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UNIVERSITATEA CLUJ DEȚINE 
FORȚELE NECESARE ’ 
UNUI REVIRIMENT!

• 1972 — anul unor prețioase acumulări • Situația 
fotbalului trebuie privită cu atenția și grija pedagogului 
care-și vede elevul în impas • Tradiția obligă la mai mult
• Plenara clubului a analizat neajunsurile actuale

Avînd o tradiție sportivă de peste 
50 de ani, „U“ nu-și poate rezuma 
niciodată analizele activității, pe o 
anumită perioadă, doar la studie
rea și etichetarea faptelor petre
cute în limitele etapei date sau la 
comparația cu un an precedent, ci 
trebuie să recurgă permanent la 
confruntarea ' cu perioadele anteri
oare. Iată,’ deci, că tradiția nu este 
numai prilej de mîndrie, ci și un 
sever element de control.

Privit „la zi“, „U“ oferă cîteva 
elemente de satisfacție, iar rapor
tat la ’71, bilanțul este în avantaj 
— a conchis raportul prezentat în 
recenta analiză a activității pe 1972 
și au întărit participanții Ia dis
cuții, arătând totodată că progresul 
se datorează unei munci de sub
stanță desfășurată la nivelul sec
țiilor sau al unor echipe — cu pre
cădere handbalul și baschetul 
băieți, atletismul, voleiul băieți și 
fete —, unui sprijin consistent ofe
rit de către Școala sportivă și Li
ceul cu program de educație fizică 
pentru consolidarea unor loturi sau 
primenirea acestora cu elemente 
de perspectivă (baschetul și voleiul 
fete), unei colaborări intime a clu
bului cu facultatea de specialitate 
(de remarcat că din cei 160 de stu- 
denți ai Facultății de educație fizi
că, 43 sînt sportivi de performan
ță în divizia A și în secțiile de 
nivel republican, iar majoritatea 
cadrelor facultății sînt angrenate, 
într-un fel sau altul, în activitatea 
secțiilor de la ,,U“), unei profunde 
înțelegeri și unui ajutor generos 
oferit de către conducerea superi
oară a universității, de către pre
ședintele de onoare al clubului, 
prof. univ. dr. docent Ștefan Pascu, 
rectorul Universității Babeș-Bolyai.

Și, într-adevăr, pozițiile actuale 
confirmă spusele : atletismul (an-

trenori : dr. loan- Arnăut și Dumi
tru Olteanu) are în Vasile Bogdan 
un dublu campion național și cam
pion balcanic la decatlon, iar în 
Draga Comșa o speranță a săriturii 
în înălțime ; baschetul băieți (an
trenor, Vasile Gcleriu) ocupă, la 
sfîrșitul turului, locul III, după Di
namo și Steaua, cu posibilități 
reale de a-1 menține în continua
re ; echipa masculină de handbal 
(antrenor, Romeo Sotiriu) a oferit 
lotului olimpic doi componenți : 
Simeon Schobel și Constantin Tu- 
dosie, iar reprezentativei studen
țești — cîștișătoaire a campionatu
lui mondial studențesc — 4 jucă
tori ; judoul (antrenor, Ștefan Vo
dă, instructor, Csep Dezideriu) s-a 
aflat la sfîrșitul primului campio
nat național pe locul IV, iar gim
nastica modernă (antrenoare. Ista 
Pașcu) a ocupat locul III — la echi
pa de categoria I — în campiona
tul național desfășurat, în decem
brie, la Brăila ; voleiul băieți (an
trenor, Constantin Bengeanu), în 
ciuda unor fluctuații, oferă totuși 
promisiuni — cu seriozitate în mun- - 
că și tenacitate — pentru jocuri 
de calitate și rezultate de valoare. 
Cu rezultate bune activează și sec
țiile de alpinism și schi, iar echi
pele de baschet și voleP fete — 
recent reîmprospătate cu elemente 
tinere — prezintă indicii pentru 
salturile în clasamente. Precar stau 
echipa de handbal fete (căzută, la 
sfîrșitul campionatului, în divizia 
secundă) și fotbalul, deși la sfîrși
tul campionatului trecut secția res
pectivă realizase un hat-truck : lo
cul III echipa mare, locul I cadeții 
și juniorii (asupra fotbalului și 
cauzelor care au generat impasul.

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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BASCHETBALISTII LA PRIMELE
PROBE DE CONTROL

Ieri, 
nenții 
pante 
baschet, au susținut probele fizice 
și tehnice de control, care consti
tuie un prim pas într-o acțiunS 
menită să contribuie la îmbunătă
țirea pregătirii fizice generale și

în sala Floreasca, compo- 
echipelor masculjne, partici- 
la campionatul național de

de sîmbătă, la Poiana Brașov

specifice a jucătorilor 
noștri fruntași.

Cu această ocazie am 
constatat cu plăcere 
faptul că aproape toți 
baschetbaliștii s-au stră
duit și ’ au reușit, în

mare măsură, să treacă cu succes 
aceste probe de control, aspect ce 
ne determină să sperăm că parti
dele turului secund, care începe 
vineri în sala Floreasca, vop oferi 
dispute spectaculoase. Aceeași re
marcă a fost făcut și de antrenorii 
federali, delegați să supravegheze 
efectuarea probelor de control.

în imagine, Dan Niculescu (Di
namo), unul dintre tinerele talente
ale baschetului românesc, intr-un

CEI MAI BUNI SCHIORI (PESTE 120) DIN CINCI ȚĂRI slalom de viteză în regim de re
zistență.

IȘI DISPUTĂ BALCANIADA DE SCHI

TRAGEREA LA SORII 
A SERIILOR C. M.

OE HANDBAL MASCULIN
StmbăU dupi amiază, la ora 18. 

ta saloanele hotelului Internațio
nal din Berlin, capitala R.D. Ger
mane, va avea loc tragerea la 
sorți a seriilor turneului final a! 
campionatului mondial de hdhd- 
bal masculin, ediția 1974. După 
cum se știe, întrecerile vor avea 
loc ta luna februarie a anului 
viitor In mal multe orașe din 
R.D, Germană.

MĂSURI DE ÎNTĂRIRE A DISCIPLINEI 
LUATE DE BIROUL F.R. FOTBAL

Precizări în privinfa transferărilor
Aseară, Biroul F. R. Fotbal s-a 

întrunit in obișnpita sa ședință de 
lucru.

A fost luată în discuție situația 
unor jucători care, în mod siste
matic, ignoră normele vieții spor
tive. se fac vinovați de repetate 
acte nesportive jșe teren, sînt delă
sători în pregătirea sportivă, im
pietând asupra climatului moral 
care trebuie să existe în fotbal.

Biroul federal a hotărît să con
voace pentru vineri 23 februarie 
a.c., orele 10, la sediul federației, 
pe toți reprezentanții cluburilor de 
categoria A, în vederea definiti
vării sancțiunilor ce urmează a fi 
luate.
. în cadrul aceleiași ședințe au 
fost examinate unele încercări de 
racola j.

Biroul federal apreciază că, deși 
regulamentul actual de transferări 
oferă destule posibilități de promo
vare a elementelor talentate, unele 
cluburi încalcă conștient prevede

rile regulamentare încercînd obține
rea unor transferări pe căi ocolite. 
Față de această situație. Biroul 
F.R.F. hotărăște :

— Ridicarea dreptului de a opera 
transferări, pînă la 1 iulie a.c., clu
burilor C.S.M. Reșița și Farul ;

— Jucătorii Dudu Georgescu 
(Progresul București) -și Constantin 
Mărculescu (C.F.R. Pașcani) se sus
pendă pînă la terminarea actualului 
campionat, pentru tendințe de că
pătuială.

în legătură cu această situație, 
Biroul F.R.F. decide :

— Nici un jucător nu poate pă
răsi clubul său fără o prealabilă 
dezlegare sau — în cazul absenței 
acesteia — fără o cerere de trans
fer depusă la F.R. Fotbal, în pe
rioada regulamentară. în vederea

obținerii transferului cu carantină.
— Nici un club nu poate găzdui 

jucători care nu întrunesc condi
țiile de mai sus.

în cazul nerespectării acestor» ho- 
tărîri, se vor lua măsurile cores
punzătoare.

Biroul F.R. Fotbal a stabilit ca 
Ia viitoarea plenară a federației 
să pună în discuție un nou regula
ment de transferări, îmbunătățit, 
precum și regulamentul disciplinar 
într-o nouă redactare.

★
în legătură cu reluarea campio

natului de fotbal al Diviziei A, s-a 
stabilit ca în fiecare etapă să se 
televizeze un joc la orele 14. A- 
ceastă măsură este valabilă pentru 
lunile martie și aprilie.

CONSTITUIREA 
CLUBULUI DE FOTBAL 

PETROLUL PLOIEȘTI
Ieri după amiază la Ploiești, în 

prezența reprezentanților oficialită
ților sportive și a numeroși spor-
tivi, s-a constituit clubul de fotbal
Petrolul.

Vom reveni cu amănunte.

DUMINICĂ, LA LEIPZIG:
7 ¥

Gheorghe Vulpe, unul dintre pretendenta la un titlu balcanic in pro
bele de slalom

Intrăm din ce în ce mai mult în 
febra întrecerilor de schi, (fond și 
alpine) ale Balcaniadei. După cum 
prea bine se știe, cea de a șasea 
ediție a acestui important eveni
ment sportiv are loc anul acesta în 
țara noastră, la Poiana Brașov. 
Este pentru a doua oară cînd Ro
mânia are cinstea de a organiza o 
competiție de o asemenea amploa-

FotOi Paul ROMO.ȘAN

re. în afara relatărilor de la fața 
locului, pînă în momentul primului 
start de sîmbătă, vom încerca, în- 
cepînd din numărul de astăzi al 
ziarului, să punem la curent pe ci
titorii noștri cu ultimele noutăți 
survenite atît în localitatea gazdă 
și în rîndul schiorilor noștri, cit și 
printre oaspeții lor. Invitații la ac
tuala Balcaniadă sînt componenții

Ioturilor naționale de probe alpine 
și de fond din Iugoslavia, Bulgaria, 
Turcia și Grecia. Vor fi, în total, 
101 invitați străini (incluzînd și 
oficialii) la care se vor adăuga 30 
de participant români. După cum 
sintern anunțați, delegatul tehnic 
al Federației intemațidMâle Se' schi 
va fi dl. Wolfgang Klee (Austria).

întrecerile de slalom uriaș și 
slalom special vor avea loc pe pîr
tia Lupului, iar cele de fond, pe 
traseul amenajat în jurul Poienei 
Ruia. Motivul schimbării locului 
de concurs pentru probele de fond 
de pe traseele din jurul poligonu
lui din Poiana Brașov sînt bine 
cunoscute : în ultimele zile, sub al
titudinea de 1400 m, temperatura 
a fost ridicată și deseori a plouat. 
Nici organizatorii probelor de sla
lom de pe pîrtia Lupului nu sînt 
scutiți de eforturi (destul de mari !) 
pentru a asigura întrecerilor con
diții cît mai bune de desfășurare. 
Ieri și astăzi, a fost cărată zăpadă 
în cantități mari pentru a îrfg'rbșa 
stratul,' destul de subțire, existent 
pe unele porțiuni, a fost tasată 
pîrtia și în timpul nopții s-a turnat 
apă pentru a asigura o înghețare

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 2-a)

„U“ TIMISOARA - S. C. LEIPZIG, 
ÎN SEMIFINALELE C.C.E.

HANDBAL FEMININ
Campioana de handbal feminin 

a României, Universitatea Timi
șoara, trăiește — în aceste zile — 
intens emoțiile inerente dinaintea 
unei dificile confruntări; dubla 
întâlnire cu campioana R.D. Ger
mane, S.C. Leipzig, din cadrul se
mifinalelor Cupei campionilor eu
ropeni. După cum se știe, meciul 
tur este programat, la 25 februarie, 
la Leipzig, iar partida retur, Ia 17 
martie, la Timișoara.

întâlnirea retur din sferturile de 
finală ale C.C.E. (Universitatea Ti
mișoara — F.I.F. Copenhaga, 
11—8 la. Copenhaga) a marcat — 
se pare — ieșii-ea campioanei noa
stre din impas, o atestă nu numai 
rezultatul, ci — îndeosebi — jo
cul prestat la Copenhaga. Succe
sul obținut în deplasare a redre
sat și psihic echipa care, acum, 
abordează cu un moral ridicat 
confruntările cu puternica forma
ție S.C. Leipzig. Antrenorul Con-

PE O GHEAȚĂ GREA 

HOCHEIȘTII ROMÂNII 
ÎMVWGÂTORI îhl PRIMUL MECI,

IA BUOAPESTÂ
BUDAPESTA (prin telefon, de la 

trimisul nostru).

Echipa Ungariei a constituit tot
deauna un adversar dificil pentru 
hocheiștii noștri. în ultimii ani, în
tâlnirile dintre cele două formații 
s-au încheiat la egalitate. Dar iată

racterul clasic al unei 
cronici de meci, ci vor 
cuprinde mai mult 
unele observații cu ca
racter general asupra 
evoluției lotului națio
nal cu o lună înaintea 
participării la grupa B 
a campionatului mon
dial.

ROMANIA — UNGARIA 4—2 
<0—0, 3—2, 1—0) : stadionul de 
iarnă din Budapesta (Klssta- 
dion) ; timp rece, vînt ; gheață 
cu denivelări șl asperități ; 1000 
de spectatori ; au marcat Ioniță 
(min. 24). Huțanu (28), Tureanu 
(28), Bașa (S0), respectiv, Poth 
(30) șl Meszoly (40) ; eliminări : 
România _ 18 mln, Ungaria — 2 
min. i arbitri : Z. Grgec și G- 
Labochi (iugoslavia).

Echipa noastră a utilizat urmă
toarea formație : Dumitraș (Ne- 
tedu — min. 40), Varga — Făgă
raș, Tone — Ioniță. Pană — Hu
țanu — Bandas, costea — Turea
nu — Axlnte, Gheorghiu — Basa 
— Ștefanov (Herghelegiu).

că marți, deși evolua tn deplasare, 
reprezentativa noastră a obținut o 
victorie, mult mai ușoară și mai 
concludentă decît o arată diferen
ța de 2 goluri de pe tabela de 
marcaj. Dat fiind faptul că ama
torii de hochei din țară au urmărit 
integral, pe micile ecrane, acest 
joc, referirile noastre din rînduri- 
le de mai jos vor purta puțin ca-

stantin Lache și elevele sale cu
nosc valoarea campioanei R.D. 
Germane. Deși nu beneficiază încă 
de aportul celebrei Waltraud Cze- 
lake-Kretzschmar, S.C. Leipzig are 
în componenta sa alte 5 jucătoare 
din reprezentativa țării : Hanne
lore Zober, Barbel Braun, Barbara 
Helbig, Petra Kahnt și Hannelore 
Junghans. Forța sa de joc este a- 
testată și de faptul că acum trei 
zile a cîștigat. pentru a 7-a oară, 
titlul de campioană a R.D. Ger
mane.

S.C. Leipzig a cîștigat Cupa 
campionilor europeni la ediția a 
6-a (1965/1966) și s-a calificat de 
alte trei ori In finala acestei pre
stigioase competiții continentale : 
1966/1967, 1969 1970 și 1971 1972. Ar 
mai fi de spus că — de multă 
vreme — echipa lui Peter Kretz- 
schmar n-a mai cunoscut înfrînge- 
rea pe teren propriu.

Așa cum am mai spus, toate a- 
cestea le sînt cunoscute handba
listelor din Timișoara, antrenoru
lui lor. După absolvirea celor „40 
de zile grele" (între 25 decem
brie 1972 și 3 februarie 1973, Uni
versitatea Timișoara a susținut 9 
meciuri de campionat și două în 
C.C.E., la care se adaugă meciu
rile de verificare și, firește, șe
dințele de antrenament), campioa
nele și-au luat o mică vacanță 
(de cîteva zile) pe care au petre
cut-o la Moneasa. N-a fost vorba

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 3-a)

Aspectul spectacular 
al partidei a fost in
ferior celei de la Kla
genfurt. în schimb, 
în ceea ce privește
lupta, angajamentul fizic, el a 
fost net superior. La aceasta a 
contribuit starea foarte proastă a 
gheții și condițiile atmosferice 
specifice unui patinoar artificial în 
aer liber. (Hocheiștilor noștri nu 
le erau străine aceste condiții, 
fiindcă în timpul șederii la Buda
pesta ei au făcut zilnic antrena
mente pe Kisstadion). Motiv pen
tru care antrenorii M. Flamaropol, 
I. Tiron și specialistul sovietic V. 
Șuvalov, care însoțește echipa în 
calitate de consultant, au indicat 
un joc mai puțin combinativ (greu 
de practicat pe un teren denivelat 
și plin de asperități), sfătuindu-i pe 
b.ocheiști să arunce pucul în trei
mea adversă, să-1 urmărească și, 
în momentul cînd îl recepționează, 
să centreze rapid în fața porții. 
De asemenea, s-a recomandat o

Gh. Huțanu (stingă) caută 
un culoar spre poarta unga
ră.

(Fotografie după ecranul 
televizorului făcută de N. 
DRAGOȘ)

foarte atentă repliere în apărare, 
mai ales a extremelor, a căror 
contribuție la defensivă a lăsat de 
dorit în meciul de la Klagenfurt 
In linii mari, aceste indicații au 
fost respectate. Dar, cum și adver-

• Romeo VIIARA

(Continuare în pag. a 4 a)

TURNEUL DE ȘAH
Ieri, a fost din nou o zi plină 

în turneul de șah al maeștrilor. 
Dimineața au fost reluate partidele 
întrerupte. Botez și-a valorificat 
ușor avantajul material (2 pioni) 
deținut la Mititelu. Celelalte 3 în
tâlniri au fost remize: Ungureanu 
—Stoica, Stanciu—Pavlov și Un
gureanu—Nacht.

După-amiază s-a disputat runda 
a 7-a. (O foarte importantă parti
dă, aceea dintre Pavlov și Drimer,

Hilda Hrivnak, una din „forțele de șoc" ale Universității Timișoara
Foto : Dragoș NEAGU

Azi, în sala Dinamo

UN ADEVĂRAT DERBY AL CAMPIONATULUI

FEMININ DE VOLEI:
Așa cum am anunțat, astăzi se dis

pută cea de a treia etapă a returu
lui campionatelor de volei. Cel mal 
important joc este cel dintre 'forma
țiile feminine Dinamo și Penicilina, 
un adevărat derby (în tur: 3—2 pen
tru leșence); tot ca un derby, dar al 
codașelor, poate fi caracterizată în
tâlnirea Universitatea București — 
Ceahlăul P. Neamț. Din campionatul 
masculin se evidențiază confruntarea 
Steaua — C.S.U. Galați.

Iată cum se vor disputa meciurile 
din Capitală: sala Institutului Peda-

DINAMO-PENICILINA
gogic, ora 17: Universitatea — Ceah
lăul (f); sala Floreasca, de la ora 17: 
Steaua — C.S.U. Galați (m) și I.E.F.S. 
— Electra (m); sala Dinamo, de la 
ora 17: Medicina— „U“ Cluj (f) și Di
namo — Penicilina (f); sala Giulești, 
ora 17: Rapid — Voința Arad (m).

în provincie se vor disputa urmă
toarele întâlniri: Viitorul Bacău — 
Progresul, Universitatea Craiova — 
„U“ Cluj, Tractorul — Dinamo (m); 
Universitatea Timisoara — Construc
torul, Farul — I.E.F.S., C.S.M. Sj- 
biu — Rapid (f).

ÎN ACESTE ZILE DE IARNĂ

NUMEROASE Șl ATRACTIVE ACTIVITĂȚI DE MASĂ 
PENTRU IUBITORII SPORTULUI DIN CARACAL
Viata sportivă a orașului Caracal a cunoscut, în ultima vreme, o se

rie de evenimente ce ilustrează interesul localnicilor — indiferent de 
virstă — pentru exercițiul fizic, pentru sport. O corespondență sosită in 
aceste zile la redacție conține amănunte semnificative.

LA START, COPIII... 
---------------------------------------------------- -------------- DAR Șl PĂRINȚII LOR

Consiliul orășenesc al organizați-

Al MAEȘTRILOR
a fost amînată, ultimul acuzînd o 
răceală). S-au înregistrat numai 
remize : Stoica—Stanciu, Mititelu— 
Neamțu, Nacht—Vaisman, Voicu- 
lescu—Ungureanu. Ghinda șl Bo
tez au întrerupt disputa lor.

CLASAMENTUL: Pavlov (1),
Stoica 4, Vaisman (1), Ghinda (1), 
Drimer (1), Stanciu 3V2, Neamțu, 
Nacht, Voiculescu, Ungureanu 3, 
Mititelu (1), Botez (1) 2*/2 puncte.

Astăzi se joacă runda a 8-a.

el pionierilor și Comitetul orășe
nesc U.T.C. au organizat tn perioa
da cît s-a menținut zăpada între
ceri de săniuțe, rezervate elevilor 
și școlarilor din licee, școli gene
rale și profesionale. Competiția a 
fost dotată cu trofeul „Festivalul 
săniuței".

La prima etapă a concursului, 
desfășurată pe Dealul Brazilor, din 
frumosul parc al orașului, au par
ticipat peste 450 de elevi, care s-au 
întrecut în probe de simplu și 
dublu. Primii laureați ai acestei 
interesante dispute au fost Lenuța 
Calotă (Șc. gen. 1), Gheorghe Mitru, 
(Șc. gen. 5), Maria Streza (Șc. co
operație), Gheorghe Mirea (Lie. 2). ,

Concursul celor mici a fost în
cheiat cu o amuzantă probă des
tinată „oficialilor și părinților11, 
care au abandonat postura de spec
tatori pentru cea de concurenți. 
Desigur, nu a lipsit nici tradiționa
la bătaie cu bulgări de zăpadă, la 
care au participat toți cei prezenți, 
completând u-se astfel programul 
unei frumoase zile de odihnă pe
trecută în mijlocul naturii.

TROFEUL SPERANȚELOR

Tenisul de masă se dovedește a 
fl unul dintre sporturile îndrăgite 
de cei mai tineri locuitori ai ora
șului. Din inițiativa comisiei orășe
nești de tenis de masă, peste 40 de 
sportivi începători, elevi ai claselor 
V—VII din școlile generale s-au 
întâlnit în sala de sport a Școlii

G. DONCIU-coresp:

(Continuare in pag aia)
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TINERETUL ȘI-A RIDICAT COTA RĂSPUNDERII PENTRU APROPIATA. BALCANIADA
Recentele campionate naționale 

de fond ale seniorilor au oonstituit 
ultimul criteriu de verificare a pre
gătirilor și de selecție pentru Bal
caniadă. Disputate în condiții neo
bișnuite, la 1500 m altitudine, adică 
cu cel puțin 500 m mai mult decît 
s-au făcut pregătirile și toate con
cursurile acestui sezon, pe o pîrtie 
trasată ad-hoc, o buclă de numai 
5 km (repetată), cuprinzînd mai 
mult urcuș și prea puțin plat între
cerile au însemnat de fapt un test 
de sporită dificultate. Dacă avem 
în vedere și condițiile atmosferice 
neprielnice, înțelegem de ce cîțiva 
concurenți, și în mod special cei 
mai vîrstnici, au înfruntat cu greu 
această ediție, cedînd pe ansamblu 
și individual supremația tinerei ge
nerații. Astfel, în proba individuală 
primele patru locuri sînt ocupate 
în ordine de Voicu, Girniță, Cercel 
și Cojocaru, toți schiori foarte ti
neri, în timp ce consacrații Cim- 
poia și Sfetea au venit abia în po
zițiile 5 și 8, Cincu locul 8, iar Pe
tre Dinu pe locul 13. Situația s-a 
repetat și în proba de ștafetă, 
unde cele mai bune timpuri indi

viduale realizate au fost toț ale lui 
Girniță, Voicu și Cercel. Prin a- 
ceastă constanță ei fac dovada for
mei în care se află, obținînd și ti
tularizarea în echipa balcanică. Așa 
că, aproape pe neobservate, s-a o- 
perat o mutație valorică între ge
nerații, o predare a conducerii, dar 
și a răspunderilor ce revin, cu deo
sebire în ceea ce privește reprezen
tarea internațională. Primul exa
men se află peste cîteva zile cînd 
pe aceiași pîrtie — probabil — vor 
avea. misiunea să-i înfrunte și să-i 
depășească pe principalii adversari 
balcanici, concurenții bulgari și iu
goslavi și, în special, pe campionul 
ultimelor trei ediții balcanice, bul
garul Peter Pankov.

Modificările de ierarhie amintite 
la seniori au intervenit — credem 
— și la fete. Junioara Elena Bășa 
a cîștigat titlul de campioană la 
5 km senioare și a stabilit cel mai 
bun timp și în proba de ștafetă. 
Bine s-au comportat și Iuliana De
meter ca și surorile Adriana și Lu
cia Barabaș. Ni se pare îmbucură
tor faptul că în disputa directă cu 
senioarele, .junioarele EL Bășa, L 
Pața, C. Mititelu, care ne vor re-

prezenta și la Balcaniadă, au do
vedit o bună pregătire, făcîndu-ne 
să pronosticăm o victorie româ
nească atît în proba individuală cît 
și în cea pe echipe.

In acest an, A.S.A. Brașov, bucu- 
rindu-se și de condiții suplimentare 
de pregătire, în vederea concursu
lui Armatelor Prietene, de la înce
putul lunii martie, a obținut o vic
torie totală cîștigînd la seniori toate 
titlurile naționale de fond și biat- 
lon în fața principalilor adversari 
de la Dinamo Brașov. Sportivii de 
la A.S.A. Brașov au dovedit mai 
multă energie, un plus de organi
zare a fiecărei probe, beneficiind și 
de o.excelentă ceruire, condiție tac
tică de o mare importanță în con
dițiile date ale întrecerii.

Dacă la fete, Dinamo Brașov a 
obținut toate titlurile prin exce
lentele Bășa și Leampă se poate 
vorbi totuși f.e o apropiere valo
rică mai ales pe echipe, unde Școa
la sportivă Vatra Doinei, CJS.U. 
Oradea și Școala sportivă M. Ciuc 
sint principalele forțe noi in aria 
fondului feminin.

in spatele lor?

Dupfi concursul de selecție de la 
Brăila

8R Nr. 7331

AVEM CÎȚIVA RECORDMENI DE VALOARE

...Dar ce se află
începind de duminică la prinz, pe 

tabela recordurilor, naționale de se
niori (pentru bazin scurt) se află 
șase cifre noi. Cu alte cuvinte, ju
mătate din probele individuale au 
oferit campionilor noștri posibili
tatea unei noi apropieri de rezulta
tele optime ce se obțin în Europa, 
în piscina de 25 m- La prima ve
dere. faptul pare să f'e îmbucură
tor. După o îndelungată inactivitate 
competițională (aproape șase luni), 
acei cîțiva sportivi care au conți 
nuat să se antreneze serios în sezo
nul de iarnă au obținut rezultate 
meritorii la primul concurs de se
lecție al anului, cifre ce pot fi 
luate în considerație, în anul pri
mului campionat mondial.

Este foarte adevărat că neobișnui
ta penurie a performerilor din prin
cipalele secții de inot din țară — 
foarte.mulți înotători școlari au a- 
bandonat activitatea competițională 
— s-a simțit mai mult ca orieînd. 
Majoritatea curselor de la Brăila 
nu au prilejuit protagoniștilor de
cît dispute indiyiduale cor.tracrono- 
metru și — lăudabil acest lucru — 
In aceste condiții, unii dintre ei 
și-au îmbunătă-it simțitor recordu
rile personale. O simplă comparație 
cu rezultatele obținute de înotătorii 
respectiv: în aceeași perioadă a a- 
nuiui trecut este suficient de grăi
toare :

Marian Slavic 54 8 (1972) — 53,8
(1973) la 100 m liber și 1 59.4 — 
j:56.6 la 2i< m liber: Octavian Res- 
ler 69.6 — 63.0 ia 190 m bras și 
2:33„3 — 2 31.1 la 200 m bras; 
Dietmar Wettemeck 2:16.6—2:13.5 la 
200 m rr. x’ si 4:5022 — 4-48.6 la 
400 m mixt; Ion Miclăuș 61.7—60,2 
la 100 m de’.fin: Csaba Kokav 56.5 — 
55.3 ia 190 m liber și 2:05.3—2:03.2 
la 200 m liber. In afara acestora au

ii ex'stat câțiva reprezentanți ai 
oului val* 
al

100 m spite. L. Șoptereanu 71,0 — 
100 m 
m și 1

Mihai BIRA

(Urmare din pag. I)

care r-au orezentat în 
res (D. Gropșan 63.5 —

a Balcaniade; care

BALCANIADA DE SCHIta actualele întreceri ale 
Spartachiadei militare a vi- 
nătorilor de munte s-au re
marcat o serie de ostași care 
au demonstrat o bună pre
gătire fizică și tehnică in 
condițiile dificile ale terenu
lui variat. Vă prezentăm in 
imaginea fotoreporterului nos
tru Theo MACARSCHI, pre
zent la competiție, patrula co
mandată de sergentul Con
stantin Ilie (primul 
dreapta) și formată din mili
tarii Gheorghe Onciu, Uie 
Rădoi. Adrian Toma. Ion Co- 
jan, Constantin Pepa și 
Gheorghe Drăguș. Alcătuind 
lotul Prahova, această forma
ție a cîștigat locul I.

din

Am primit asigurări 
precedentă 

oficiale, toate pregătiri- 
terminate.
în măsură să anunțăm, 

programul definitiv al 
Balcaniadei. La probele alpine: 
JOI, orele 9—12 și 15—17 : antrena
mente de acomodare ale tuturor 
schiorilor și recunoașterea trasee
lor ; VINERI, orele 9—12 : antrena
mente ; ora 16,30: ședința tehnică 
și tragerea la sorți; ora l&3t 
patinoarul din Poiana Brașov) des-

mai rapidă.
că, începind din ziua 
starturilor 
le vor fi

Sîntem 
totodată,

Fa

cluderea festiv.
va cuprinde defilarea sporunl 
ridicarea drapelele? Federalei i 
teraațicnale de schi și al Batea= 
del; SlMBÂTA. era M: ipe pi: 
Lupului), start in pr.ma manșă 
slalom uriaș ; ora 1239: aar.șa 
doua. La ora 1?-», ver area loc 
crările Confer.nței Bateazwce; DC 
MLXICA, ora H : prima nsa-ty» c. 
slalom special; ora 1139: a dota 
manșă de slatecn special; or* 14 : 
festivitatea de premiere. Pre-re-te 
de fond se vor dspria STMBATA 
și DUMINICA. ireepL-ă de 
ora !•.

MOZAIC HIVERNAL
• A fost stabilit programul etapei 

Inaugurale a turului »ecund al cam- 
Jionatului național masculin: vineri, 
tala Floreasca, de la ora 10: Steaua— 
Lcademia Militară, Universitatea Cluj 
— Politehnica Cluj; de la ora 15,30: 
Universitatea Timișoara — Politeh- 
lica București, Dinamo — Farul Con
stanța, ICIIF — Rapid, Voința Bucu
rești — IEFS.
• Arbitrii D. Chiriac și G. Dutka 

se află, în aceste zile, la Macolin (El
veția), la cursul internațional organi
zat de F.I.B.A. în scopul analizării și 
interpretării modificărilor regulamen
tului de joc adoptate cu prilejul Con
gresului ținut la Miinchen, în 1972.

• lntr-un meci de verificare în 
vederea reluării campionatului re
publican feminin, Crișul a jucat, la 
Oradea, cu Sănătatea Satu Mare, de 
care a dspus cu 59—57 șl 77—42. S-au 
remarcat Varga, Vidicăn, Bodor de 
la Crișul, Horvath, Fiillop și Pataki 
de la Sănătatea.

• Tradiționalul turneu feminin do
tat cu „Cupa 16 Februarie", organizat 
de clubul sportiv Rapid București, a 
fost cîștigat de Selecționata divizio
nară A, urmată de Rapid, I.E.F.S. și 
Lotul de junioare.

• Formația feminină Universita
tea Cluj a susținut, zilele trecute, cî
teva meciuri de verificare în compa
nia unor team-url bucureștene (Poli
tehnica și Școala sportivă nr. 2) și a 
lotului de junioare. In echipa stu
dentelor, pregătite de antrenorul Ni- 
colae Martin, au evoluat și junioa- 
rele Irina Szekely, Viorica Moraru, 
Mariana Merca și Liana Jighișan, 
produse ale „pepinierei" Școala spor
tivă Cluj (antrenor Horia Pop).

• în cele nouă meciuri disputate 
în divizia școlară și de juniori, re
prezentativa Liceului nr. 35 București 
(antrenor G. Chiraleu) a realizat o 
medie de 125 de puncte înscrise în 
fiecare partidă.

Evident, un record în materie.
• Noi antrenori la conducerea unor 

divizionare masculine: Emil Manea la 
Politehnica București și Marius Băr- 
bulescu la Rapid.

• O primă serie de 72 panouri de 
minibaschet au fost repartizate 
C.J.E.F.S. Sibiu, Galați, Vilcea, Ba
cău, Prahova, Cluj, Teleorman, Me
hedinți, Ilfov, Dîmbovița, Botoșani, 
Focșani, Brașov și Bihor care, l-a 
rîndul lor, le vor împărți liceelor șl 
școlilor care le-au solicitat.

• Din nou vești despre activitatea 
minibaschetbalisticâ din Tulcea. Ini
mosul prof. Dumitru Andreev a or
ganizat „Cupa de iarnă", cîștigată de 
prima echipă a Liceului „Spiru Ha- 
ret", urmată de Școala generală nr. 
1, Liceul „Spiru Haret" II, Școala 
generală nr. 6. Cei mal buni jucători: 
Paul Boerencu și Laurențiu Boteanu 
din clasa a Vl-a a Liceului „Spiru 
Haret". C.J.E.F.S. Tulcea a oferit 
cupe, diplome și alte premii.

• Tabelele utilizate de echipele 
divizionare (A, B și din campionatul 
școlarilor și juniorilor), din unele 
județe mai sînt valabile pînă la 1 
aprilie. De la această dată, prezenta
rea carnetelor de legitimare regula
mentare devine absolut obligatorie. 
In acest sens, cluburile și asociațiile 
interesate sînt invitate să-și procure 
carnetele respective de la F.R.B.

• Luni, Ia ora 18, va avea loc ple
nara Comitetului federal, în cadrul 
căreia va fi analizaîă activitatea in
ternă și Internațională pe anul 1972 
și va fi aprobat planul de măsuri 
pentru anul în curs. ——

bras. D- Aldea 71.8 — 100 
353 — 200 m bras, V. Mo- 
4 — i'6 m bras și Camelia 

Hoțesc* 134 7 — 100 m si 3:002.2 — 
2 0 m hresL ea si cîțiva înotători 
deja ccxtsscrațj (E. Aimer 4:10,6 — 

■. Anca Groza 68.8 — 
— 200 m delfin.

100 m bras sau 
9 — 100 m spa- 

s-au apropiat 
rime. Și cu a- 
L am epuizat 

rare ne-au confir- 
aoaSe eorua Pe ei si în

X-S®
Tb

130 m și
E. Hempei
Laviaia Dccea 1:1

L A4»m)

STILL'L OFENSIV - COMPOXEXTĂ A JOCL1U V.OOfRK.

DE CE SE REXLXTĂ LA a?

Coneursul republican de la Hu
nedoara, rezervat seniorilor și se
nioarelor s-a disputat, anul acesta, 
pe un teren oarecum neobișnuit 
pentru tenismenii noștri, înecurile 
pe suprafață de parchet ridieînd — 
după cum foarte bine se știe — 
probleme diferite de acelea' ale jo
cului pe courts-uri de zgură. Dar 
este cu atît mai bine că federația 
de specialitate s-a oprit la o astfel 
de rezolvare, cu cît în sezonul . in
door", cu deosebire, competițiile 
din străinătate au loc. aproape în 
exclusivitate, pe terenuri rapide.

în puține cuvinte — înainte de a 
caracteriza, pe scurt, evoluția d- 
torva jucători — vom spune că în
trecerea nu s-a ridicat, în ceea ce-i 
privește pe băieți, la nivelui pe 
care un concurs republican îl pre
supunea. Aceasta datorită faptului 
că tenismenilor noștri le lipsește 
una dintre componentele jocul-, 
modern, anume ofensiva. Cu atît 
mai pregnant s-a vădit această la
cună, cu cît aproape toți cei care 
au evoluat la Hunedoara, au pre
ferat... defensiva, retragerea pe li
nia de fund a terenului, ceea ce în 
condițiile jocului pe parchet echi
valează cu o înfrângere în 99 la 
sută din cazuri. Așa s-a întimplat 
cu Nemeș, cu Sotiriu și, parțial, cu 
Ovici.

S-a vădit, pe de altă parte, o a- 
larmantă nesiguranță în lovitura 
de serviciu. O evidență pe care am 
ținut-o „la zi", ne-a permis să con
statăm că procentajul punctelor a- 
cumulate din această lovitură nu 
a depășit 5 la sută din totalul pro
cedeelor întrebuințate.

Vorbindu-ne despre jucătorii din 
lotul reprezentativ, antrenorul Ca- 
ralulis făcea aprecierea că ..Oriei, 
după cîteva meciuri în care nn a 
strălucit, și-a revenit, oarecum, abia 
în partida cu Sotiriu, hotărindu-se

■ ■

din 
re- 
j'O-

âeare'e. C-ztre ete. «3
ia Hșaedcare -see.jr. de bx= 

viribtl n aeneă prirâțA. In 
a rapid M «-
«fler. ea a Sctr. drtradx

eres eon ițu fresce de reeșa'.at In 
specia! in meciul ca Tndrih C-ofca. 
Slmiooeseo s-a m.șexl foarte tine 
pe teren, Efnd aceea care a con
dus joeu! aproape tot rimpoL Cam- 
ptoasa țării. IwLtk Gsta. deșt a 
fost în focxâ mai btrte deeft la 
coneorMd- .Cupa Umrii’ de la 
Bretire»*.i. a avut o perioadă de că
dere — după aprecierea antrenoru
lui Caralulis — accentuate după 
ce a pserdut meciul cu Mariana S»- 
mkxaescu. Si sperăm că ambițioasa 
ludith Gchn a traversat doar o 
eclipsă trecătoare de formă.

Coneocnrtent, în sala Steaua 
Capitală, s-a disputat concursul 
publican rezervat juniorilor și
nibarelor. Pe linia bunei lor com
portări din meciul cu echipa Unga
riei. tinerii Mihal Tăbăraș și Cos
te! Curcă au confirmat speranțele 
pe care le investesc tehnicienii în 
talentul lor. Tăbăraș, mai cu seamă 
poate fi considerat unul dintre ju
cătorii cu cele mai mari posibili
tăți.

Nii vom încheia înainte de a ne 
exprima o nedumerire trezită de 
o hotărâre a federației de specia
litate : de ce rezultatele întreceri
lor de sală nu sint luate In consi
derație la alcătuirea clasamentelor 
anuale ? Punem întrebarea și în 
numele antrenorilor, dar și al ju
cătorilor, al tuturor jucătorilor pre- 
zenți la întrecere.

Ion GAVRILESCU

iar organizatorii au stabilit hare
muri de participare extrem de se
vere pentru eventualii participant!. 
Consultind ultimele rezultate ale 
sportivilor noștri' fruntași vom con
stata cg doar trei dintre aceștia 
și-au cîștigat dreptul de a lua star
tul alături de elita înotului mon
dial, Este vorba de Marian Slavic, 
Dietmar Wettemeck și Eugen Aimer, 
care repetîndu-și recordurile per
sonale în bazinul de 25 m de la 
Bremen s-ar putea clasa în primii 
opt. *

Faptul în sine ni se pare lăudabil 
pentru valoarea destul de scăzută a 
înotului românesc. Mai interesant 
însă — și de aceea afirmam că la 
prima vedere, cifrele par îmbucură
toare — ar fi să știm dacă antre
norii și sportivii au considerat a- 
cest concurs de selecție ca un scop 
în sine, făcând o pregătire speciali 
pentru el, sau rezultatele sînt o 
consecință n unui plan de antre
nament bine alcătuit pe o perioadă 
mai lungă, vizînd ca principale 
obiective concursurile din aprilie 
(pentru primul ciclu) sau Balcania
da și campionatul mondial (pentru 
al doilea ciclu). Dacă prima varian- 

întîm- 
o se- 

Reșița 
în lu- 
și se-

tă este valabilă (și așa s-a 
plat și în anii trecuți, cînd 
rie de rezultate obținute la 
nu au mai fost confirmate 
nile următoare) înseamnă că 
zonul 1973 al celor cîțiva înotători 
fruntași a fost de pe acum com
promis. In caz contrar însă, merită 
să așteptăm o primă confirmare a 
acestor cifre chiar la Bremen si 
apoi 
vară 
Sofia

Cu
bătăm cu apă rece pentru cîteva 
rezultate evident valoroase și sâ 
așteptăm confirmarea lor, mai ales 
în bazine de 50 m. Apoi tehnicienii 
noștri ar trebui să privească cu 
mai multă seriozitate Ia ceea ce se 
află în spatele recordmenilor noș
tri, Ia faptul că ceilalți sportivi care 
continuă pregătirile (dar o fac în 
mod necorespunzător) obțin în con
tinuare cifre modeste. Și atunci, 
pe bună dreptate, ne întrebăm ce 
s-ar face oare federația de specia
litate dacă ar trebui peste o săp- 
tămînă să alcătuiască reprezentative 
complete (mai ales una feminină) 
cu cîte doi concurenti de fiecare 
probă ? Primii care ar trebuie să 
ne răspundă la această întrebare 
sînt antrenorii de la Dinamo și 

. Steaua, de la Școlile sportive din
București, sau cei din secțiile de 
ia Reșița. Cluj și Timișoara. Oare 
acestea sint toate posibilitățile lor? 
Iată întrebări la care conducerile 
cluburilor respective; comisiile mu
nicipale și județene de specialitate 
datorează mai de mult opiniei pu
blice un răspuns.

— pentru sezonul de primă-
— la „triunghiularul" de la 
cu Bulgaria si Polonia.
alte cuvinte — să nu ne îm-

Adrian VASILIU

Pe marginea

SELECȚIA BUNĂ TREBUIE DUBLATA

Campionatul republican de sală 
al țunioriior de categoria a Il-a 
aflat la prima ediție, ne-a pri
lejuit o serie de constatări. unele 
piăcute, altele mai puțin, privind 
activitatea tinerilor atleți. Notînd 
mai întîi faptul că organizatorii 
competiției s-au străduit să asi
gure cele mai bune condiții de 
întrecere (ținind seama de dispo
nibilitățile locale putem spune că 
eforturile C.J.E.F.S. Botoșani și ale 
conjisiei locale de atletism au fost 
in bună parte încununate de suc
ces), sugerăm federației să men 
țină orașul moldovean pe harta 
competițiilor de nivel republican.

NUMEROASE Ș! ATRACTIVE ACTIVITĂȚI DE MASA
(Urmare din pag. 1)

generale nr. 5 în cadrul finalelor 
„Trofeului speranțelor".

întrecerile s-au caracterizat prin 
dîrze dispute, fiind dominate de 
dorința fiecărui tînăr concurent de 
a avea o comportare cît mai bună 
și de a obține victoria. în urma 
partidelor disputate au fost desem
nați cîștigători : Mihăiță Cutudi 
(Șc. gen. 5), Dan Popescu (Șc. gen. 
5) și Ion Groebar (Șc. gen. 2).

De notat că această frumoasă 
inițiativă va fi continuată prin or
ganizarea de către comisia locală 
de specialitate a unei competiții 
6ăptămînale pentru cei mici.

PESTE 2 500 PARTICIPANT! 
LA „CUPA 16 FEBRUARIE"

In orașul Caracal, nu numai
nerilor le place să se întreacă la

ti-

diferite discipline sportive, ci și ce
lor mai în vîrstă. Astfel, cu prile
jul „Zilei Ceferiștilor“, 
împreună cu asociația 
C.F.R. au organizat 
polisportivă, dotată 
Februarie".

Intrată în tradiția 
masă din oraș, competiția a pro
gramat anul acesta întreceri de 
cros, fotbal, șah, tenis de masă 
și - gimnastică, cu participarea unui 
număr record de asociații sportive 
(16), însumînd peste 2 500 de con
curenți. întrecerile au avut loc pe 
categorii de vîrstă.

Consemnăm, de asemenea, că, cu 
acest prilej, tînăra asociație spor
tivă C.F.R., de curînd constituită, 
și-a făcut debutul organizatoric icu 
o competiție dedicată lucrătorilor 
feroviari,

LA FIECARE SF1R5IT 
DE SAPTAMINÂ

DE

C.O.E.F.S., 
sportivă 

o competiție 
cu „Cupa 16

sportului de

A intrat în obișnuința catedrei 
de educație fizică a Liceului nr. 1 
din localitate (prof. Ion Pirvulescu 
și Viorica Gherman) să organizeze 
la sfîrșitul săptămînii competiții 
rezervate celor mai buni elevi 
sportivi ai școlii, cărora li se mai 
adaugă și invitați de la 
ciații școlare din oraș.

In sala de gimnastică 
buni 16 jucători de tenis 
din liceele și școlile profesionale 
și-au dat întîlnire într-un concurs 
(care s-a dovedit pînă la urmă plin 
de surprize) dotat cu „Cupa tinere
tului școlar". Ionel Tănase (Lie. 
nr. 1) a reușit să termine competi
ția fără să 
fiind urmat 
gen Grigore,

alte aso-

maicei
de masă

cunoască înfrîngerea, 
în clasament de Eu- 
de la același liceu.

Eclitpa masculină Rapid București a obținut duminică o prețioasă Victori^ 
in dauna formației Flacăra Cimpina (5345—5092 pd). Unul dintre cei 
mai buni rapidiști a fost și juniorul Valeriu Pișcoi — notat pe foile de 
arbitraj cu 909 pd Foto : B. VASILE

ETAPA INAUGURALA A NOULUI SEZON
A PRILEJUIT PARTIDE DE MARE LUPTĂ

Campionatul diviziei A la popice, care 
s-a reluat la sfîrșitul săptăminii trecute, 
promite sJ aihă o desfășurare deosebit 
de Interesantă, furnlzlnd dispute, cum 
rar s-au*văzut în această competiție. E 
firesc acest lucru, întrucît în această 
a doua Jumătate a campionatului se de
cid, atît cele trei echipe din flecare se
rie, care vor participa în turneul final 
pentru titlurile naționale, cit și ulti
mele două clasate, care vor retrograda. 
(S-a renunțat, deci, la organizarea unui 
turneu de baraj pentru recalificarea în 
prima divizie).

Desfășurarea primei etape a returului, 
se înscrie în coordonatele arătate. Echi
pele șl-au apărat șansele pînă la ultima 
bilă, unele dintre ele au arătat o fru
moasă revenire șl obținînd rezultate va
loroase. Din cele 20 de partide, patru 
s-au terminat cu victoria formațiilor 
aflate în deplasare, trei s-au încheiat la 
scoruri strinse iar în patru reuniuni 
s-au înregistrat rezultate neașteptate. 
Pentru întrecerile de popică, unde, de 
regulă, gazdele . cîștigă la scor, aceste 
cifre constituie surprize de proporții.

Despre disputa aprigă, care s-a dat în 
etapa inaugurală a noului sezon com
petitions!. vorbesc. In primul rînd, re
zultatele meciurilor Voința Oradea — 
Voința Tg. Mureș (cîștigat. de gazde la 
un punct diferență). Voința București — 
Rapid București (victoria revenind fero
viarelor la limită, putem spune, 2S08— 
2601) și Voința București — constructo
rul Galați. în care prima sansă o avea 
sextetul gălățean, lider autoritar al se
riei Sud. După un Joc extrem de inte
resant, in care oaspeții au fost la un 
pas de victorie, au cîștigat popicarii de 
la Voința cu un plus de 34 de „bețe", 
înfrîngerea Constructorului se datorează 
și evoluție.! modeste a jucătorului Iosif 
Tlsmănaru. component al reprezentati
vei naționale, care n-a reușit să atingă 
limita celor 900 p.d. ,

campionatului juniorilor II

0 PREGĂTIRE TEHNICĂ CORECTĂ

Proba de 50 ma 
fetelor a adus pe 
primele două 
locuri pe repre
zentantele Școlii 
sportive de atle
tism — Corina 
Călinescu și Au

rica Nedelea

Sala de acolo 
unele îmbunătățiri, 
bază atletică de iarnă.

poate deveni, cu 
o excelentă

•Am rămas datori cu prezenta
rea clasamentului pe titluri și 
medalii. Pe primul loc s-a situat 
Școala sportivă de atletism din 
București — cea mai importantă 
unitate a atletismului nostru pen
tru juniori, care a dominat și 
prin numărul mare de concurenți 
campionatul de la Botoșani — cu 
3 locuri I, un loc II și un loc III- 
Pe locurile următoare: Viitorul 
și C.S. Brăila 2—1—1, Șc. sp. Con
stanța 1—1—1. Sc. sp. Pitești 
1—0—1, Șc. sportivă Gloria Arad, 
C.S. Școlar București și Liceul 2 
Iași 1—0—0 etc. Au obținut medalii 
la aceste campionate reprezentanții 
a 20 de unități 
de 53 care au 
renți. In afara 
citări se cuvin 
nilor (antrenorul Ion Moroiu își 
menține „cota" de două titluri, un 
elev de-al său realizînd și singu
rul record al actualei ediții) și 
clubului Viitorul, prezent doar cu 
5 atleți la start dar avînd 4 me
dalii cîștigate.

atletice din totalul 
prezentat concu- 

cîștigătorilor, feli- 
în special brăile-

de 
că 
u-

• Numărul concurenților 
243 — este asemănător cu cel 
anul trecut. Este foarte bine 
federația a impus haremuri — 
nele destul de dificile — pentru că
este vorba de o finală de campio
nat național și nu de un concurs 
de masă. Au fost totuși prea mulți 
concurenți ale căror rezultate au 
fost departe de aceste haremuri — 
înscrierea la concurs s-a făcut pe 
baza îndeplinirii lor! — lucru
care ne face să ne îndoim ■ de se
riozitatea unor antrenori. N-am fi 
asistat altfel la „performanțe 
de 11,09 m la tripiilsalt sau 5.91 
m (!!) la aruncarea greutății fete.

1

O impresie bună au lăsat cîteva dintre 
divizionarele aflate pe ultimele locuri 
ale clasamentelor celor patru serii. Ast
fel, Olimpia Reșița și Voința Lugoj, ocu*. 
pantele ultimelor locuri din seria Nord, 
au întrecut, pe „teren" propriu, la dife
rențe apreciabile, pe fruntașele grupei, 
Jiul Petrila și respectiv. Voința Tg. Mu
reș. Olimpia, în special, manifestă o for
mă bună, dovedind că este pe cale de 
a ieși din eclipsa în care se afla în tu
rul campionatului. Reșițenii au realizat 
o cifră valoroasă (5121) cu toate că 
maestrul emerit al sportului, Ion Mico- 
roiu, care a revenit la formația din o- 
rasul de pe Birzava, nu a fost în pleni
tudinea forțelor, el doborînd doar 859 
de popice.

Echipele campioane. Voința București 
(femei) și Petrolul Ploiești (bărbați), au 
jucat pe arenele lor, dar numai Pe
trolul a reușit să cîștige. în fața Gloriei 
București, o formație destul de valo* 
roasă. Fetele de la Voința au pierdut 
jocuț cu Rapid, la capătul unei întilniri 
în care adversarele lor au fost în ver
vă. toate reușind punctaje superioare: 
peste 415 pd.

în seria Nord (femei), performerele 
au fost Voința Cluj și C.S.M. Reșița, 
ambele învingătoare în deplasare (Ia 
Craiova și respectiv, Timișoara) cu re
zultate concludente. Acum, Voința se 
află în fruntea clasamentului, iar C.S.M. 
pe locul III.
In încheiere vrem să amintim de 

două formații, car-e pe- arenele lor sînt 
imbatabile, dar în t deplasare joacă sub 
orice critică : Victoria Bod și Spartac 
Satu-Mare, care în etapa inaugurală au 
fost întrecute fără drept de apel. Vic
toria Bod de către Rulmentul Brașov, 
ultima din seria Sud, la o diferență de 
307 popice, iar Spartac de către Voința 
Clui. la un scor puțin obișnuit : 5290— 
4747 1

• Rezultatele au fest, în gene
ral, mai bune decît anul frecut 
Chiar dacă unele din ele nu sînt 
de natură să ne entuziasmeze gă
sim o compensație într-o problemă 
cel puțin la fel de importantă la a- 
ceastă vîrstă: SELECȚIA. Am văzut 
la cîteva probe (lungime băieți și 
fete, greutate băieți și fete, triplu- 
salt) tinere și tineri foarte bine 
formați care își pot valorifica în 
scurt timp calitățile naturale în 
rezultate valoroase. Important este 
acum ca aceste calități native să 
fie completate de o pregătire teh
nică asemănătoare. La acest capi
tol am remarcat însă, deocamdată, 
lipsuri evidente, care au influen
țat valoarea performanțelor. în 
probele de viteză, de expmplu, an 
fost finale si chiar serii în care 
„s-a furat" startul de 5—6 ori — 
au existat și descalificări — și 
această carență, neîndepârtată la 
vîrstă junioratului, poate fi cu greu 
retușată mai tîrziu.

® S-a scris pînă acum mult și 
frumos despre Liceul Central Ex
perimental de Atletism din Cîm
pulung Muscel, despre ideea mate
rializată prin înființarea acestei u- 
nitățr, despre rezultatele obținute 
acolo. Sîntem obligați de această 
dată la o cotitură de 180 de grade: 
liceul din 
miș atleții 
Cîmpulung 
acest gen 
Cîmpulung 
tă unitate
Liceul din
— firesc - 
mit copii din diferite locuri ale 
țării, pentru că se consideră că 
aici au condiții optime de a se 
realiza pe plan sportiv. Așteptăm 
explicații la o absență pe care nu 
numai noi o găsim inexplicabilă 
și inadmisibilă...

Cimpulung nu și-a tri- 
la Botoșani. Liceul din 
este unica formă de 

din țară. Liceul din 
este cea mai importan- 
atletică din provincie.
Cîmpulung îmbrățișat 

— de Federație a pri-

FEMININ
Seria Sud

Iată clasamentele la zi i

1. Rapid București

10 7 0 3 12486 14

2. Gloria București 10 7 0 3 11870 14
3. Laromet București 10 6 0 4 12017 12
4. Petrolul Băicol 10 6 0 4 11453 12
5. Metrom Brașov 11 6 0 4 H659 U
6. Vo.ința București 10 5 0 5 12387 10
7. Cetatea Giurgiu 10 5 0 5 11700 10
8. Voința Constanța 10 4 0 6 11479 8
9. Instalatorul Buc. 10 3 0 7 11333 6

10. Frigul București 10 1 0 9 11154 9.

Serîa Nord
1. Voința .Cluj 10 7 0 3 11870 14
2. Voință Tg. Mureș 10 7 0 3 11762 14
3. C.S.M. Reșița 10 7 0 3 11666 14
4. Voința Mediaș 10 7 0 3 9100 14
5. Hidromecanica Bv. 10 6 0 4 11439 12
6. Voința Oradea 10 6 0 4 11383 12
7. U.T. Arad 10 4 0 6 13321 8
8 Voința Craiova 10 3 0 7 11305 6
9. Voința Timișoara 10 2 0 8 11268 4

10. Record Clui 10 1 0 9 10733 2
MASCULIN 
Seria Sud

1. Constructorul Galați 10 7 0 3 26144 14
2. Rapid București 10 6 0 4 26612 123. Constructorul Buc. |6 6 0 4 24649 12
4. Voința București 10 5 0 5 25784 10
5. Gloria București 10 5 0 5 25739 10
6. Petrolul Ploiești 10 5 0 5 25706 10
7. Flacăra Cimpina 19 5 0 5 25264 10
8. Victoria Bod 10 5 0 5 23325 10
9. Rulmentul Brașov 10 3 0 7 25496 6

10. Laromet București 10 3 0 7 24957 6
Seria Nord

. 1. Voința Cluj 10 7 0 3 25375 142. C.F.R. Tg. Mureș 10 6 0 4 25056 123. Jiul Petrila 10 6 0 4 24719 12
4. Voința Tg. Mureș 10 6 0 4 24699 12
5. C.F.R. Timișoara 10 5 0 5 25056 10
6. I.C. Oradea 10 5 0 5 24713 107. Electrica Sibiu 10 5 0 5 24450 108. Spartac Satu Mare 10 5 0 5 23959 109. Olimpia Reșița 10 3 0 7 24367 6

10. Voința Lugoj 10 2 0 8 24800 4

SEZONUL ÎNTRECERILOR CONTINUĂ
Sezonul competițiilor cicliste con

tinuă. După „Cupa Olimpia", ru
tierii fruntași — membri ai loturi
lor naționale — vor lua duminică . 
parte la o întrercere pe circuit or
ganizată de Asociația sportivă Con
fecția București. Competiția se 
desfășoară pe un circuit de 1 km. 
Sînt programate probe pentru toate 
categoriile de alergători, întrece
rea seniorilor urmînd să se dispute 
de-a lungul a 40 de ture, cu sprint 
la fiecare 5 ture.

Adunarea concurenților este pro
gramată pentru ora 9, la F. C. Bucu
rești, concursul desfășurîndu-se pe 
străzile din împrejurimi.Vladimir MORARU

Șl
VlNĂTORI COLECTIVE LA FAZANI 

PENTRU COMBATEREA RĂPITOARELOR 
Asociațiile bucureștene de sector

ale vînătorilor și pescarilor sportivi 
organizează, duminică, tunători co
lective, astfel:

Sectorul I : vînătorj colective la 
fazani în pădurile Vlad Țepeș, Cio- 
lănești. Crevedia și Vadul Lat.

Sectorul III • vînători colective 
la fazani în pădurile Bucov, Miroși 
și Cernica și vînători de combatere 
a răpitoarelor în terenul de vînă- 
toare Sâpunari.

Sectorul V: vînători de comba
tere a răpitoarelor în terenurile de 
vinătoare Cegani, Dunărea, Marsi- 
lieni, Videle și Babele.

Sectorul VIII ; vînători de com
batere în terenurile de vînătoare 
Dîrza, Hîrșova și Ștefănesti.

înscrierile pe listele de partici
pare și informații suplimentare —
la sediile asociațiilor.

ÎN ATENȚIA VÎNATORILOR...
Continuă viza permiselor de port

arma, de către organele de resort. 
Pentru a se evita aglomerările și 
deci pierderile de timp, la fiecare 
asociație există afișată proprama' 
rea cuvenită.
...ȘI A PESCARILOR SPORTIVI 

întrucît fiecare asociație își fi
xează un anumit regim privind pes
cuitul sportiv în bazinele amena
jate sau semiamenajate, li se reco
mandă pescarilor sportivi să se in
formeze la sediul asociației sau fi
lialei asupra regimului apei vizate. 
De asemenea, li se recomandă pes
carilor sportivi ca înainte de a ieși 
la prima partidă de pescuit să-și 
vizeze permisul de pescuit pe anul 
în curs. Ar fi păcat ca Ia prima 
ieșire din acest an să aibă anumita 
neplăceri.,.
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MAI MULTĂ ATENȚIE PREGĂTIRII TACTICE
INDIVIDUALE A HANDBALISTELOR

zoluția procesului de antrena
ntă și a jocului de handbal — a- 
cea din urmă considerat ca o re- 
fleare a calității primului — are 
o inamică proprie, cu accelerări 
și tcetiniri determinate de obiec- 
tivitea lnterrelațiilor stabilite 
tni componente. Cum este și fi
res fiecărei etape de dezvoltare ti 
cospunds un anumit tip de inter- 
relii care acordă, în mod diver
sify — ponderi anumitor părți 
corionente. Despre o asemenea 
porere, obiectiv necesară — cred 
— l etapa actuală ‘a handbalului 
nostț îmi propun să discut în 
matffilul de față și anume despre 
impoțnța ce trebuie acordată tac
ticii dividuale a handbalistelor.

înti tactica individuală și cea 
colectă există o strînsă corelație. 
Tacti« de ansamblu reprezintă ca
drul s manifestare a execuțiilor 
indivăale și depinde de acestea, 
în aiiza tacticii unei echipe a- 
tențlirebuie îndreptată în primul 
rind supra cunoștințelor, deprin- 
derilt și priceperilor tactice ale 
fiecăi jucătoare întrucît „tactica 
colectă este determinată de nive
lul tticii individuale".., ea fiind 
„...inaiarea valorilor tacticii in- 
divldie ale fiecărui component..."*) 
Am sistat asupra acestui lucru 
dat fid faptul că radiografia tac
ticii joc a multora dintre echi
pele lastră scoate în evidență fi 
suri capitolul pregătire tactică 
indivială. Aceste lipsuri explică, 
în bii măsură, unele simptome 
ale hdbalului nostru actual : lip
sa defensivitate, o limitată capa-

citate de colaborare între jucătoa
rele de semicerc și cele de la 9 m, 
ineficacitatea jocului pe extreme și 
altele. în contextul acestor proble
me, aspectele tacticii individuale 
sînt numeroase; mă voi opri nu
mai la unele dintre ele.

In atacul multor echipe lipsa de 
ofensivltate este datorată faptului 
că jucătoarele lor (mai ales cele 
de la 9 m) nu sînt suficient de 
preocupate de poarta adversă. Ele 
execută prea nar atacuri periculoa
se spre poartă, organizează o cir
culație paralelă cu semicercul și 
aplică foarte rar, corect și eficient,

mijloacele de bază ale tacticii co
lective : încrucișările, atacurile suc
cesive, „dă și du-te“ (un-doi-urile), 
paravanele, numeroasele variante 
de blocaje, învăluirile. Am convin
gerea că procesul de pregătire al 
acestor echipe nu ignorează aspec
tele prezentate, dar le abordează 
în contextul tacticii colective negli- 
jînd calitatea (și 'exactitatea) ac
țiunilor Individuale componente. 
Pentru creșterea valorică a execu
țiilor individuale jucătoarele tre
buie 6ă-și pună o serie de proble
me și să le rezolve rapid, oportun 
și exact. Să le trecem în revistă 
pe cele mai importante :

— De unde trebuie să pornească 
în acțiune. Este vorba de așezare 
corectă în teren 
începe o acțiune,

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

S.C. LEIPZIG
(Urmare din pag 1)

de odihnă totală, ci de una ac
tivă. imișoreneele au efectuat tm 
ciclu e antrenamente de Dregâ- 
tire ică în aer liber, au jucat_ 
fotbalApoi, revenite acasă, și-au 
con tint pregătirile la sală. Tn 
fiecardupă 
names sau 
în cooania 
ale L’llyi 
t've. este 
fă$oarde-a 
cîte 2tfe minute, ele oferind po- 
sibilitia exersării — în com
pania ăieților — a 4—5 sisteme 
de ioln atac. Nu este neglijată, 
fireștenici apărarea. Se inristă 
asupranobilității. a executării 
corecta blocajelor s.a.m.d.
ritor actualul stadiu de pregă
tire .echipei, antrenorul 
STA NN LACHE ne-a

amiazâ au loc antre- 
meciuri de verificare 
echipelor de juniori 

nr. 4 și Scolii spor 
meciuri test se des- 
lunsul a 4 reprize de

Refe-

CON- 
spus I 

„Jucă'rele noastre sînt în evi- 
dentăreștere a potențialului fi
zic. T au un moral bun și cred 
că dta confruntare cu S.C. Leip
zig »te fi cîștigată chiar la 
Leipz personal pot să vă spurț 
că dm din tot sufletul califi 
carean finala C.C.E., că ne pre- 
gătinintens pentru a o realiza, 
că simțim că va putea fi de 

Nu neglijăm as- 
cea

parte noastră v» .. „ 
pectică în prima partidă — 
de iminică, de la Leipzig 
vomitîlni o dîrză rezistentă, că 
S.C. eipzig dorește și ea această

ori de 
indiferent

cite ori 
dacă

pregătit tncalificare și că s-a _ ____ . .
secinți. Dar. tuturor acestor 
cultăți încercăm sâ le facem 
Dacă Universitatea Timișoara va 
reuși să evolueze la adevărata ei 
valoare, atunci sint sigur că vom 
promova in finala Cupei campio
nilor europeni. Vom face tot ce 
ne stă în putință pentru ea lucru
rile să se petreacă așa".

Fără discuție, un pronostic este 
hazardat. Se întîlnesc două echipe 
puternice, ambițioase, două for
mații cane doresc în aceeași măsu
ră să se califice In finală, alături 
de deținătoarea trofeului, cam
pioana Uniunii Sovietice, Spartak 
Kiev (care. în semifinală, are o 
misiune mai puțin dificilă in com
pania lui Niloc Amsterdam). Va 
reuși acel team care va ști să 
folosească mai bine avantajul tere
nului propriu.

Universitatea Timișoara pleacă 
la Leipzig mîine seara, cu trenul. 
Lotul care face deplasarea 
următorul : Elisabeta Simo, 
nelia Hristov 
Popa, Iolanda 
dula, Cristina 
Hrivnak, Elena Onofraș. Georgeta 
Pișcu, Dorina Damian și Gorița 
Gavrilov. Campioana noastră a- 
junge la Leipzig sîmbătă diminea
ța, ‘urmînd să susțină meciul cu 
campioana R.D. Germane duminică 
după amiază la ora 18. Intîlnirea 
va fi condusă de un cuplu de ar
bitri din Cehoslovacia.

con- 
difi- 
față.

este
Cor-

— portari, Terezia 
Rigo, Nadire Iba- 
Metzenrath, Hilda

acțiunea este de colaborare tactică 
sau de finalizare. Locul de așezare 
în teren nu e6te mereu același; el 
este diferit, în funcție de situațiile 
de joc mereu schimbătoare. De a- 
cee-a jucătoarea trebuie obișnuită 
să-1 aleagă de flecare dată cu mult 
discern ămînt.

— Cînd trebuie să înceapă acțiu
nea. De multe ori asistăm la ac
țiuni începute prea devreme și în 
acest caz jucătoarele își încetinesc 
alergarea spre poartă, atacurile lor 
devenind nepericuloase sau prea 
tîrzii, ceea ce face ca mingea să 
fie jucată la o distanță necores- 
punzâtoare față de apărători. în a- 
fară de aceasta, în cadrul mijloa
celor tactice amintite, sincronizarea 
acțiunilor este determinantă, iar 
momentul de începere a execuțiilor 
individuale condiționează 
zarea.

— Pe-unde trebuie să 
șoare acțiunea. Direcțiile 
se deplasează 
foarte mare 
buie alese în funcție de scopul tac
tic al execuțiilor întreprinse : de- 
marcajul direct, d^jnarcajul 
rect sau aplicarea unuia 
mijloacele tactice colective, 
toarele trebuie să sesizeze 
cele mai multe ori cu oarecare an
ticipație — culoarele (breșele) din 
apărare și să atace pe direcția lor ; 
ele trebuie să anticipeze necesitatea 
deplasării apărătorului direct din- 
tr-un anumit loc pentru a favoriza 
acțiunea unei coechipiere (demar- 
cajul indirect) și să se deplaseze 
in consecință ; în sfirșit, trebuie să 
observe în timp util posibilitatea 
de aplicare a unui mijloc tactic 
adecvat situației și direcțiile lui de 
deplasare 
tuia.

— Cum 
problemă 
structura acțiunii individuale între
prinse 
decis
pentru 
căreia este 
exemplu aci
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LA A. S. A. Tg. Mure?
după turneul

Germană

■ ■■

ATACUL, RISIPITOR DE OCAZII,
în R. D.

In ultimul meci, la Bursa, Turcia Romania 0-0

DUPĂ TURNEUL JUNIORILOR IN TURCIA

sincroni- I
se desfă- 

în care 
jucătoarele sînt de 

importanță. Ele tre-

indi- 
dintre 
Jucă- 
— de

să faciliteze reușita aces-

să acționeze. Această 
se referă ia faptul că

I
I
I
I
I
I
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uminică, 18 februarie, pe sta
dionul Ataturk din Bursa, 
echipa noastră națională de 

juniori a susținut — în compania 
selecționatei similare a țării gazdă 
— ultimul ei joc din cadrul tur
neului pe care l-a efectuat în Tur
cia. Sîmbătă noaptea și duminică 
toată Ziua a plouat, înaintea me
ciului chiar torențial, cu... fulgere, 
tunete și grindină ! Terenul a de
venit aproape impracticabil !

în acest meci, încheiat cu 0—0, 
echipa noastră nu s-a mai lăsat 
surprinsă de debutul vijelios al 
juniorilor turci, care, la Adapazari- 
Sakarya, forțaseră extraordinar 
pentru a lua avantaj- încă din start. 
La Bursa, primul lor șut la poarta 
lui Ciurea a fost tras după un 
sfert de oră (B. Mustafa), după 
care jucătorii noștri au trecut pe 
lingă gol în minutele 20, 23 și 34. 
cînd Răducanu, Munteanu și Hurloi 
(cel mai bun jucător de pe teren)

D au șutat puternic, obligîndu-1 pe 
portarul Mujdat să respingă in ex
tremis. După pauză — Engin, o 
extremă dreapta foarte rapidă, a 
avut — cum se spune în astfel de 
situații — golul în vîrful bocancu
lui, dar a tras în Chivit, pentru ca 
ultima mare ocazie să aparțină tot 
echipei României, în min. 75, cînd 
arbitrul, în loc să lase avantaj la 
Marcel Răducanu — scăpat spre 
poartă, după ce fusese obstrucțio- 
nat de fundașii centrali turci — a 
fluierat, cu întîrziere, și a acorda* 
lovitură liberă de la 18 m.

Indiscutabil, rezultatele 
semnate pe tabelele de 
cai ale «stadioanelor ditIndiscutabil, rezultatele con
semnate pe tabelele de mar
caj ale stadioanelor din Ko- 

caeli-Izmit, Adapazari-Sakarya și 
Bursa sint. satisfăcătoare. Dar nu 
acestea contează in primul rînd, 
ci dacă în acest TURNEU DE PRE- 

'.TIRE au fost sau nu îndeplinite 
obiectivele pe care și le-au

antrenorii lotului de 
nificative ni se pai-, 
afirmațiile făcute 
stantin Ardeleanu, 
ultima partidă, pe 
poiere acasă. „Ca

juniori., 
în acest 
de prof, 
doua zi

Sem- 
sens, 
Con- 
după

trebuie să cuprindă proce- 
tehnice cele mai indicate 
situația de joc în cadrul 

inițiată. Sâ luăm ca 
iunea jucătoarei de la 

9 m inclusă în mijlocul tactic nu
mit blocaj și plecare din blocaj. 
Structura constantă a acțiunii este: 
alergare, prindere, fentă de schim
bare de direcție, dribling și pasă 
la jucătorul plecat din blocaj. Va- 
riabiiitatea structurilor este 
de alegerea celor mai adecvate 
cedee tehnice ale elementelor 
peciive : fenta de schimbare 
direcție poate fi simplă sau dublă, 
driblingul 
sau lung 
executată 
meroasele 
te aceste 
In funcție de poziția 
direct, a adversarelor 
pierelor învecinate.

Dacă toate acțiunile 
vor fi răspunsuri prompte și exacte 
la aceste întrebări (de unde ?, 
cînd ?, pe unde ?, cum ?), sînt con
vins că ofensivitatea — cerință de 
bază a concepției de joc — va de
veni o notă caracteristică a atacu
rilor în handbalul nostru.

VALERIU GOGALTAN
lector universitar la l.E.F.S.

dată 
pro- 
res- 

de

scurt (cu un singur pas) 
(cu 2—3 pași), iar pasa 
printr-unul dintre rîu- 
procedee cunoscute. Toa- 
procedee trebuie alese 

apărătorului 
și a coechi-

jucătoarelor

*) Prof. univ. Leon Teodorescu, 
„Despre tactica sportivă", Editura 
„Stadion", pag. 69—70.

l‘ DEȚINE FORȚELE NECESARE UNUI REVIRIMENT!
(Urmare din pag. 1)

pieră n-a insistat deosebit deoa- 
recsecția respectivă și-a analizat 
6it,ia într-o ședință aparte).

rioada dificilă pe care o tra- 
vefază fotbalul ca și numărul 
ros de atleți de valoare pe care-1 
ai acum Universitatea (club care 
a-prezentat, ani de-a rînduL port- 
dpelul atletismului românesc) au 
cstituit, de altfel, punctele care 
ru rezistat comparației cu trecu- 
t, de unde și concluzia că „U“ 
Hn secții și noua conducere) tre- 

;'ie să facă eforturi susținute pen- 
j a recîștiga terenul pierdut și 
întregi prestigiul de care acest 

'ub s-a bucurat nu numai prin-

tce omonimele universitare, ci in 
întreg peisajul sportului româr.esc 
de performanță.

Soluții, sugestii și propuneri s-au 
oferit nenumărate, mai ales că ac
tuala ședință de analiză Ca care, 
regretabil, n-a participat nici un 
reprezentant al Ministerului Edu
cației și în vă |ămînțu)3; sau al fe
derațiilor, care au la „U* secții de 
nădejde) s-a desfășurat ta două— 
reprize (despărțire între ele de 
două nopți luate drept sfetnici 
buni) și într-o atmosferă activă, 
aproape efervescentă.

Din suita gindurilor „înspre mai 
bine" (rostite de antrenori, preșe
dinți și membri de secții, cadre 
ale facultății de specialitate, aparat 
administrativ, suporteri, conducere)

Doriți sâ cunoașteți mai devreme

adversarii RAPIDULUI in CUPA CUPELOR?

°C

: •
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VIZIONAȚI FILMUL ENGLEZ

nCUPA GLORIEI"
(Meciuri celebre din Cupa Angliei)

regia : Tony Maylam

Leeds United se dezlănțuie I Charlie George contra lui Gor 
don Banks ! Marele fotbal ia el acasă I

Filmări excepționale (color)

ÎN CURÎND PE ECRANE [R0MÂNIAF1LM]

propus
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Echipa noastră de juniori, cu cîteva clipe înaintea primului meci al tur
neului. cu formația Kocaelispor din Ismit Foto : KUCUK — Turcia

Intermezzo cu Nicoiae Proca, pe aeroportul din Istanbul

1! UN TURNEU CARE - PRELUNGIT
A

CU ÎNCĂ 2-3 JOCURI - SI AR
1

FI ATINS SCOPUL IN TOTALITATE"

am reținut în mod deosebit pe cel 
al rectorului universități:. prof, 
univ. dr. docent Ștefan Pascu. pen
tru că el a reprezentat o sinteză a 
■ttaațfei de la _U", și, totodată, un 
program de viitor al «tobului :

.Neajunsarile — a arătat vorbi
torul — (âsecc mai puțin expli
cație ia caoze obiective și mai mult 
in slăbiciunile noastre, in lipsa de 
armonie dintre secții — sau unele 
dintre acestea — ți conducerea 
imediată a clubului, cit ți in pri
matul intereselor particulare din 
care unii, și-au făcut platformă de 
lucru. Sint neajunsuri provenite 
din împrejurările date și pe care, 
acum cunoscindu-le, le putem in- 
drepta. Cum putem, de altfel, re- 
lolza ți celelalte minusuri, sâ le 
spunem concrete, de care tehnicie
nii se izbesc in munca lor de zi cu 
zi ? Cum trebuie procedat ? Prin
tr-o mai bună chibzuință a bunu
rilor pe care Ie avem (n.r. bază ma
terială, echipament de lucru), prin 
hotăriri c3re să servească colecti
vității iar nu individului, prin so
luții salutare.
mism. Forțele necesare schimbării 
există : există potențialul tehnic și 
educativ, există pricepere, există 
preocupare artistică de a ridica 
sportul Ia o artă cu o singură față : 
cea îndreptată spre adevăr. Tre
buie doar concentrarea lor și cana
lizarea spre scopul pe care sîntem 
chemați să-1 împlinim : ridicarea 
clubului la înălțimea pe care uni
versitatea noastră — a 
ponentă este și „U“ — 
atît pe plan intern cit 
țional".

Adăugind și interesul 
p-articipanții au insistat 
pregătirii multilaterale — 
profesionale și morale — a studen
tului ce poartă tricoul cu „U“ (a- 
ceasta fiind o misiune de la care 
clubul n-a abdicat niciodată), rea
lizăm tabloul complet al preocupă
rilor și sarcinilor pe care „U“ Cluj 
le are, de acum, de împlinit

eliberate de pesi-

cărei corn- 
se situează 
și interna-

cu care 
asupra 

sportive.

Luni, 12 februarie, în cursa TA- 
ROM București 
Beirut se aflau 
baliști : Steagul
Club 
niori.
geau

stantin Radulescu clod și cu cine 
vor juca echipele lor. Nu știau. 
Turneu ia._ necunoscut ? Cam așa 
păreau a sta lucrurile. O săptă- 
mină mai tinfu, 
i-am reintilait pe aeroportul din 
Istanbul, unde aviocul a făcut o 
scurtă escală, la înapoierea in țară. 
L-am r.ța: pe antrenorul stega
rilor sâ ne ofere datele turneului 
efectuat

— Am jucat trei partide in Li
ban. Prima (13JT). ea echipa 
Nijmi. campioana de anul trecut, 
pe locul doi in actualul campio
nat Am pierdut eu 1—0. Echipa 
a jucat slab. Motive prea serioase 
n-au fost Poate doar oboseala 
diorva jucători, care au suportat 
mai greu drumul. Două zile mai 
tirziu (15.TI) am intilnit formația 
Homenetmen. liderul campionatu
lui. Ghergheli a marcat singurul 
goi al meciului, dar. de astă dată, 
echipa a evoluat așa cum aș dori 
s-o văd mereu, 
excelent, eu faze de mare specta
col. Păcat doar 
multe ocazii de mărire a scorului, 
în sfirșit. nltimul meci l-am sus
ținut în compania_ Sport Clubu
lui Bacău. Scor : 2—2. Au marcat 
Ghergheli și Balint. Sinăuceanu și 
Jenei (autogol). A fost o partidă 
frumoasă, aplaudată.

— In ce măsură și-a atins scopul 
acest turneu ?

— Turneul și-a atins scopul 
doar pe jumătate. Terenurile au 

Ifost foarte bune, timpul excelent, 
adversarii puternici. Dar cele trei 
jocuri nu au fost suficiente, între- 
rupîndu-se procesul la jumătate. 
Bine procedează băcăuanii, care 
vor mai susține alte trei partide 
in continuare. Șansa noastră ar fi 
ca și în țară să avem acum niște 
terenuri bune pentru a ne conti
nua procesul de definitivare a for
mației de bază, care va aborda 
campionatul și care a început să 
se contureze după aceste jocuri.

I
I
I
I
I
I
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Bacău și
Primele 

in Luban. 
pe Nicoiae Proca

Istanbul — 
trei loturi de fot- 
roșu Brașov, Sport 
naționala de ju- 
douâ echipe mer- 

I-ana întrebat 
și Con-

a-

nle. 
pe tras:

realizind un joc

că s-au ratat

ÎN FIECARE SAPTĂMlNĂ PREMII
Omologările tragerilor Loto din 

lunile ianuarie șl februarie aleanu
lui în curs s-au soldat cu premii 
de ridicată valoare în fiecare săo- 
tămînă.

Astfel, ultima omologare, aceea 
de la tragerea Loto din 9 februa
rie 1973, a atribuit nu 'mai puțin 
de trei premii la categoria 1 în 
valoare de 83.022 lei următorilor 
cfștigători: Moca Nicoiae din Con
stanța, Teisi Gheorghe din Tg. Jiu 
și Paiu Costică din București pe 
variante jucate 10% și un premiu 
în valoare de 85.102 lei cîștigat de 
Medei Sara din Rădăuți. De men-

ționat că și acest premiu a fost ob
ținut pe o variantă de 25’/o-

Iată, așadar, că și sistemul Loto 
este prezent în bătălia marilor 
premii înregistrînd mereu alte și 
alte performanțe realizate de par
ticipant din toate colțurile țării.

• Tragerea Pronoexpres de astă
zi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18.05.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți 
procura biletele pentru tragerea 
Loto de vineri 23 februarie a.c. La 
această tragere și în continuare la 
toate tragerile din luna februarie

*
Albu — Anghelini

Pescaru, Alecu
Iat-o : 
cescu),
Rusu — Șerbânoiu, Cadar, 
— Zotinca (Anghel).

5. Dintre aceștia.

(Ivăn- 
(Jenei), 
Balint 

Ghergheli, 
Gyorfi. Dintre aceștia, au jucat 
foarte bine Albu. Rusu. Șerbânoiu, 
Balint. Ghergheli și Gyorfi.

— în continuare. pină la startul 
în campionat, ce alte meciuri va 
mai susține Steagul roșu ’

— La 25 februarie, cu Politeh
nica Timisoara, la Brasov, la M 
februarie cu Torpedo Unești. in 
cadril -Cupei Silvia Ploesteantf* 
și probabil ea Universitatea Craio
va, la 4 martie.

a 
drumul de îna- 
și în alte me

ciuri, apărarea a evoluat bine. în 
acest compartiment. Lucuță, un ju
cător nou, cu reale 
confirmat că poate 
Mă bucură faptul 
Munteanu, Hurloi și 
șit să stăpînească o 
teren, să joace c„ 
gîndească majoritatea 
confere elasticitate 
Pot spune, deci, că se rezolvă bine 
sarcinile din apărare și de con
strucție la mijlocul terenului. For
ța atacului continuă să fie insă de
parte de ceea ce dorim, cu totul 
nesatisfăcătoare. Finalizarea acțiu
nilor ofensive este sub orice limită, 
cu toate că ultimul meci nc-a de
monstrat că există mari posibilități 
dc îmbunătățire a 
mai mare mobilizare 
nu — care, pentru 
echipă, va trebui să 
pentru totdeauna la 
artificii".

n bilanțul turneului se mai 
înscrie însă și o realizare de 
altă natură, care ne face plă

cere s-o consemnăm. Echipa noas
tră a lăsat — prin fotbalul prac
ticat, prin dîrzenia cu care și-a 
apărat șansele și seriozitatea tu
turor jucătorilor — o impresie deo
sebită, culegînd aprecieri favora
bile și aplauze pe deplin meritate. 
Ciurea a apărat foarte bine, fiind 
considerat de gazde ca un talent 
cu totul aparte. La mijlocul tere
nului, Hurloi s-a dovedit a fi ine
puizabil, șuturile lui de la distanță 
(dintre care două puteau fi goluri 
de mare spectaculozitate) 
murmurul tribunelor, iar dintre a- 
tacanți, Răducanu a fost răsfățatul 
întregii asistențe, în partidele de la 
Adaprazari-Sakarya și Bursa ju- 
cînd mai aproape de ceea ce i se 
cere, colaborînd mult mai eficient 
cu Șumulanschi, cel mai periculos 
șuter al echipei. Aceștî patru ju
cători, plus Cotigă, au polarizat a- 
tenția spectatorilor și adversarilor 
în meciurile de la Izmit, Adapa- 
zari-Sakarya și Bursa. Rămine de 
văzut în ce măsură apărătorii și 
mijlocașii vor confirma jocul lor 
bun în viitoarele partide de pre
gătire sau oficiale, dacă atacanții 
vor reuși să-și regleze tirul șuturi
lor, pentru că, orice s-ar spune, e 
greu să acorzi un calificativ de 
promovare unei linii de atac care 
in trei meciuri a marcat un singur 
goL Le-or fi plăcut gazdelor, Ră
ducanu și Șumulanschi, jucători 
inventivi, buni tehnicieni și șu- 
teuri. Nouă ne-ar place și mai mult 
dacă măcar 50 la sută din marile 
ocazii pe care și le creează echipa 
la poarta adversă ar fi materiali
zate în goluri. Dar, deocamdată, 
procentul de realizări este foarte 
departe de ceea ce pretinde toată 
lumea de la înaintașii echipei noas
tre de juniori. Am fi bucuroși să 
ne contrazică. începînd chiar de 
sâptămîna viitoare. la Așhabad. 
dar mai ales în greiele meciuri cu 
echipa Greciei, la Atena (18 mar
tie) și București (1 aprilie).

posibilități, a 
deveni titular, 
că mijlocașii 
Iuga au reu- 
ir.are zonă de 

cu mult calm, să 
fazelor, să 

jocului echipei.

ei, printr-o 
a iui Răduca- 
a rămine în 
renunțe odată 
comoditate și

stîrnind

L D. Lauren tiu DUMITRESCU

VÎUTORII DE „COMORI
P~O<iiiS 5 

de copii ți 
lansat In rt 
către aatrer

viște, 
ta: de 
de cei 
drișit 
bal ist.
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sută al Centrului 
i C^. Tîrgoviș'.e, 
primei formații de 
igen Popescu, ata- 
echipei din Tîrgo- 

e Pirvu, a fost indepăr- 
d din lotul echipei tocmai 

care ani de-a rindul l-au în- 
ți l-au ajutat să devină fot-

de un an la 
acolo unde 

e fondul lui 
lui în socie- 

ans din nou la fosta 
luat

pere^rinare
*a Cra:iova,
iu eoni ins c
comportarea

Universitate 
oamenii s-a 
moral, de < 
late, Pîrvu 
sa echipă. Și-ă luat angajamente 
peste angajamente că va face totul 
ca să șteargă .impresia greșită* pe 
care și-o făcuseră oamenii despre el. 
Că iubește prea mult fotbalul și că 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a deveni util echipei la care s-a con
sacrat. O dată reîntors la Tlrgoviște, 
după primele antrenamente, talenta
tul vîrf de atac a început să răsufle 
din greu, să nu mai aibă aceeași 
prospețime. Explicația era una sin
gură: vigoarea lui Pîrvu se irosea 
prin localuri, mai tot timpul în com
pania unor prieteni dubioși, In fața 
unui pahar prelungit...

Avertizat șl sancționat în nenumă
rate rînduri de conducerea secției de 
fotbal și de antrenorul Gh. Petrescu, 
pentru repetatele abateri de la con
duita sportivă, dezinteres în pregă
tire, pentru creearea unui climat ne
sănătos de lucru, Pirvu, In loc să se 
îndrepte, a persistat în a fi un ele
ment recalcitrant, continuîndu-șl via 
ța de huzur, sfidînd sfaturile celor 
din preajma lui.

MARI

■°ă

LOTO!
a.c., participant» pot opta—în ca
drul sumei cîștigate — la un au
toturism DACIA 1300 și eventuala 
diferență în numerar sau la întreg 
premiul în bani.
PREMIILE CONCURSULUI pronosport 

NR. 7 DIN 18 FEBRUARIE 1973

CATEGORIA I : (12 rezultate) 4,70 va
riante a 21.821 lei.

CATEGORIA a n-a: (11 rezultate)
63,93 variante a 1.886 lei.

CATEGORIA a ni-a : <10 rezultate) 
624,95 variante a 290 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Luni după-amiază s-a înapoiat în 
țară echipa A.S. Armata Tg. Mu
reș, care în perioada 12—19 februa
rie a întreprins un turneu în R. D. 
Germană. Amănunte despre acest 
turneu ne-au fost furnizate de to
varășul colonel Al. Florescu, pre
ședintele A.S. Armata Tg. Mureș.

— în săptămîna petrecută în R.D. 
Germană, la invitația clubului F.C. 
Hansa Rostock, am susținut două 

•partide, — ne-a declarat colonelul 
Al. Florescu. Prima partidă am sus
ținut-o în ziua de 14 februarie,, cu 
F.C. l-lansa și s-a încheiat cu un 
scor alb : 0—0. Cea de a doua 
avut loc în ziua de 17 februarie, în 
compania formației Schifhart Waf- 
fen, pe care am întrecut-o cu sco
rul de 5—0 (3—Oj, golurile fiind 
marcate de Fazecaș 2, Naghi, Mu- 
reșan din penalty și Varodi.

— Ce jucători au fost folosiți ?
— După cum se știe, în turneu 

am plecat fără trei titulari : Haj- 
nal, Boloni și Unchiaș, reținuți la 
loturile naționale de seniori și res
pectiv tineret. Antrenorul T. Bone a 
utilizat aceeași formulă în ambele 
meciuri, efectuînd doar două schim
bări la pauza celei de a 2-a partide. 
Iată jucătorii folosiți : Solyom (Na
gel) — Szollosi, Kis, Ispir, Czako 
— Varodi (Orza), Coler — Caniaro, 
Naghi, Mureșan și Fazecaș.

— în afara celor două intilniri, 
ce program ați avut ?

— în fiecare zi, antrenorul Bone 
a condus cîte o ședință de pregătire 
fizică și tehnică. Noi sîntem mul
țumiți de stadiul de pregătire atins 
în perioada actuală de echipă. De 
altfel, rezultatele confirmă acest 
fapt. De asemenea, și jocul, în an
samblu, ne dă speranțe că în re
tur formația noastră va pune ac
centul, în principal, pe ofensivă, 
în afara antrenamentelor și meciu
rilor, în program a mai figurat vi
zitarea portului Rostock, a orașului 
Berlin, precum și a stațiunii bal
neare Warnemiinde. în concluzie, 
turneul a fost folositor pentru pre
gătirea echipei. Sînteni mulțumiți, 
deasemenea că am obținut rezul
tate pozitive.

P. VINTILA

Astăzi, la Pitești

f.C. ARGEȘ - IOTUL
Dl TINfRET (SUB 21 DE ANI)

înaintea plecării la turneul inter
național de la Viareggio (mîine di
mineață), lotul de tineret sub 21 de 
ani va susține, astăzi, la Pitești, 
ultima partidă de verificare. Ad
versar îi va fi echipa ' campioană, 
F.C. Argeș. Partida va începe la 
ora 15,30.

AZI Șl MÎINE, 
MECIURI AMICALE

7

Echipele divizionare vor susți
ne în aceste zile alte meciuri a- 
micale. Astfel, astăzi, pe terenul 
III din Complexul Dinamo din 
Capitală, va avea loc partida Di
namo — 
începe la

Mîine, 
București 
formației 
dionul din str. dr. 
la ora 15,30.

In aceeași zi, la 
începere de la ora 
mata va întîlni pe

Tehnomctal. Meciul va 
ora 15.

divizionara B Progresul 
va juca în compania 

Azotul Slobozia, pe sta- 
Staicovici, de

Tg. Mureș, cu
15,30, A.S. Ar- 
Jiul Petroșani.

SAU CE SE hlIMPLA CIND PIRVU E SCOS DIN IOT
Dar, ulciorul nu merge de multe 

orî la apă... spune un vechi proverb 
rcmâr.esc. Intr-una din zile, după ve
chea lui meteahnă, Pîrvu a întrecut 
măsura Ia restaurantul din parcul 
Chindia. Cu toate că ochii îi erau 
împăienjeniți ți ceasul trecuse de 
miezul nopții, fotbalistul care a doua 
zi trebuia să se prezinte in plenitu
dinea forțelor la antrenament, n-a 
vrut în nici un chip sâ părăsească 
localul și a Început să-și verse ama
rul pe ospătarii care nu mai vroiau 
să-i dea de băut. Numai organele de 
miliție au reușit să-l potolească.

Fapta Iul Pirvu n-a rămas fără 
ecou. Toți cei care l-au aplaudat 
cindva pentru realizările sale din te
ren au dezaprobat acum cu toată tă
ria comportarea imorală a aceluia 
care putea să ajungă un bun fotba
list Iar conducerea secției de fotbal 
a dovedit In sfirșit intransigență, 
sancționlnd cu fermitatea atitudinea 
lui Pîrvu.

Comportarea imorală a jucătorului 
Pirvu, semnalată de mai multe ori 
și de ziarul nostru, a devenit cunos
cută în toate cercurile fotbalistice. Și, 
totuși, mai multe echipe din Divizia 
A (care ignoră importanța majoră a

profilului etic al unu! sportiv-ce- 
tățean'), aflînd de excluderea sa din 
lotul tîrgoviștean, au început să-l 
curteze.

Dincolo de atitudinea criticabilă a 
acestor „vînători" de nume compro
mise, ne permitem să subliniem una 
din afirmațiile devenite laitmotiv în 
discuțiile purtate cu membrii secției 
de fotbal și antrenorul de la C. S. 
Tîrgoviște: „Pîrvu nu mai poate fi 
recuperat! Pentru că, de fiecare dată 
după ce a promis cu lacrimi în ochi 
că se va îndrepta, și-a reluat imediat 
vechile obiceiuri, îmbătîndu-se“.

Nimeni din Tîrgoviște nu mai crede 
astăzi în Pîrvu. Un singur om, antre
norul Eugen Popescu, care i-a îndru
mat primii pași în fotbal,’ la Centrul 
de_ copii și juniori al orașului, în
drăznește încă să mai spere într-o 
renaștere a fostului fiău jucător, de 
care își legase atîtea Iluzii. Măcar 
pentru âcest om, Pîrvu ar trebui să 
mediteze, să lupte cu sine însuși și 
să realizeze acum, cînd totul pare 
pierdut, marea cotitură a vieții sale.

Gheorghe NERTEA

A APARUT Nr. 352 AL REVISTEI

DIN CUPRINSUL CĂREIA VĂ RECOMANDĂM:

Corespondentă telefonică din Sevilla: TROI și BELDEANU — DOUĂ 
REALE CIȘTIGURI ALE LOTULUI REPREZENTATIV... apreciază antreno
rul VALENTIN STÂNESCU
Comentariul : GENERALIZAREA CONSTITUIRII CLUBURILOR DE FOT
BAL — DE SINE STĂTĂTOARE — O ACȚIUNE UTILA Șl EFICIENTĂ I 
In vizazjl actualității : GENERAȚIA DE SCHIMB A FOTBALULUI 
NOSTRU
O pagină despre preocupările educative ale antrenorilor divizionari 
La «INTERVIUL SÂPTĂMINII" î fostul jucător al «șepcilor roșii", doc
torul TRAIAN GFORGESCU
SIVORI — o spectaculoasă reintrare în scenă ca antrenor al națio
nalei Argentinei
CE ASCUND MARILE PERFORMANȚE î Confesiuni ele olandezului 
JOHAN CRUYFF
Soccerul brazilian confruntat cu mari probleme.
Vești din tabăra lui LEEDS, adversara RAPIDULUI în Cupa Cupelor 
Rubricile permanentei CARNETUL SCRIITORULUI, CARNET EXTERN, 
PRIM PLAN, MAGAZIN EXTERN, CAMPIONATE IN EUROPA

s
N



SELECTIONATA DE JDNIODI IA HOCHEI A TARII NOASTDE

Imitîndu-i pe seniori, care ieri 
la Budapesta au învins selecțio
nata Ungariei, tinerii jucători din 
reprezentativa de juniori a țării 
noastre au obținut și 
dar pe patinoarul 23 
Capitală, o frumoasă 
fața formației similare 
Scorul final, dar mai 
reprize : 6—1 (1—1, _ 
poate da o primă și sugestivă ima
gine asupra echilibrului de forte 
din acest meci amical și, în special, 
asupra perioadelor de dominare ale 
juniorilor români.

Partida a început în nota de evi
dentă superioritate a echipei noas
tre, care după scurt timp âe la 
primele schimburi de puc a și în
scris un gol frumos. Se părea, așa
dar, că totul va decurge în cele 
mai bune condițiuni pentru antre
norul St. Ionescu și tinerii săi 
elevi. Numai că, oaspeții au reu
șit egalarea mai repede decît se 
bănuia și, dintr-odată, aspectul jo
cului s-a schimbat. Echipa ma
ghiară, în mod clar inferioară sub 
raportul tehnicii și al patinajului, 
a înțeles că nu poate obține un 
rezultat dnorabil decît pe planul 
angajării fizice. în consecință, ju
niorii maghiari au început să lup
te cu o energie demnă de toată 
lauda, imprimînd — în plus — 
partidei, o notă de succesive due
luri individuale. Astfel, selecționa
ta de juniori a țării noastre și-a 
pierdut (parcă prea repede.-) omo
genitatea, a uitat brusc să joace 
colectiv, în pase și a încercat să 
rezolve totul numai prin acțiuni 
individuale. Era exact ceea ce do
reau adversarii noștri, care in a- 
cest fel au putut să mențină re- 

f

ei, tot ieri. 
August din 
victorie în 
a Ungariei, 
ales cel pe 

1—0, 4—0)

zultatul de egalitate (1—1) mai 
mult de jumătatea meciului. în 
fina!, insă, reprezentativa noastră 
a știut să se regăsească și benefi
ciind și de o cădere fizică eviden
tă a oaspeților s-a detașat net. ob- 
ținînd o victorie dară, la capătul 
unui joc în care a avut majorita
tea timpului inițiativa.

Cu excepția ultimelor minute 
cînd oaspeții iritați de perspecti
vele unei înfringeri mai categorice 
decît se așteptau au comis in serie

cîteva ieșiri nesportive, partida a 
avut o desfășurare frumoasă, dina
mică, în limitele sportivității.

Au înscris: Kedves (2), Nistor, 
Both. Pisam. Chitu — România. 
Lantoș — Ungaria. Bun arbitrajul 
cuplului V. Popov și Gh. Noncev,

la ora 18,30, cele 
întîlnesc din nou

CoGn ANTONESCU

HOCHEISTII ROMANI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMUL MECI, LA BUDAPESTA

(Urmare Ui pag l)
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VCUPA PRIETENIA LA PATINAJ VITEZA
da laRIAZAN, 20 (prin telefon, 

trimisul nostrru). —
Ultimele confruntări din 

ediției a IV-a a competiției 
naționale, de patinaj viteză 
prietenia" (probele de 3000 m fete 
și 5 000 m băieți) s-au desfigurat 
într-un cadru, festiv din toate 
punctele de vedere. Condițiile me
teorologice au fcst dintre ceîe mai 
bune, temperatură destul de scă
zută (4—5 grade minus) rezultate 
valoroase și un public numert». 
care a umplut 'pînă la refuz tri
bunele stadionului Spartak.

Disputele băieților la cursa lun
gă de 5 000 m erau așteptate rii 
justificat interes și ele au satis
făcut publicul în întregime. Tinerii 
fondiști sovietici au dominat 
acest „maraton", dar n-au lip
sit nici surprizele. Astfel, un 
patinator mai puțin cuncecut. 
Serghei Țelnîșev, a cîștigat primul 
loc, într-o luptă deosebit de pa
sionantă. El a parcurs distanța In 
același ritm susținut, de la start 
Si pînă la sosire înregistrînd 
timp excelent de 8 minute 14 
cunde și 60 sutimi.

Cum s-au comportat tinerii
teziști români ? Din nou, patinato
rul Augustin Demeter, de la care 
antrenorul aștepta, poate, cel mai

un 
se-

vi-

ȘAHIȘTI ROMANI GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
IN TURNEE TURNEUL ÎN S.U.A

INTERNAȚIONALE
MALAGA — Din nou o rundă a 

remizelor. Arbitrii au consemnat 
egalitate în partidele: Gheorghiu— 
Benko. Pomar — Filip. O'Kelly— 
Ruiz, Matanovici — Parma. Un 
punct întreg a obținut doar spa
niolul Medina, care l-a învins pe 
compatriotul său Bellon în 37 de 
mutări. După consumarea a 9 run
de ân clasament se menține lider 
argentinianul Miguel Quinteros cu 
5; . puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Benko (SUA) 5!'. p., Ma- 
tanovici (Iugoslavia) Gheorghiu 
(România). Filip (Cehoslovacia) 5 p, 
Poma.- (Spania), Parma (Iugosla- 
vj), Torre (Filipine) 4Vi p, Martz 
(SUA). Rossolimo (Franța). Medina 
(Spania) 4 p, O’Kelly (Belgia) 3’/2

- p etc.

BUDAPESTA. — După 6 runde, 
pe primul loc a trecut Efirn Ghel- 
ler (URSS) cu 4!puncte, urmat 
ăe Vaganian (URSS) 4 (1) p, Ado- 
rian (Ungaria) 3’/» (1) p. Hort 
Cehoslovacia). Antoșin (URSS) și 

Szab» (Ungaria) — 3- t p. In runda 
a 6-a au fost înregistrate urmă- 
tooreie rezultate ; Velimirovici — 
Antoșin 0—1: Csom — Sax 1—0 ; 
Hort — Ciocâltea 1—0; Gheller — 
Rzabo 1—0.

(prin tele-STROUDBERG, 20 
Ia trimisul nostru).
cum s-a anunțat la timp,

EAST 
fon, de

După 
echipele reprezentative de gimnas
tică masculine și feminine 
României au fost invitate 
țină un turneu în S.U.A. 
gram figurind o serie de 
amicale, în diferite orașe 
cane, pe un traseu extins 
Atlantic la Pacific, cu punct de 
atracție principal — meciul oficial 
S.U.A. — România din orașul ca- 
lifornian Berkeley (27—28 februa
rie).

Plecată din București luni dimi
neață, pe calea 
sportivă română 
portul Kennedy, 
marți în zori la 
fiind primită cu 
lități ale federației de specialita
te americană, în frunte cu directo
rul ei tehnic, d\ Frank Kuminskey. 
în continuare w— un scurt popas 
și o „etapă" mult mai scurtă, de 
aproximativ 150 km, care desoarte 
orașul zgîrie-norilor de East 
Stroudberg, orășel unde practica
rea gimnasticii sportive năzuiește 
spre tradiție. Aici va avea loc — 
miercuri seară — concursul inau
gural, în compania echipelor Cole
giului pedagogic.

ale 
sus- 
pro-

să 
Pe 
întîlniri 
ameri- 
de la

aerului, delegația 
a ajuns pe aero- 
din New York, 

3 (ora României), 
căldură de oficia-

Mica 
vania ne-a primit cu o vreme pri- 
măvăratică și cu o altă surpriză 
plăcută — larga publicitate din 
jurul startului turneului, străzile 
pitorești ale localității fiind îm- 
pinzite de afișe sau firme lumi
noase care atrag atenția asupra 
acestui eveniment sportiv, cum 
este considerată de către gazde 
prima reuniune. Presa locală a de
dicat, la rîndul ei, multe coloane 
ineditei prezențe a gimnaștilor 
români la East Stroudberg, prin 
interesante texte și imagini.

Următoarele două concursuri 
programate pînă la meciul ofi
cial : vineri la Liverpool (statul 
New York) și duminică la Eugene 
(statul Oregon).

așezare din statul Pennsyl-

Constantin MACOVEI

Corespondență specială pentru SPORTUL

CEHOSLOVACIA GĂZDUIEȘTE DIN NOU
9

C.M. UNIVERSITARE
DE TENIS DE MASA

HANOVRA (prin telefon). în acesffaf 
au început întrecerile contînd pentru 
pionatele mondiale universitare d te
nis de masă, echipe și individual. Selpo- 
natele României sînt alcătuite d.4 »• 
leonora Vlalcov, Carmen Crișan, Ma
ria Korodi la fete, iar la băieț din 
Teodor Gheorghe, Șerban Doboși și 
Iancu Sîngiorgian.

Rezultatele primei zile la probf de 
echipe, băieți : România — Turci#—0, 
U.R.S.S. — Israel 5—0. Franța — Lu
xemburg 5—1, iugoslavia — ItalhS—0, 
Iugoslavia — România 3—3, RX a 
Germaniei — Belgia 5—0 ; fete :JRSS 
— Canada 3—0, Franța — S.U./ 3—0, 
România — Suedia 3—0. R. F. Ger
maniei _ Suedia 3—0. România An
glia 3—1, R. F. a Germaniei — nglia 
3-0.

TURNEUL DE TENIS DE LA SALBURY
în cadrul importantei competi i,in

door" de la Salisbury (Marylan s-au 
jucat primele partide, încheiate 1 ur
mătoarele rezultate : Jimmy mnors 
(S.U.A.) — Edison Mandarino (Uzilia) 
6—3. 6—0 : Alex Mayer (S.U./ —
Milan Holecek (Cehoslovacia) 3-ț 6—1, 
6—4: Clark Graebner (S.U.A.) . Pa
tricio Cornejo (Chile) 6—3. 6—3 Brian 
Gottfried (S.U.A.) — Ian Itcher
(Australia) 6—3. 6—2. Jucătorul român 
riie Nâstase intră direct în tul doi, 
urmînd să-1 întîlnească pe anicanul 
Patrick Dupre.

★
Turneul internațional „indoor** t tenis 
de la Toronto a fost dominat c jucă
torii australieni. La simplu a îștigat 
Rod Laver. învingător cu 6—3, —4 în 
partida susținută cu Roy Emem, în 
finala de dublu, John Alexanderi. Phil 
Dent au întrecut cu 3—6, 6—4, 6, 6—2 
cuplul Rod Laver — Roy Emers.

FIȘIER
dl

SVETLANA ZLATEVA
Fără îndoială că una din marile surprize ale întrecerilor atletice < la 

MUnchen a constituit-o frumoasa evoluție a sportivelor din Bulgaria. AUrl 
de Iorgova, Blagoeva, Hristova și Amzina, o impresie excelentă a lât-o 
miilor de spectatori prezenți pe " . ... - - -Olympia stadion și demilondista Svena 

Zlateva (1,69 m — 59 kg). Ea a fost iar 
la un pas de a stabili un nou record Jn- 
dial într-una din. seriile probei de 8(m, 
pe care a cîștigat-o în 1:58,9. In contlare 
— locul n în a doua semifinală cu 2:0 și 
din nou sub două minute în finala Hi
pică (1:59,7), unde s-a clasat pe locufV, 
întreeînd-o de puțin pe Ileana Silai.

Recordmana Bulgariei în proba celor uă 
ture de stadion este una din străluțle 
reprezentante ale „noului val“ al atis- 
mulul din această țară. Recent, la 2 fela- 
rie, ea a împlinit 21 de ani și nu pnl 
sînt acei specialiști care-i întrevăd iri 
posibilități pentru actualul sezon de ao- 
recta recordul lumii. Primul ei mare !C- 
ces datează de la precedenta ediție a n- 

pionatelor europene de sală desfăsite 
la Grenoble (1972). unde studenta lnstiu- 
lui de educație fizică din Sofia a cirit 
medalia de bronz, ‘ —
2:05,5.

Zlateva a lucrat _____ _
zilnice desfășurate în anul trecut, ptnd 
un accent deosebit _ în lunile de piă- 
vară șl toamnă — pe alergările In -en 
variat, performanțele sale au cunoscipn 
permanent crescendo, astfel că la sfitul 
săptămînii trecute, cu prilejul turneuluni- 
versitar atletic de la Sofia, sportiva biară 
a stabilit cu timpul de 2:03,2 cea mălină 
performanță mondială de sală pe dința 
de 000 m. Cu .acest ultim rezultat, Zeva 
se anunță o principală candidată a Ului 
european de sală la întrecerile prognat» 
la Rotterdam In luna martie.

r.-uastrâl

- £

a u.
ÎNTRECERILE elitei patinajului fiind cronometrat în

xrac a fost răsplătit 
aur in întrecerea su- 

a datorită acelui ex- 
cziphj de dansatori pe 

i..-. : Pavel și

In turneul feminin de baschet.

I. E. F. S.-WHITE
Ieri, în ziua a doua a turneului 

internațional de baschet feminin 
organizat de clubul Politehnica 
București, formația White Stars 
Amsterdam a opus o rezistență 
surprinzător de dirză echipei I.E.F.S. 
Mai mult chiar, zona, intercepțiile 
și contraatacurile oaspetelor au de
terminat ca timp de 22 de minute 
tabela să le indice scor favorabil, 
în acest timp, defensiva studente
lor era destul de 
atacurile imprecise, 
schimbat în mare măsură din mo
mentul introducerii în teren a in
ternaționalei Angelica Tita, care 
prin precizia aruncărilor la cos. a 
determinat ca, în 
să devină egal : 
l.E.F.S. a condus 
nici o dată cu un 
scape de emoții. Ba chiar, în 
minute" baschetbalistele de Ia 
White Stars au aplicat un presing 
foarte strîns și au ajuns la un pas

șubredă, iar 
Situația s-a

min. 22, scorul 
aici, 
dar 

să o 
„trei

27—27. De 
permanent 

avans care

STARS 53-48
de egalate, dar un certe
la timp de antrenorul loo XîeoCKa 
le-a trezit pe baearesîeaee s le-a 
ajutat să cîstice cu 53—C6 O—2Ț: 
Au marcat: Tita 24. Deak •_ Pe
trie 9. Szabo 4. Pante* 4. Popor 3 
pentru IX-FS, respect.- D» V--ts 
15, Bos IX Van Zaîm 5. He&senan 
2, Verwey 4, ViUmaoB Hcav 
4. Fefnstra 2.

în celălalt meri. Po’Jtberdea s-a 
impus clar în fa*a echipei Cnes- 
tructoruL care nu i-a epus deerț 
pe alocuri o carecare rer«?-—l 
Elevele antrenorului Gripore Coa- 
tescu ău dștigat cu 71—51 (33—in.

Clasamentul după două etape: 
1. I.F.FS 4 p. 2—X White Star» 
si Poli then: ca 3p. 4. Construe*, cec! 
2 p.

Programul de astăzi t sala Cre- 
rirurtcrul. de Ia or* 13: LELFA— 
Constructorul, PeHtekate — WMte 
Stars.

re; Nepela și antrenoarea Hilda Mudra, 
e Ia Koln. Conorășenii campionului euro- 
triumfe șt pe gheața „mondialelor" de la 

p.-a început cariera cu șase ani în urmă
Foto: C.T.K.

pru»

Dar și pînă la acest moment de 
consacrare definitivă, patinatorii ce
hoslovaci s-au distins în întrecerile 
mondiale și continentale. în perioa
da dintre cele două războaie mon
diale, a rămas înscrisă medalia de 
argint cucerit de O. Gold la „eu
ropenele" din 1930. la Berlin, pre
cum și bronzul perechii formată din 
soții Hoppe, la „mondialele" de la 
Viena, în 1927. Adevărata înflorire 
a artei patinajului, în țara cehilor 
si slovacilor, s-a produs însă abia 
după 1945, odată cu Eliberarea ță
rii. Aceasta a dus pînă la succesele 
de azi, cînd patinajul artistic ce
hoslovac are în palmares nu mai 
puțin de 53 de medalii, dintre care 
21 de aur, 15 de argint și 17 de 
bronz.

începutul l-a făcut V. Cap, pe 
gheața patinoarului din Davos, unde 
ocupa un loc doi în campionatele

europene ale anului 1947. Au ur
mat succesele excepționalei patina
toare Alena Vrzanova, triplă cam
pioană continentală. Un singur țel 
părea încă greu de atins pentru 
reprezentanții patinajului cehoslo
vac, anume obținerea unei medalii 
olimpice. A venit și această zi fru
moasă cînd în 1960. la Squaw Val
ley, maestrul desenelor pe gheață 
Karol Divin a primit medalia o- 
limpică de argint, după ce colec
ționase în serie. însemnele victoriei 
în întrecerile europene.

Divin rămîne una din marile per
sonalități ale artei gheții. Cînd, în 
1964, el își termina cariera, suc
cesorul său direct era de pe atunci 
pregătit pentru marea performanță. 
E vorba, desigur, despre Ondrej 
Nepela.

Din 1966, de la prima sa meda
lie, Nepela n-a încetat să colec
ționeze înalte distincți) sportive, 
printre care sînt cuprinse acum 
medalia olimpică de aur cucerită 
la Sapporo, două titluri de cam
pion mondial și cinci de campion 
european. La Bratislava, unde vrea 
să-și îmbogățească palmaresul cu 
a treia cunună de campion al lu
mii, cel mai bun patinator pe care 
l-a avut vreodată Cehoslovacia va 
pune capăt prodigioasei sale cariere 
sportive. Cu el dispare, pentru mo
ment cel puțin, ultimul reprezentant 
al unei excepționale generații de 
mari patinatori cehoslovaci. Ea a 
mai cuprins — trebuie să amin
tim — și pe grațioasa Hanrta Maș- 
cova, fosta campioană europeană, 
decedată anul trecut într-un tragic 
accident de automobil.

Cine va rămîne, apoi, pe ghea
ță ? Iată întrebarea care frămîntă 
azi pe iubitorii patinajului din a- 
ceastă țară, în care disciplinele 
gheții se numără printre cele mai 
populare sporturi. Desigur nu du
cem lipsă de talente. Un Soska sau 
Augustovici, o Knapova, Fialova 
sau Rehakova pot urca în curînd 
în ierarhia acestui sport. Dar — 
așa cum am spus la începutul a- 
cestui articol — trebuie să așteptăm 
ca ei „să crească".

jIRI NOVAK 
„Pragopress”

mult Ia antrenamele

RENE STADLER
în 1972. Asociația pre

sei sportive elvețiene a 
acordat trofeul său a- 
nual pentru prima oa
ră unui echipaj de bob 
(înfrîngînd tradiționala 
concurență a echipelor 
naționale de fotbal și 
de hochei pe gheată). 
Șeful echipajului dis
tins era pilotul Ren6 
Stadler (1,68 m, 72 kg), 
membru al Bobsleigh- 
Clubulul din 
Omagiul nu se 
doar celui ce 
dus echipajul 
la victorie în 
natul mondial __ 
4 în 1971. deci numai 
realizatorului unei per
formanțe sportive deo
sebite. Trofeul a vrut 
să distinsă și exempla
ra ținută morală a lui 
Stadler (și a coechipie
rilor săi, 
Sapporo, 
făcuseră 
purtînd 
campioni 
au pierdut cursa de se
lecție și nu au mai 
efectuat nici o coborîre 
oficială olimpică. în

Zii rich, 
cuvenea 
a con- 
elvețian 
campio- 
de bob

firește), la 
unde — deși 

deplasarea, 
cununa de 

mondiali — el

ciuda acestei decepții, 
Stadler șl oamenii săi 
au avut o conduită 
toarte sportivă.

Aceste rînduri sînt 
suficiente pentru a ca
racteriza pe funcționa-

rul comercial diniil- 
rich (născut la I9ia1 
1940). care reușeștdin 
nou să devină canon 
mondial la bob 4 
persoane, la Lake a- 
cid, cu 
urmă. !
cercat înt.îi șansela 
bobul ‘ ‘
(locui 
locul 9 la C.M. ,, 
dar se pare că acu
rata sa vocație ie 
bobul de 4, cei carea 
adus cele mai M 
satisfacții. -

Rene Ștadler a bf- 
ficlat ' “ '
de un 
nouă, 
cărei 
nuată 
canalele Institutului • 
veți an de 
că. Același 
adus noroc 
cu prilejul 
telor europene, dan 
Lake Placid se pare, 
în sfîrșit, noutateai 
dat roade, ceea ce 
scade firește cu nir. 
din meritele excelen 
lui oilot care este Re 
Stadler.

i cîteva ziEn
Stadler șl-sn-

de 2 persie
10 la 3.0. 8,

D.

la Lake PIȘ 
bob de conces 
cu o careni 
rezistență di- 

a fost testată)

aerodlna* 
bob nu i 
la Cervlț 

campioi

PE TERENURILE DE FOTBAL

IERARHIA MONDIALA A HANDBALULUI
VĂZUTĂ DE IVAN SNOJ

SPORTSKE 
N O VO S T I

Ziarul „SPORTSKE NOVOSTI" 
din Zagreb publică tradiționalul 
clasament mondial al handbalului 
masculin. întocmit de un expert 
în materie, antrenorul federal al e- 
chipei (campioană olimpică) a Iu
goslaviei, Ivan Snoj în tabelă fi
gurează 38 de echipe naționale, 
avînd în frunte formația Uniunii 
Sovietice, iar pe ultimul loc cea a 
Marii Britanii. Echipa României se 
află pe poziția a 3-a, în timp ce 
Iugoslavia — medalia de aur de la 
Munchen — abia pe locul 7 !.,.

„Expansiunea handbalului in în
treaga lume este miraculoasă" — 
declară expertul iugoslav. Intr-ade
văr : selecționatele naționale mas
culine au disputat in 1972 nu mai 
puțin de 220 de meciuri inter-țări 
oficiale (cu 20 de ant în urmă nu 
erau mai mult de 50 de jocuri). 
Recordul ll define echipa R F. a 
Germaniei eu 31 de meciuri, în 
timp ce Brazilia nu a disputat decît 
două...

Poziția fruntașă acordata forma
ției sovietice se explică prin victo
riile ei obținute (cu excepția Iugo
slaviei) în fața întregii elite mon
diale t 21—15 cu România. 26—20 
cu Cehoslovacia. 11—8 cu R. D. 
Germană și 4 victorii asupra echi
pei R. F a Germaniei.

Potrivit numărului de jocuri șl a 
punctelor acumulate, clasamentul 
lui Snoj indică următoarea ordine i 
1. U R..S.S (2.8 jocuri / 40 puncte),

2. R D. Germană (27753) X ROMA
NIA (26’38). 4. Cehoslovacia
5. R. F. a GeraMoH (31/36). & 
Norvegia (29/35). 7. Zagosten*
(18/28), 8. Polonia (26 27). 9. C«cc- 
ria (23/26), 10. Danemarca (27C6) ete.

Este evident că numărul de 
jocuri disputate a influențat consi
derabil clasamentul — se continuă 
în comentariul citat De pildă
chipa sovietică a jucat 28 de me
ciuri, a ciftigat 19. a făcut 2 par
tide egale și a pierdut 7, iar cam
pioana olimpică Iugoslavia a rea
lizat, 
nule

e-

din 18 jocuri, 13 victorii, 2 
și doar 3 tnfrîngeri!

z- ---- î soșifia md oltt- 
— _• 5c revet::! echipei britanice 
ssare are 6 înfringeri -in 6 me- 

na să nu remarcăm
«mul din defectele capital» ale a- 
e-srin original, care nu
ține cont de valoarea adversarilor 
'.r.t~r.jțî de o formație, d Ti to- 
f>?ște pe toți Tn retorta unei ierar
hii ce este astfel văduvită de unele 
criterii de calitate.

Ca ardași prilej, articolul ziaru
lui din Zagreb prezintă și unele 
cifre interesante i Cel mai mare nu
măr de goluri (54) a fost înregistrat 
fn medul Danemarca — Finlanda

(36—18), iar cel mai mic (16) in 
partida Danemarca — R.F.G. (8—8). 
Spania a realizat 40 de goluri în 
meciul cu Anglia (40—5). Cel mai 
bun golaveraj îl posedă echipa so
vietică (plus 129), iar cel mai slab 
— Italia (minus 200). în privința 
calității unor meciuri internaționa 
le, tot scorurile sînt semnificative, 
ele demonstrînd — ca in exemplele 
ce urmează — slăbiciuni incredi
bile : Norvegia — Belgia 29—1, id’r 
aceeași Belgie învinge Anglia cu 
31—1I

E greu să mai adaugi ceva...

Reprezentativa de fotbal a Aus 
triei a susținut un meci de verifi 
care, la Split, cu formația locală 
Hajduk. Oaspeții au terminat în
vingători cu scorul de 1—0 (1—0). 
prin golul marcat în minutul 14 de 
Gallos. Partida a fost urmărită 
circa 10 000 de spectatori.

★
Cunoscuta echioă braziliană F.C 

Santos a susținut un nou joc in
ternațional jucînd la Cairo în com
pania formației locale Sporting 
Club. Fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 5—0 
(2-0).

WOLFGANG
încet-lncet, Wolfgang Albert Zlm- 

merer Începe sâ ajungă din urmă pe 
cei mai prodigios! pllo(l de bob al 
lumii. înaintea Iul. in acest clasa
ment al tuturor timpurilor, nu mal 
slnt decît Eugenio Monti șl Fritz 
Felerabend. Pilotul vest-german este 
oricum, la ora actuală, cel mai încu
nunat bober. Din cele 4 mari com
petiții internaționale ale scurtului se
zon de Iarnă 1973. el a ’
ambele întreceri ale C.E. 
vinia șl proba de bob 2 
la Lake Placid.

Brutarul din Ohlstadt, .... 
bavarez In munți, a ajuns la bob 
abia în 1965. după ce jucase fotbal 
pe tăpșane șl. schiase prin împreju
rimi. La baza acestei opțiuni tîrzli 
stă probabil prietenia sa cu Peter 
Utzschneider. care era vecinul său și 
care a devenit Inseparabilul său frî- 
nar (de unde 11 se trage și porecla 
de „frați siamezi").

Născut la 15 noiembrie 1940, la 
Ohlstadt. Zimmerer a ajuns la o 
vîrstă (32 de ani) care-i permite Încă 
să spere în Îmbunătățirea palmaresu
lui său. In care figurează plnă acum: 
5 titluri europene. 2 mondiale și unul 
olimpic, la bob de 2 persoane, ca șl 
la cel de 4, fără distincție, dar cu 
o oarecare preferință (din cauza 
omogenității cu frînarul său) pentru 
bob 2.

Atlet cu gabarit mediu (măsurînd 
1,75 m șl cîntărind 75 kg), Zimmerer

ZIMMERER

o
cadrul unei scurte ceremonii 
a avut loc la 12 februarie la

...ari corn- 
: rtului se- 
cîștlgat 3 : 
de la Cer- 
a C.M. de

un orășel

se dovedește un sportiv puternic, cu 
reflexe Impecabile, care-i facilitează 
victoriile In afara pirtlei este recu
noscut ca un om modest, deși nț> 
Întotdeauna prea sociabil.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

în 
care 
Philadelphia, asul tenisului ameri
can Stan Smith a primit trofeul 
„Racheta de aur" și un premiu spe
cial de 7 500 dolari oferit de firma 
Martini și Rossl, răsplătind pe lau
reatul clasamentelor alcătuite de 
presa și specialiștii sportului alb fn 
anul 1972. Controversata problemă 
a unei ierarhizări a tenismenilor, 
după suma succeselor obținute fn 
marile turnee ale sezonului trecut, 
capătă astfel o învestitură cvasio- 
ficială. Iată cîteva extrase din 
relatarea ps care „Internațional 
Herald Tribune9 o face asupra 
acestui subiect:

Cu prilejul premierii, Smith a 
declarat că va dona jumătate din 
suma primită unei instituții de bi-

nefacere din California, care acțio
nează tn lupta împotriva stupefi
antelor. Eliberat din cadrele arma
tei americane la data de 31 octom
brie, anul trecut, campionul are 
intenția să-și intensifice activitatea 
în turnee, In actualul seton.

„Sîntem pe cale de a atinge o 
perioadă de stabilitate în tenis — 
a declarat Smith, cu acest prilej. 
Războiul dintre tenisul profesio
nist ți cel amator s-a sfîrșlt Ră- 
mîne însă deschisă problema găsi
rii unor organizatori de turnee 
capabili. Eu sînt dispus să joc, 
alături de tinerii tenismenî care 
se ridică, în cît mai multe compe
tiții."

Stan Smith, care este inclus ac
tualmente în circuitul „indoor" 
W.C.T. (n.r. organizat de financia-

CNTTÎIMTIfMW

1H e talO «afe» tribune
rul american L. Hunt) nu s-a ex
primat însă in termeni prea preciși 
fn ce privește participarea sa, în 
echipa Statelor Unite, la viitoarea 
ediție a Cupei Davis. „Mai trebuie, 
totuși, să mă și odihnesc..." — a 
spus el.

De notat că datorită sistemului 
„open" aplicat acum și la întrece
rile pentru Cupa Davis, în compe
tiția supremă pe echipe vor intra 
in joc și profesioniștii. Astfel că 
Australia va concura cu o echipă 
mult întărită, prin prezența unor 
jucători de talia lui John New
combe sau Ken Rosewall, care au 
și acceptat să participe la ediția 
1973 sub culorile țării lor.

SELECȚIONATA ANDALUZIEI - 
LOTUL REPREZENTATIV: 1-1 (0-1)

• Dumitrache (min. 41) autorul golului • Dumitru (min. 49) și Dobrin (min. 84) 
au trimis mingea în bare I

SEVILLA, 20 (prin telefon, de' la 
trimisul nostru). Aseară, pe stadionul 
Ramon Sanchei de Pîzjuan, în pr®” 
zența a 30 000 de spectatori, s-a dis
putat tntilnirea de fotbal dintre Se
lecționata Andaluziei și echipa na- 
țională a României. Gazdele au în
ceput furtunos această partida, avind 
inițiativa în primele 30 de minute. In 
această perioadă apărarea noastră a • 
rezolvat cîteva situații dificile, ca 
aceea din minutul 13 .cînd Dinu a 
salvat de pe linia porții. Treptat, e- 
chipa noastră preia inițiativa, Bel- 
deanu, Dobrin și Sătmăreanu șutind 
periculos la poarta echipei locale. In

minutul 41 superioritatea noastră se

concretizează pe tabela de marcaj 
prin golul marcat de Dumitrache.

Și la reluare inițiativa este tot de 
partea jucătorilor noștri care reușesc 
clteva acțiuni frumoase. In min. 49, 
primind o pasă de la Dumitrache, 
Dumitru a expediat balonul in bară ! 
In continuare, dominarea echipei 
noastre este tot mai accentuată și se 
obțin patru lovituri do colț consecu
tiv. In min. 78 Dobrin, singur cu 
portarul, ratează majorarea scorului, 
și tot el in min. 84, ia urma unei lo
vituri libere de la 20 de metri, a 
trimis balonul în bară. Ultimele cinci 
minute au aparținut gazdelor, care 
au reușit să egaleze prin Orife (min.

85), fn urma unei lovituri libere In
directe.

Arbitrul Perez Quintas a condur 
următoarele formații :

SELECȚIONATA ANDALUZIEI 
Paco (min. 46, Rodri) — Isabelo (min 
46, Paniagua), Costas. Tonamr» 
Chacon (min. 46, Puig) — Lora, Pazo; 
(min. 46, Del Sol) — Echecopar. J 
Antonio (min. 46, Orife), Rogclio, Be
nitez.

ROMANIA : Răducanu — Sătmă
reanu, BOC, DINU, Hainal — Bel 
deanu, DUMITRU, DOBRIN — Troi, 
Dumitrache (min. 64, Dembrovschi), 
Iordănescu.

Radu URZICEANU
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