .).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
CORVINUL HUNEDOARA 1—I O—l). 
Cele două goluri au fest înscrise de 
Birta, pentru lugojeni. respectiv, 
Munteanu. (C. OLARI — core=p.).

LA PRONOEXPRES
lei ; Cat. 2 : 4 variante (10%) a cite 23 HI 
tei ; Cat. 3 : 10,55 a 8 774 lei : Cat. 4 : 
61,35 a 1 509 iei ; cat. 5 : 131.75 a 610 lei ; 
Cat. 6 : 5 452.70 a 40 iei.

Report categoria I : 1 168 071 iei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1,50 va

riante a 100 000 lei ; Cat. B : 19,95 a 4 S .4 
lei ; Cat. fi : 70,55 a 1 282 tei ; Cat. D : 
3 143,55 a 60 lei ; Cat. E : 181,45 a 200 lei ; 
Cat. E : 3 763,40 a 40 lei.

Report categoria A : 451 433 lei.
Cistigurile : categ. 1 (50"„) și catcg. A 

(100%) au revenit participanților ION 
MIHAI din Ploiești și respectiv PETRU 
SAMUEL din Oradea. Ambii obțin la 
alegere cite un autoturism „Dacia 1300“ 
și diferența în numerar sau suma inte
grală. Cîștigul de categoria A (50%) a 
fost obținut de IACOBOVICI ERNEST 
din Brașov. 

realizeze curînd saltul la „under 23“ 
— dacă nu și mai sus (!) și împli
nirea rapidă a celor care pot deveni 
titulari de valoare în prima divizie 
a campionatului nostru. Antrenorul 
lotului, Cornel Drăgușin (totodată 
și antrenor al lotului de 23 do ani) 
va avea, astfel, posibilitatea să asi
gure, într-o continuitate de concep
ție și de instruire circuitul valo
ric la acest nivel atît de important 
al „cadeților“. Sigur, acum, la în
ceput de drum, se va urmări mai 
mult formarea unei echipe și mai 
puțin rezultatele (care, totuși, con
tează !), dar realizarea acestui o- 
biectiv duce, Volens-nolens și la o- 
bligația unor rezultate bune. Iar 
lucrul acesta nu trebuie să-1 uite, 
în primul rînd, tinerii jucători in
vestiți cu responsabilități majore.

★
Ce va fi Ia Viareggio, la cea de 

a XXV-a ediție a turneului ? Va fi, 
ca de obicei, un turneu tare. Un 
turneu la ' care participă 8 echipe 
italiene și 8 echipe străine, împăr
țite în patru grupe. Pentru a vă 
face o imagine despre valoarea 
turneului, vă prezentăm componen
ța grupelor.

GRUPA A : Dukla Praga (cîști- 
gătoarea ultimei ediții), Crystal Pa
lace, Napoli, Atalanta. Mircea M. IONESCU

„Under 21“ înaintea unui antrenament. In rindul de sus, de la stînga la dreapta; Ion Gabriel, Mureșan, 
Poraschi, Iovănescu, antrenorul Cornel» Drăgușin, Onuțan, Purima, Unchiaș, Costaș In rîndul de jos: 
Amarandei, Ciocirlan, Batacliu, Vișan, Ion Ion, Szabados Foto: Paul ROMOȘAN

CAMPIONATUL DE TIOET-BEZERVE ESTE UTIL, DAR...
® Selecția trebuie să 
rezultatul e o obsesie 

seori
Competiția echipelor de tineret-re- 

zerve a fost concepută cu ani In 
urmă, mai precis în anul 1954, cînd. 
de altfel, s-a desfășurat și primul 

/campionat.
Desființată, apoi, reapare, în anul 

1962, cind durează nu mai mult de 
un an și jumătate. Ultimii ani ne dau 
speranța că această competiție ar 
putea avea trăinicie.

Scopul întrecerii trebuie amintit 
din capul locului. In primul rînd 
formarea de jucători apți de a fi 
promovați imediat ce nevoile echi
pei prime o cer. Deci, formarea unui 
prim eșalon de jucători la nivelul 
echipei de divizia A.

Pentru a putea avea rezultate In 
prortiovare, juniorii aduși din campio
natul respectiv, și deci introduși în 
echipa de tineret, trebuie să aibă 
calitățile necesare nu numai pentru 
echipa de tineret ; antrenorii tre
buie să întrevadă în fostul junior pe 
jucătorul care, în cel mult 1—2 ani/ 
să se titularizeze la prima formație. 
Exigența acestei selecții este decisi
vă, deoarece nu mai există timpul 
necesar instruirii, totul redueîndu-se 
la dezvoltarea și perfecționarea ca
lităților fizico-tehnice și tactice. La 
fel de hotăritor este gabaritul (înăl
țimea și constituția fizică) finind

ULTIMUL JOC, LA SEVILLA
(Urmare din pag l)

ritmul impus de gazde, de angaja
mentul fizic și de tăria șuturilor la 
poartă.

Astăzi, de dimineață (n.n. ieri), 
Valentin Stăr.escu și Robert Cosmoc 
au efectuat cu jucătorii noștri un 
antrenament de 80 de minute, pe 
stadionul din localitatea Alcala De 
Guadaira, la care au luat parte toți 
componenții latului. A fost un .an
trenament foarte reușit, jucătorii 
mahifestînd o deosebită dispoziție ; 
la sfîrșitul ședinței de pregătire. 
Valentin Stănescu, ne-a comunicat 
echipa cu care intenționează să în
ceapă partida de miine seară (n.n. 
azi) : Răducanu — Sătmăreanu, Boc, 
Dinu. Hajnal — Bcldeanu, Dumi
tru. Dobrin — Troi, Dumitrache 
Iordănescu. La antrenamentul ju
cătorilor noștri a asistat și tehni
cianul selecționatei andaluze. Sal- 
vadore Artigas. L-am întrebat în 
legătură cu formația pe care o va 
alinia. Ne-a declarat că încă nu s-a 
oprit asupra ,,ll“-lui pe care îl va 
folosi dar, în schimb, ne-a dat lista 
exactă a lotului din carp o va com
pune și care cuprinde o serie d.: 
jucători foarte bine cotați în Spa
nia. Iată-i : Del Sol. Ragelio și Del 
Pozo (de la Real Betis Sevilla). Mi
guel! și Puig (Calis), Cuesta (Cor

GRUPA B : Dinamo Zagrab, Uj- 
pesti Dozsa, Lazio, Fiorentina.

GRUPA C : Steaua, Bayern Miin- 
cheh, Milan, Lanerossi.

GRUPA D : Glasgow Rangers, 
Benfica, Bologna, Torino.

Pentru lotul nostru de tineret 
(este a șasea prezență a unei for
mații românești la acest turneu : 
Progresul de trei ori, Rapid și 
Steaua) primul adversar este pu
ternica echipă Milan, de șase ori 
cîștigătoare a competiției (în 1949, 
'52, ’53, ’57, ’59 și 1960). Prima par
tidă din fiecare grupă se va desfă
șura tur-retur, după aceea compe
tiția desfășurîndu-se sistem elimi
natoriu. Lotul nostru va întîlni, 
deci, formația milaneză de două 
ori. Prima dată la 24 februarie, la 
Spezia, iar în jocul revanșă, la 27 
februarie la Pisa. Partide dificile ! 
Și totuși, antrenorul Cornel Drăgu
șin este încrezător în buna evoluție 
a juventiștilor noștri. Este, poate, 
încă o dovadă despre creditul cu 
care sînt investiți acești tineri ta- 
lentați care trebuie să aibă matu
ritatea să vadă în • importantul tur
neu internațional de la Viareggio 
o primă fereastră, larg deschisă, 
spre viitorul lor de fotbaliști. i

vizeze doar echipa mare^ • Din păcate, 
chiar și în acest campionat O Jucăm de- 
pe terenuri impracticabile

seama de angajamentul din ce In ce 
mai mare în care se desfășoară jocu
rile de divizia A și, în general, fot
balul modern.

In al doilea rînd, scopul competi
ției este rodarea în jocuri oficiale, 
deci, cu caracter de competiție, a 
unor jucători care, din diferite mo
tive (ieșiri din formă, accidentări) 

pwhfTe deVedere

nu pot participa la jocurile primei 
divizii.

Unui jucător ieșit din formă sau 
accidentat trebuie să i se retragă 
posibilitatea de a se permanentiza 
ca titular Ia echipa de tineret-re- 
zerve ; după cinci-șase jocuri la 
tineret, e necesar ca el să-și reia 
postul în prima formație. Marea 
greșeală a noastră, a antrenorilor, 
este că, din dorința de a avea rezul
tate, menținem jucători vîrstnici sau 
plafonați, care, de cele mai multe 
oii, nu mai pot reveni Ia echipa I.

Un alt obiectiv este formarea de 
jucători la nivelul și cerințele divi
ziei A, dar care, neputînd intra în 

dova), Echecopar, Porta și Mano- 
lin (Granada), Santos și Paniagua 
(Real Club Onubense), Viterti, Ma
cias și Vilanova (Malaga) și bine
înțeles cei mai buni jucători de la 
F.C. Sevilla.

Victoria repurtată asupra Iul 
Espanol de selecționata României 
face ca partida să fie așteptată cil 
un foarte mare interes la Sevilla. 
Ziarele locale publică zilnic ample 
reportaje de la antrenamentele e- 
chipei noastre. Acum, înaintea ul
timei întîlniri a turneului de pre
gătire franco-spaniol, principalul 
scop cel al antrenamentelor zilnice 
și al omogenizării formației a fost 
atins. De altfel, azi dimineață, dr. 
D. Torriescu i-a supus pe jucători 
unui exigent control medical și toți 
au prezentat indici de control foar
te buni. După jocul de marți seara, 
echipa noastră va pleca miercuri 
dimineața spre Madrid, acolo unde 
miercuri și joi se va antrena pe 
terenurile lui Real Madrid de la 
Ciudad de Sportivo, urmînd ca vi
neri seară să se reîntoarcă în țară.

Meciul cu selecționata Andaluziei 
se va desfășura pe stadionul Ra
mon Sanchez de Pizjuan din Se
villa, cu începere de la ora 20,30 
(21.30 ora României) și va fi con
dus de un arbitru local de prima 
ligă.

CONSFĂTUIRI 
CU ANTRENORII 
Șl PREȘEDINȚII 

SECȚIILOR 

DIVIZIONARELOR C
Federația română de fotbal va 

organiza în zilele de 24 și 25 fe
bruarie consfătuiri cu antrenorii și 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
președinții secțiilor divizionarelor . 
C, la care vor lua parte și preșe
dinții comisiilor județene de fotbal.' 
Astfel, în ziua de 24 februarie, în 
cadrul consfătuirilor cu antrenorii, 
se va discuta despre procbsul de 
instruire, iar în cele cu președinții 
secțiilor și comisiilor județene care 
vor avea loc în ziua de 25 februa
rie, se va analiza desfășurarea tu
rului campionatului Diviziei O.

1. Rapid
2. Penicilina
3. Dinamo
4. Medicina
5. I.E.F.S.
6. Constructorul
7. Univ. Timișoara
8. „U“ Cluj
9. Farul

10. C.S.M. Sibiu
11. Ceahlăul
12. Univ. București

Iată orașele în care vor avea lec 
consfătuirile :

• TIMIȘOARA : participă repre
zentanții echipelor din județele 
Arad, Caraș Severin, Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Mehedinți și Timiș ;

• CLUJ : Alba, Bihor, Bistrița, 
Cluj, Mureș, Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj și Sibiu ;

• BACĂU : Botoșani, Bacău, 
Brăila, Galați, Iași, Neamț, Vran- 
cea, Vaslui și Suceava ;

• BUCUREȘTI : Buzău, Argeș, 
municipiul București, Brașov, Co- 
vasna, Constanța, Dîmbovița, Har
ghita, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, 
Tulcea, Teleorman și Vîlcea.

echipa mare a aceluiași club, sînt 
cedați temporar sau definitiv unul 
alt club de divizia A, care Ii titula
rizează, dîndu-Ie astfel posibilitatea 
să participe în prima categorie, cu 
rezultate bune, uneori nesperate. 
Deși puțin bizar, aceșt obiectiv este 
de cea mai mare actualitate, el ofe
rind destule exemple concrete.

De multe ori, fotbaliști care au 
jucat la „tineret" în anumite cluburi, 
fac față cu succes în divizia A, în 
urma schimbării mediului (echipei). 
Cîteva exemple : Muițescu, Ion Ga
briel de la Steaua la Jiul, Neagu ce 
la Universitatea Craiova la C.S.M. 
Reșița, Penzeș, Pripici de la „U“ 
Cluj la C.F.R. Cluj, Savu (Steaua) la 
Rapid București, Unchiaș (Petrolul) 
la A.S.A. Tg. Mureș.

In continuare, vreau să arăt că, 
examinind formațiile categoriei A, 
găsim jucători care, cu 2—3 ani tn 
urmă, jucau în echipa de tineret. 
Fără această competiție, sînt sigur 
că respectivii jucători s-ar fi aflat a- 
cum în echipe de divizia C sau, în 
cel mai bun caz, de divizia B. Rolul 
deosebit de important al trecerii de 
la vîrsta junioratului la echipe de 
divizia A (această punte pe care 
trebuie să o parcurgă), este deosebit 
de bine înțeles în țările cu fotbal 
dezvoltat. La jocurile echipelor de 
tineret-rezerve, care se desfășoară 
de obicei în timpul săptămînii, par
ticipă întregul lot din prima echipă, 
cu antrenorii și conducătorii clubu
lui. De asemejiea, ele se programea
ză pe terenurile cele mai bune, în 
fața unui public numeros.

Parcurgînd formațiile primei noas
tre categorii, vom găsi nume de ju
cători care s-au consacrat și titulari
zat în divizia A, datorită acestei 
competiții. Să luăm la întîmplare o 
revistă „Fotbal" din 1971, luna mar
tie. Astfel, în echipa de tineret a 
Stelei jucau i Ion Gabriel, Mulțcscu, 
Sameș, Savu; la Dinamo : Batacliu. 
Gaspar, Cavai, la „U“ Cluj : Penzeș. 
Sudy, Pripici, Mureșan Viorel» Mun
teanu Ion ; la Sport Club Bacău i 
Catargiu, Sinăuceanu ; la Univ. Cra
iova i Donose, Dașcu ; Farul i Turca; 
Rapid i Costea, Mureșan, Adam ; pe
trolul i Ciupitu, Unchiaș, Cozarec ; 
C.F.R. Cluj : Vișan ; F.C. Argeș : Ro
șu și Dobrescu ; St. Roșu Brașov < 
Ănghelini etc.

Acești jucători sînt acum titulari 
în echipa de divizia A, iar unii din
tre ei sînt în „naționale" de tineret.

Competiția ar putea deveni intr-a
devăr extrem de utilă dacă, in pri
mul rînd, echipele de tineret ar fi 
alcătuite nu numai pentru obligația 
de a reprezenta in campionat clubul 
respectiv, ci din jucători de perspec
tivă, valoroși. De asemenea, jocurile 
trebuie să Se desfășoare pe terenuri 
bune, practicabile, nu cum se întîm- 
plă uneori Ia Petroșani (cînd tinere
tul joacă la Aninoasa) sau la Tg. 
Mureș (cînd jocul de tineret se dis
pută pe terenul de zgură, total im
practicabil) etc. De asemenea, dele
gatul federal de la jocurile de divi
zia A trebuie să fie obligat să par
ticipe și la jocurile de tineret.

în cele de mai sus am căutat să 
trec în revistă unele probleme din 
campionatul de tineret-rezerve, com
petiție care cred că este necesară...

VASILE BĂLUȚIU 
antrenor, „U“ Cluj



La Budapesta, în cadrul pregătirilor pentru C. M

telex de laBUDAPESTA, 19 (prin 
trimisul nostru).

Sosiți duminică seara 
frumoasă' metropolă de 
Dunării, hocheiștil români nu și-au 
acordat nici o clipă de răgaz și chiar 
in cursul dimineții de luni au șl 
făcut un antrenament intens pe 
gheața patinoarului aflat la Klssta- 
dion, acolo unde mîine (n.r. azi) vor 
susține primul din cele două meciuri 
cu reprezentativa Ungariei. Un nou 
test, poate mai dificil deeît celelalte 
din acest sezon, mal ales datorită 
faptului că hocheiștil maghiari au 
dat mult de furcă reprezentanților 
noștri în întîlnirile bilaterale. Cunos- 
cînd acest lucru, întregul lot s-a mo
bilizat la antrenamentele făcute la 
Klagenfurt și este apt să lupte din 
toate puterile pentru a realiza, aci, 
Ia Budapesta, un rezultat cit 
bun. Dintre 
mai mult a

in această 
pe malurile

mai 
jucătorii accidentați cel 
avut de suferit portarul

de hocÂei dintre 
României și Ungariei

Meciul 
echipele 
va fi transmis în întregime azi 
de la ora 16,25 de postul nos. 
tru de televiziune. Comentator: 
C. Diamantopol.

Dumitra?, dar el este în prezent 
complet refăcut șl a lucrat pe ghea
ța (cam groasă șl tare) de la Kissta- 
dion, cot la cot cu toți ceilalți ju
cători.

Gazdele noastre sînt șl ele dorni
ce să se comporte cit mai bine în 
fața propriului public. Cu atît mai 
firească această dorință, dacă ținem 
seama de faptul că, nu cu mult timp 
în urmă, selecționata Ungariei a par
ticipat la un turneu în Danemarca, 
unde după ce a învins reprezenta
tivele Bulgariei .(8—4) și Olandei 
(7—3) a pierdut în mod surprinzător 
la echipa Danemarcei : 3—8, ratînd 
ocuparea primului loc. Este, așadar, 
de așteptat, ca, tu prilejul celor două 
partide în care vor întîlni selecțio
nata țării noastre, jucătorii maghiari 
să lupte cu mult elan pentru victo
rie. Ei sînt cunoscuți ca hocheiști 
foarte rapizi pe contraatac și tocmai 
din acest motiv principala carență 
din jocul echipei române (replierea 
în apărare) poate apărea șl mai evi
dentă.

Cele două partide dintre reprezen
tativele de hochei ale României și 
Ungariei au loc mîine (n.r. azi) și 
miercuri, după care formația română 
se va întoarce în Austria pentru a 
juca vineri și sîmbătă la Graz, cu 
selecționata țării gazdă.

Romeo V1LARA

ILIE NĂSTASE CULEGE DOUĂ VICTORII LA CALGARY
REUTER: „Românul a practicat un tenis strălucitor, de înaltă clasă..."

MONTREAL, 19 (Agerpres). — Te- 
nismanul român Ilie Năstase a obți
nut două victorii in cadrul campio
natelor Internaționale pe teren aco
perit ale Canadei, desfășurate la 
Calgary. El a cîștigat finala probei 
de simplu, învingîndu-1 în două se
turi, cu 6—4, 7—6, pe americanul 
Paul Gerken. In comentariul pe mar
ginea acestei partide, corespondentul 
sportiv al agenției Reuter scrie, intre 
altele : „Românul a practicat un te
nis strălucitor, confirmind inalta sa 
clasă, demonstrată in marile turnee 
ale anului trecut". După victoria ob
ținută în concursul de la Omaha, 
acesta a fost cel de-al doilea succes 
realizat de Ilie Năstase în circuitul 
„indoor“ american.

în finala probei de dublu, Ilie 
Năstase și americanul Mike Estep au 
învins cti 6—7, 7—5, 6—3 perechea 
maghiară Szabados Baranyi-Peter 
Szoke.

întrecerile din cadrul circuitului 
„indoor” continuă cu campionatele 
internaționale de tenis ale S.U.A., 
programate la Salisbury (statul Ma
ryland).

ALTE TURNEE
TORONTO. — Finala probei de simplu 

se va disputa între australienii Rod La
ver șl Roy Emerson. Așteptată cu mare 
interes, partida semifinală dintre asul 
australian Rod Laver și campionul ame
rican Stan Smith a prilejuit o întîlnire 
de un înalt nivel tehnic, în care vic
toria a fost decisă in urma unui „tie- 
breack*, realizat de australian în setul 
decisiv. A cîștigat Rod Laver cu 4—6, 
6—3, 7_»6. în turul anterior, Laver eli
minase pe Richey (6—3, 7—6). In cea

de-a doua semifinală, Roy Emerson a 
dispus cu 6—2, 6—2 de tenlsmanul chilian 
Jaime Filoll. In semifinalele probe} de 
dublu : Laver, Emerson — Filoll, Cor
nejo 6—2, 6—4: Dent, Alexander — Pl- 
llcl, Stone 6—4,' 3—6. 7—6.

COPENHAGA. — Turneul „indoor» de 
tenis de la Copenhaga s-a încheiat cu 
victoria jucătorului englez Roger Taylor. 
In partida finală, care a durat o oră 
și 45 de minute, Roger Taylor l-a Învins 
în trei seturi, cu 6—2, 6—3, 7—6, pe ame
ricanul Marty Rlessen.

„Cupa prietenia44 la patinaj viteză

RECORDURI ROMÂNEȘTI CORECTATE LA RIAZAN
RIAZAN, 19 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru).
în ședința tehnică de duminică 

seara, conducerea delegației noastre 
a solicitat — și juriul a aprobat — 
ca în programul ultimei reuniuni a 
concursului internațional „Cupa

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE BASCHET

internaționalăCompetiția 
baschet organizată de clubul 
tiv Politehnica București a

de 
spor- 

fost 
inaugurată ieri în sala Construc
torul de un derby al echipelor 
noastre fruntașe: I.E.F.S. și Poli
tehnica. Ca întotdeauna, jucătoarele 
acestor 
trecere 
repriză, 
reia nu

formații au furnizat o în- 
viu disputată. în prima 
Politehnica (în rîndul că- 
a evoluat Suzana Szabadoș 

— accidentată) a condus timp de 
19 minute; în partea a doua a 
meciului, I.E.F.S. este bine condusă 
din teren de Doina Iftimie și. cu 
Angelica Tita în vervă deosebită 
în acțiunile de sub panou, a avut 
avantaj majoritatea timpului, dar 
la diferențe mici. în cealaltă ta
bără, Gabriela Ciocan a marcat din 
anroape orice poziție, dar punctele 
ei nu au fost suficiente pentru 
victoriei' Aceasta a revenit echipei 
I.E.F.S. cu scorul de 63—59 (29—25). 
Au marcat: Tita 28, Pantea 12, 
Popov 8, Deak 7, Szabo 6, Iftimie 
2 pentru I.E.F.S., respectiv Ciocan 
26, Savu 15. Pruncu 7, Demetrescu 
6, Furuiaș 4, Boca 1, Au arbitrat 
S Filoti și P. Pasere.

în cealaltă partidă, White Stars 
din Amsterdam (clasată pe locul II 
în campionatul olandez) a impre
sionat prin puterea de luptă, prin 
intercepții și contraatacuri, și a cîș
tigat în fața Constructorului Bucu
rești cu 49—47 (20—22). Au mar
cat : De Vries 13, Bos 11. Van 
Zalm 7. Helingman 6, Verwey 6, 
Witmans 4, Haver 2 pentru White 
Stars, respectiv Popescu 16, Gheor- 
ghe 15, Godeanu 9, Petreanu 4, 
Gugu 2, Rădița 1. Au arbitrat A. 
Atanasescu și E. Niculescu.

PROGRAMUL DE AZI : sala 
Constructorul, ora 18 : I.E.F.S. ■— 
White Stars; sala Caragiale, ora 
19: Politehnica — Constructorul.

Prietenia** să fie 
tative de record 
români. Astfel, dorința tinerilor 
lergâtori” Eva Szigetj și 
Focht a fost îndeplinită și 
cercat să stabilească noi 
Ia 1000 m. Eva Szigeti a 
obțină 1:45,60 (v.r. la cat 
ani 1:46.6 și la 17—18 ani 
ceea ce reprezintă două noi 
duri ale țării. Focht a fost 
metrat cu 1:37.80, rămlnînd cu 3 
zecimi de secundă sub recordul ac
tual Ia categoria 15—16 ani. Con
form regulamentului, cei doi spor
tivi români n-au mai concurat la 
proba de 3 000 m și nu vor figura 
în clasamentul general al poliatlo- 
nului mic.

Tînăra patinatoare din Miercurea 
Ciuc, Eva Szigeti (antrenată de Ma
ria Tașnadi) a reușit, aici la Ria- 
zan, să obțină patru noi recorduri 
republicane la 1 900 m și, in urmă 
cu două zile, la 500 m (51.5 la cat 
15—16 ani și 17—18 ani).

incluse două ten- 
ale patinatorilor 

_a- 
Ladislau 
ei au în- 
recorduri 
reușit să 

15—18 
1:4&2> 
recor- 
crono-

Luni fetele au participat la proba 
de fond 3 000 m la care noi am 
avut doar o singură reprezentantă, 
pe Sanda Frum. care pină aproape 
de sosire a .mers- în grafic de re
cord. dar pe ultimii 200 de metri 
a încetinit ritmul și nu a obținut 
deci: un... record personaL Cursa 
a fost dominată de către patina
toarele din R. D. Germană șiR_P.D 
Coreeană. Rezultate — 3 000 m fete: 
1. Utte Diks (R.D.G.) 5:17.6. 2. Bri
gitte Memel (R.D.G.) 5:22.94. 3. Kim 
Ciun-Dja (R_PJ>. Coreeană) 5:2639. 
4 Poșa Ravsutdinova (U.R5S1 
5:27,69. 5. Iu Cim-Hut <R_PD. Co
reeană) 5:28.08. 6. Kun Eig-Suk 
(RP.D. Coreeană) 5:29.00_ 22. San
da Frum 6:05.28.

La ora cind efectuăm convorbi
rea telefonică. întrecerile băieților 
la proba de fond nu au început din 
cauza căldurii care a înmuiat ghea
ța de pe pista stadionului Spartak 
din Riazan.

Troian IOAHIȚESCU

MAGHIARA BEATRIX KISHAZI IMIAGATOARE

Maria Alexandru s-a 
S.

clasat a 
Bengtsson,

5-a
h

Victorie categorici a «jedezukn 
masculin

Corespondență specială pentru SPORTUL

CONCURENȚII IUGOSLAVI
VOR LUPTA LA BALCANIADĂ

PENTRU PRIMELE LOCURI

Mt'NCHEN, 19 (Agerpres). — In 
localitatea vest-germană Boblingen 
au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de tenis de masă 
„Top 12”, competiție care a reunit 
pe cele mai bune jucătoare și pe 
cei mai buni jucători din Europa.

Concursul feminin a fost cîștigat 
de sportiva maghiară Beatrix Kis- 
hazl, care a realizat 9 victorii și un 
setaveraj de 27—9. Pe locurile ur
mătoare» s-au situat în ordine : 
Judit Magos (Ungaria) — 8 v (30— 
14), Ilona Vostova (Cehoslovacia)
— 8 v (26—15), Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.) — 7 v (27—16), MARIA 
ALEXANDRU) (România) — 7 v 
(25—20), Jill Hammersley (Anglia)
— 6 v (23—18), Alice Grafova (Ce
hoslovacia) — 6 v (19—20), Brigitte 
Radberg (Suedia) — 6 v (20—22), 
Agnes Simon (R.F.G.) — 3 v (17—

24). Lena Andersson (Suedia) — 3 
v (12—24), Diana Scholer (RFC
— 2 v, Miriana Resler luzrslavui.
— 1 v.

Conform pronosticurilor, în tur
neul masculin primul loc a reve
nit cunoscutului campion suecez 
Stellan Bengtsson. El a tctal-zat 9 
victorii, fiind urmat de Drăguți» 
Surbek (Iugoslavia) — 7 v .23—16 
Anton Stipancicî (Iugoslavia) — 7 v 
(24—18), Kjell Johansson (Sued_a
— 7 v (23—18), Milan Orlowski 
(Cehoslovacia) 6 v (24—2D, Jaevaes 
Secretin (Franța) — 6 v (23—Xi. 
Eberhard Schcler (rLF.G.) — 6 v 
(21—21), Tibor Klam par (Ungaria)
— 5 v. Istvan Jonyer (Ungaria) —
— 4 v (24—281. Stanislav Gomozkov 
(U.R.SS.) — 4 v (20—26), Milescj 
Karakasevici (Iugoslavia) — 3 v, 
Istvan Korpa tiugoslavia) — 2 r.

PUBLICITATEA COMERCIALA 
VINEAZÂ NOI TERENURI (sportive)!

De la Eintracht Braunschweig la cursele de formula I

Ideea i-a venit în 1970, cu prilejul 
campionatului mondial de fotbal din 
Mexic. închiriind o suprafață de 
reclamă care a costat 300.000 de 
mărci, agentul de publicitate vest- 
german Giinter Mast și-a dat sea
ma, repede, că eficiența obținută 
prin transmisiile televizate a fost 
mult mai mare deeît cea realizată 
prin mijloacele clasice.» „Pentru a 
înregistra același rezultat, prin pu
blicitatea din ziare și reviste, ar fi 
trebuit să cheltuiesc o avere" — 
mărturisește Mast.

De atunci, cu perseverență, agen
tul de publicitate nu urmărește de- 
cît transformarea arenei sportive 
tntr-un mare panou de reclamă, 
transformarea sportivilor în oameni- 
sandviș. Iar exemplul lui Mast se 
extinde, cu puterea molimei, în lu
mea industriilor și a comerțului 
bazate pe concurența deșănțată, vi
date de posibilități tradiționale și 
avide să descopere. în lumea spor
tului un teren virgin, o atmosferă 
pură, captivantă pentru cumpără
torul potențial care trebuie cucerit 
pe calea publicității.

LEU SAU CERB?

„Jagermeister" este numele uneia 
dintre cele mai cunoscute băuturi 
spirtoase din R.F.G. Marca depusă 
a acestui rachiu reprezintă un cerb, 
adică un simbol potrivit pentru o 
băutură care poartă numele „mai
strului de vînătoare". Pentru a face 
reclamă produsului, agentul de pu
blicitate Mast a încheiat, în noiem
brie 1972, un contract cu bine-cu- 
noscutul club de fotbal Eintracht 
Braunschweig din Bundesliga.^ In 
schimbul sumei de 200.000 de mărci, 
președintele clubului, Ernst Fricke, 
s-a angajat ca jucătorii săi să 
poarte pe tricouri un cap de cerb 
(suficient ca să sugereze, chiar fără 
nume, băutura Jagermeister). Con
tractul, prevăzut pentru 5 ani, ig

nora faptul că pină acum fotbaliștii 
de la Eintracht purtau pe tricouri 
tradiționala emblemă a clubului lor. 
reprezentînd... un leu !

Are mai puțină importanță pen
tru povestea noastră faptul că, la 
început, federația de fotbal vest- 
germană a încercat să împiedice 
ingerința reclamei comerciale în 
viața sportivă. însuși purtătorul de 
cuvînt al federației, Wilfried Ger
hardt, evocînd o decizie din 1967 
care interzice portul de reclamă pe 
echipament, recunoaște totuși că, 
la urma urmei, un cap de cerb este 
inofensiv...

SETEA DE UN RACHIU

Ceva mai norocos a fost Giinter 
Mast în alt domeniu sportiv, cel 
al călăriei, mai ales de cind între
cerile de echitație au devenit unele 
dintre cele mai prizate și mai frec
ventate spectacole sportive în ves
tul Europei. Cumpărfad cu 400.000 
de mărci un admirabil armăsar, 
care a fost firește botezat... Jager
meister, Mast l-a oferit reputatului 
călăreț Hans Giinter Winkler. Ast
fel, la marile turnee internaționale, 
Ia reuniunile mondene, cîștigătorul 
de premii, eroul săriturilor peste 
obstacole, peste ziduri, peste ri
viere, peste oxere, se numea... Jă- 
germeister. Numai auzindu-i nu
mele, și ți se face sete, de-un li
chior, de-un rachiu ! In aprilie 1972, 
cînd calul, în urma unui accident, 
a trebuit să fie sacrificat, Mast a 
cumpărat alți doi armăsari în con
tul campionului olimpic și mondial. 
Cel mai valoros dintre cei doi cai 
a primit numele de Jagermeister II, 
spre renumele călărețului și faima 
fabricii de băuturi spirtoase.

De la un cal putere, Mast a sărit, 
curînd, la... mai mulți. Anul trecut, 
contra gajului de 160.000 de mărci, 
a fost angajat celebrul pilot Graham 
Hill, căruia i s-a cerut să parti-
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a -.irziu, pe pista de gheață de la Deventer (Olanda), sue- 
Claeson (dreapta — in fotografia noastră) și-a adăugat titlu- 

european al patinatorilor de viteză și pe cel mondial, 
-c-idicapul minim care-l separa de norvegianul Sten Sten- 

probe, cea de 10 000 m, pe care a ciștigat-o în 
•: in urmă rivalul la două secunde. Pe podium au urcat, 
sen (181,259 p), Stensen (181,343 p) și olandezul Kleine 

: noul campion mondial în luptă directă cu olandezul 
Van Helden

ECUADOR R. D. GERMANA 1-1 (meci amical)
QVTTO. tJ «Attfprt»). — Peste 40 000 

de UI<<I9IO<I aa wttirit la Quito tntîl- 
r..re< amieaU dintre se-
lecțtooaaeAe RD Germane sl Ecuadoru
lui. Part ea s-a trtebeiat Ia egalitate : 
1—1 «l—•> Oasoer. ar deschis scorul
In mtawtn! X arta rota tnseris de Hans- 
J&rțen KrHsebe. iar gazdele au egalat

prin punctul marcat de 

reprezentativa R.D. Ger- 
următoarea formație : 

Croy — Bransch, Kische, Doerner, Zapf, 
Weische, Kreische, Seguin, Pomerencke, 
P. Ducke, Richter.

tn minutul 70, 
Tapla.

în acest Joc, ■ 
mane a aliniat

A ÎNCEPUT „cupa libertadores*
.Cupei Liber- 
ca supremi 

interelu buri, 
i). s-a dtspu- 
:e brazî’jene 
Incit clasare

A-
tn campionatul carioca și care au prl- 
mit astfel dreptul de participare în a- 
nuntita competiție. Fotbaliștii de la Pal- 
meiras _ campionii „en titre** ai Brazi
liei — au obținut victoria cu scorul de 

0-1).

CAMPIONATE CUPE
OLtVDL ampionatul olandez, 

rar-» cfisputeril Campiona- 
-pear. masculin de patinaj vl- 
• se desfășoară la Deventer, 
. ia- numai trei partide, lncbe- 

V.c-arele rezultate ; F. C. 
FC. Groningen 4—2: F.C. den 

P.S.V. Eindhoven 1—4: M.V.V. 
; — AZ 67 Alkmaar 1—0. tn 
continuă să conducă Feyeno- 

eu 33 puncte, urmată de 
cerdam — S5 puncte.

• • • V» A» • • •
BELGIA (etapa a 21-a): Cercle Bruges

— SK Lierse 0—2: Union St. -------
Antwerp 0—2: Standard Llâge 
White 1—1: F.C. Mechelen — 
ges 0—0; crosing Scharebeek 
gen 1—3; Dlest — F.C. Liâge 
chem 7 ' — "; ~
St. Trond 3—1. Clasament : 
ges — 32 p: 2. Standard Liege — 28 p; 
X Anderlecht — 26 p.

TURCIA (etapa a lS-a) î Beslktas — 
Gdztepe 0—1; Vefa — Adanaspor 1—1 ; 
Ankaragtlcfl — Sekerspor 2—0; P.T.T. — 
Samsunspor 0—1; Altay — Fenerbahce 
0—1: Giresunspor — Boluspor 1—0: Es- 
kisehirspor — Bursaspor 2—2; Mersin _
Galatasaray 0—0. Clasament : i. Galata- 
saray — 26 p; 2. Fenerbahce — 25 p; 3. 
AnkaragUcii — 24 p. B

LUXEMBURG (etapa a 17-a) .- National
— Aris Bonnaveg 2_ 3 ; Jeunesse Esch
— Ettelbruck 3—0: Union Luxemburg — 
Red Boys 2—3; Tetange — Fola 1—2. 
Clasament : 1. Jeunesse Esch — 30 p;

GlUolse — 
— Racing 
F.C. Bru-
— Berin-

v 1—3; Ber-
Anderlecht 2—1; Beerschot — 
- - — 1. F.C. Bru-

Nici celebrele țigarete franceze „Gitanes" nu se pot dispensa de publi
citatea prin automobilele de raliu...
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cipe la zece curse de formula II, la 
volanul unui automobil marcat cu 
insemnele fimei Jagermeister. Ves
titul automobilist a reușit chiar să 
cîștige Marele premiu de la Monza, 
conducted o mașină „Jăgermeister- 
Brabham". La un spor de gaj, anul 
acesta, Hill a acceptat să alerge și 
in formula I cu o mașină „Jăger- 
meister-Shadow",

BANII DUȘI PE G1RLÂ...

Dar maeștrii publicității văd de
parte, depășind barierele geografice. 
De curînd, a acceptat marca firmei 
pe tricouri echipa italiană de ho
chei pe gheață S. C. Merano. Pen
tru un „sprijin" de 22.000 de mărci 
este gata să facă compromisul și e- 
chipa de fotbal daneză AGF Ko-

penhagein. Fără a mai vorbi de alte 
mărunțișuri, printre care se înscrie 
și eșecul cu boxerul profesionist de 
categorie semigrea Conny Velenseck: 
capul de cerb și inscripția Jager
meister pe halat nu i-au ajutat să 
cîștige meciul pentru titlul euro
pean, disputat la Londra. Cele 1 000 
de mărci cheltuite s-au dus pe 
gîrlă.

Dar maestrul combinațiilor publi
citare rămîne insensibil la dramele 
sportive. Pe el nu-1 interesează de- 
cît afacerile. Pe el, sportul îl lasă 
rece : „Nu-mi place deeît vînătoarea 
și țintesc exclusiv cerbii...".

Pe ce teren (sportiv) se vor des
fășura, în viitor, panourile publi
citare ale unei lumi lipsite de 
scrupule ?

Victor BANCIULESCU

BELGRAD, 17 (prin telex). Schio
rii iugoslavi în disciplinele alpine 
nu au noroc de un timp bun la 
campionatul național ce se desfă
șoară în localitatea Mavrovo, în 
munții Macedoniei. înaintea începe
rii competiției, timpul a fost favo
rabil concursurilor de schi, cu 
soare și cu multă zapadă. Dar în 
ziua deschiderii oficiale, timpul s-a 
înrăutățit brusc și o furtună a*a- 
coperit pistele. A urmat, normal, 
amînarea concursurilor.

Deși timpul nu a permis o ve
rificare a concurenților înaintea 
plecării spre Poiana Brașov, specia
liștii iugoslavi au stabilit lista spor
tivilor care vor veni în România. 
Tn probele alpine vor concura cei 
mai buni și cei mai în formă schi
ori iugoslavi. Astfel, în echipa se
niorilor se găsesc Jakopici, Gasper- 
sici, Gazdova și Bedraț. Din echipa 
tinerilor schiori fac parte Helțl, 
Menținger, Ozelj și Polajner. Echipa 
junioarelor o formează următoarele 
concurente : Cerpes, Cresnar, Oițl 
și Polț. După cum se vede, este 
vorba de tot ceea ce are schiul iu
goslav mai bun la ora actuală și 
deci sînt speranțe îndreptățite ca 
și concurenții iugoslavi să . luptă 
pentru cucerirea medaliilor.

Cei mai buni alergători de fond 
au plecat încă de joi la centrul 
sportiv italian Folcado pentru a 
lua parte la concursul tradițional 
„Cupa Kurikala**. Echipa este deja 
cunoscută, dar se pot petrece unele 
schimbări, dacă apare vreo surpriză 
în sensul pozitiv al cuvîntului. După 
părerea antrenorului federal losip 
Kețerina (avînd în vedere valoarea 
alergătorilor iugoslavi la ora ac
tuală), la Poiana Brașov vor pleca 
alergătorii Kalan, Dornik și Jelent. 
Pentru locul patru din echipă can- 
didații sînt Letriț și Gartner. îi vor

însoți juniorii Tajnikar, Brajnîk, 
Kolander și Solar. Echipa junioa
relor va avea următoarea compo
nență : Rupe, Bester, Lotriț și Bi
zanț.

Conducătorul reprezentativei iu
goslave va fi secretarul general al 
federației de schi a Iugoslaviei, 
Sveta Dragovici. Pe lîngă el, pen
tru drum se pregătesc și cîțiva an
trenori iugoslavi, cunoscuți în lu
mea schiului european. Caravana 
iugoslavă pleacă spre Poiana Brașov 
la 21 februarie cu un autobuz spe
cial. iar întoarcerea este planifi
cată pentru 26 februarie.

înaintea plecării, Sveta Drago
vici, conducătorul lotului iugoslav 
a declarat : „în rîndul concurenți- 
lor iugoslavi există un mare inte
res pentru Balcaniada de la Poiana 
Brașov. Vom face totul ca prezența 
concurenților Iugoslavi să nu fie 
simbolică, astfel ca, la întoarcere, 
bagajul lor să fie „îngreunat** cu 
cîteva medalii". ,

Blaj Iakopici șl tovarășii lui își 
aduc cu plăcere aminte de con
cursul, excelent organizat de colegii 
români, la Balcaniada trecută la 
Poiana Brașov, și toți au fost bu
curoși că vor avea încă o dată o- 
cazia să concureze cu ceilalți colegi 
din țările balcanice în frumoasa 
localitate românească.

El a declarat : „Sperăm ca în a- 
cest sezon să avem rezultate mai 
bune deeît în sezoanele trecute. în 
special, așteptăm vești bune din 
partea juniorilor șl junoarelor".

După părerea unanimă, cei mai 
puternici concurenți ai iugoslavilor 
vor fi schiorii români care, în se
zoanele trecute, au progresat evi
dent, în special la probele alpine.

VLADETA NEDELKOVICI 
„Sport" — Belgrad

Jtirgen Sparwasser (F. C. Magdeburg) — în stingă) jj Hans-Jurgen 
Kreische (Dynorno Dresda), doi dintre componența lotului selecționatei 

R. D. Germane, aflată în turneu în America de Sud
2. Foia — 2t p; 3. Rumelange — 20 p;
(un joc mal puțin disputat).

FRANȚA („16-lmile“ de finală ale „Cu
pei”) : Marseille — Ajaccio 2—0; F. C. 
Paris _ Bastia 3—2; Nîmes — Valen
ciennes 3—2 (după prelungiri) ; Nantes
— Sedan 1—0; Bordeaux — Angouleme 
3—1 ; sochaux — Chaumont 3—0; St. E- 
tienne — Cannes 1—0; Red Star — Ab
beville 2—0; Reims _ Mutzig 1—0; Lyon
— Racing 2—1; Montlucon — Montelimar 
2—0: Rouen — Geugnon 3—2; Lille — 
Poitiers 1—1 (după prelungiri); Arles — 
Chateauroux 2—0; Avignon — Nantes la 
Ville 1—0; Guingamp — Lorient 2—1.

<

CUPELE EUROPENE
ÎNAINTEA SFERTURILOR DE FINALĂ

Ajunse In stadiul „sferturilor" cele 
trei' competiții europene intercluburi 
permit cîteva concluzii interesante, 
lega» de datele statistice înregistra
te ptnă acum. Astfel, 10 echipe au 
ajuns pteă în „sferturi" fără să cu
noască înfrîngerea, indiferent de te
renul pe care jucau. Acestea sînt 
Bayern Miinchen, Derby County, 
Spartak Trnava și Ajax Amsterdam 
(Cupa campionilor europeni), Schalke 
04, A. C. Milan, și Leeds United 
(Cupa cupelor), Borussia Monchen- 
gladbach, Dynamo Dresda și F.C. 
Liverpool (Cupa U.E.F.A.). Din cele 
33 de țări înscrise în competiții, doar 
13 mai au reprezentanți în sferturile 
de finală. Numai Anglia și R.F. a 
Germaniei au reușit să-și mențină 
cel puțin cite o echipă In toate cele 
trei competiții.

Din punct de vedere al disciplinei, 
se pare că jocurile cele mai „fair- 
play“ s-au disputat în cadrul C.C.E., 
unde nu au fost acordate deeît 47 de 
avertismente în cele 45 de meciuri 
jucate pină în prezent. Campioana 
Greciei, Panathinaikos, conduce în a-

cest „clasament", avînd 7 jucători a- 
vertizați (dintre care patru numai în 
meciurile cu Ț.S.K.A. Sofia). 62 de a- 
vertismente au primit jucătorii echi
pelor participante în Cupa cupelor, 
dintre care opt au revenit celor din 
echipa galeză Wrexham (trei în me
ciul cu Hajduk Split) și patru celor 
din formația franceză Bastia. In 
Cupa U.E.F.A., numărul cartonașelor 
galbene a ajuns la 112 — record în 
materie I Cele mai multe avertismen
te, s-au înregistrat în cele două me
ciuri dintre Manchester City și Va
lencia, în care 7 jucători au fost no
tați de arbitri.

Prezentăm alăturat tabelul cu nu
mărul de victorii înregistrate pe te
ren propriu, în deplasare și meciu
rile nule în competițiile respective, 
ca și numărul de goluri înscrise și al 
spectatorilor care au vizionat parti
dele tururilor disputate anterior. 
Media de asistență la meciurile din 
C.C.E. este de 26 000 de spectatori. 
Surprinzător, media de spectatori din 
Cupa U.E.F.A. (15 027) este mai mare 
deeît cea din Cupa cupelor (14 354).

Jocuri Victorii Meciuri Victorii în Goluri Spectatori
disputate „acasă" nule deplasare marcate

C.C.E. 45 30 2 13 147 1 183 000
Cupa cupelor 48 28 13 7 143 669 000

Cupa U.E.F.A. 110 68 13 29 372 1 653 000

ȘAHIȘTI ROMÂNI IN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
MALAGA. —- Turneul internațional de 

șah „Costa del Sol“, a continuat, după o 
zi de repaus, cu disputarea partidelor 
din runda a 8-a. în toate cele cinci par
tide încheiate : Parma — Gheorghiu. 
Quinteros — Bellon, Filip — O’Kelly, 
Ruiz — Medina și Rossolimo _  Mata-
novici a fost consemnată remiză. Parti
dele Benko — Pomar și Martz — Torre 
s-au întrerupt.

în clasament, continuă să conducă, 
Quinteros (Argentina) cu 5V2 puncte, ur
mat de Gheorghiu (România), Matano- 
vici (iugoslavia), Filip (Cehoslovacia) — 

4V2 P» Pomar (Spania), Benkd (SUA),

Torre (Filipine) — 4 (1) p, Rossolimo 
(Franța) și Parma (Iugoslavia) — 4 p 
etc.

BUDAPESTA. — în turneul internațio
nal de șah de la Budapesta, după 5 
runde, conduce Vaganian (URSS) cu 31/" 
puncte și o partidă întreruptă, urmat 
de Gheller (URSS), Adorian (Ungaria) 
3V3 P. etc. în runda a 5-a s-au înregis
trat următoarele rezultate : Gheller — 
Hecht 1—0 ; Ciocâltea — Karpov V2—V2 î 
Antoșin _  Csom 1—0; Szabo — Hort
1—0 ; Sax — Bilek ‘/î—Va; Adorian — 
Ribly Va—1’- Restul partidelor au fost 
întrerupte.

TELEX
La San Diego (California), s-a desfășu
rat un concurs atletic internațional pe 
teren acoperit. Performera competiției a 
fost sportiva americană Francie Larrieu, 
care, cu timpul de 4:35,6. a stabilit cea 
mai bună performanță mondială în pro
ba de o milă. în cea mai disputată pro
bă a concursului _ 60 y — sprinterul 
american Willie Deckard i-a întrecut 
pe linia de sosire pe Jim Kemp (SUA), 
Valeri Borzov (URSS), și Don Quarrie 
(Jamaica), toți patru fiind cronometrați 
cu 6.0. în cursa de 1 000 y, pe primul 
loc s-a clasat americanul Mark Winzen- 
reid 2:07,9, secondat de sovieticul Evghe- 
ni Arzanov 2:08,1. Aruncarea greutății a 
revenit lui Al Feuerbach cu 21,07 m, 
urmat de George Woods 20,83 m.
r?
La Moscova s-au încheiat întrecerile de 
atletism pe teren acoperit pentru Cupa 
ziarului ..Tzvestia“. în proba de 1 500 m, 
Tamara Panghelova, cu timpul de 4:17,4, 
a realizat cea mai bună performanță a 
sezonului. Cel mai bun rezultat euro
pean al sezonului la 110 mg a fost ob
ținut de A Moșașvili 13.8. Proba de sări
tură în înălțime a revenit lui V. Gavri
lov cu 2,17 m. Alte rezultate : triplu
salt : G. Besonov 16,41 m ; aruncarea 
greutății : V. Voikin 19,24 m.
HI
Cu prilejul unui concurs atletic de sală, 
care a avut loc la Mainz (R.F a Ger
maniei), Manfred Schumann a cîștigat 
proba de 60 mg cu 7,5. Rezultatul lui 
egalează cea mai bună performanță eu
ropeană.

în prima zi a concursului de natație de 
la Los Angeles (bazin de 25 yarzi), tri
pla campioană olimpică Shane Gould a 
terminat învingătoare în două probe. 
Australianca a cîștigat proba de 200 
yarzi liber cu 1:51.2 și cea de 200 y mixt 
cu timpul de 2:10,0. Sportiva americană 
Barbara Marshall a ocupat primul loc 
în proba de 500 varzi cu 5:02,1, fiind 
urmată de Novella Calligaris (Italia) 
5:02.6. în proba de 200 y bras, victoria 
a revenit sportivei australiene Beverly 
Whitfield. cronometrată în 2:22.1. Pe 
locul secund s-a situat americana Clau
dia Clavenger 2:25.2. Probele de spate 
au fost dominate de înotătoarea ameri
cană -Melissa Belote. învingătoare cu 58,9

100 y și cu 2:06,7 la 200 y.
■
Campionatele mondiale de săniuțe, des
fășurate la Oberhof, s-au încheiat cu un 
succes deplin ai reprezentanților R. D. 
Germane, învingători în toate probele, 
în proba masculină, individuală pe pri
mul loc s-a clasat Hans Rinn, iar la 
feminin a terminat învingătoare Margit 
Schumann. în cursa săniuțelor de două 
persoane, titlul mondial a revenit cu
plului Hoernlein — Bredow. Congresul 
Federației internaționale de săniuțe, des
fășurat la Oberhof l-a reals ca preșe
dinte pe Bert Istitsch (Austria). Viitoa
rele campionate mondiale se vor desfă- 
•.....a în anul 1974, la Krynika (Polonia).
O

»■ ; Moscova au început întrecerile celei 
de-a 8-a ediții a campionatului mondial 
de hochei cu mingea (bandy). în prima 
zi *a competiției, reprezentativa URSS 
a învins selecționata Norvegiei cu sco
rul de 11—0 (5—0). Punctele formației 
învingătoare au fost înscrise de Bocikov 
(3), Kanareikin (3). Frolov (2), Plavu- 
nov, Ianko și Durakov. într-o altă par
tidă. echipa Suediei a dispus cu 5—4 
(2—2) de formația Finlandei.
8»
Concursul internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambulina olim
pică de la Sapporo a fost cîștigat de 
sportivul finlandez Tauno .^Kueyhkoe. 
învingătorul a totalizat 241.1 p" și a re
alizat sărituri de 108 m și 101 m. Cea 
mai lungă săritură a concursului a fost 
obținută de japonez.ul Minoru Wasaka, 
care a aterizat la 109 m. Campionul 
olimpic Yukio Kasaya (Japonia), unul 
dintre favoriții competiției, s-a clasat 
pe locui 18.
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