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RAID-ANCHET A INOPINAT PRIN SĂLILE DE ANTRENAMENT BUCUREȘTENE

SPATII SUPRAAGLOMERATE SAU NEJUUICIOS FOLOSITE
EXTREME INTRE CARE SE ÎNSCRIE

In ultima parwă a turneului de FOTBAL FRANCO-SPANIOL

ECHIPA ROMÂNIEI A REALIZAT LA SEVILLA 
CEL MAI BUN JOC AL SĂU

• „Românii au practicat un fotbal mai european, mai modern" (EL CORREO DE ANDALUZIA)
• „Oaspeții au avut mai multă armonie și tehnică" (MARCA)

• Antrenamente ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE
multiple, preocupare 
sirguință

• Antrenori devotați, 
alții cu... intirzieri 
și fără planuri de 
pregătire

unt de cileva ori programul
a bate niște cuie la un aparat 

se defectase. Pe multe bănci se 
j haine ale gimnaștilor, iar praful 
a din dușumea lasimplu : dorința de a redea aoca Ipr^îa saN 

ficiază de utilajul necesar Ucnriw oe mato 
șoarâ lecțiile de cj'.tienoee»r « *>wM ez 
bune si rele — le ses- -> oc—e -s - -re -

DE LA 8 DIMINEAȚA, PiNA SEARA, LA ORA 21...

★

români

fiece pas ..

Jucătorii una din ședințele de antrenament desfășu rate pe stadionul din Sevilla 
Foto: CIFRA GRAFICA

Floreasca II,
_____ _  _ _ . „ vizitei noastre, 

tot Pe cele șase piste, sportivi 
:eau asalturi îndir.jite .Erau com-

La sala de scrimă 
î-trenamentul, la ora 
wa L

sențîi loturilor republicane. Antre- 
rui federal Vasile Chelaru, mar- 

ca: vizibil de efort, a făcut o .fe- 
-»z-- :.-i* pentru a ne spune că, Im- 

ca antrenorii Ion Halmagyi, 
*.r..:re; Vîlcea și Gheorghe Matei, 
- f < pregătiri. eșalonate și în funcție 

r- turliber al sportivilor, de di- 
plnâ seara.

STUPUL DE LA PROGRESUL

• Vreme favorabilă .xa.

și pentru lucrul In aer

Peste 
de-o sc

(prin telefon, de la

lima lor

îndeplinesc una dintre principalele lor 
controlul și îndrumarea muncii antreno-

una dintre deficiențele cele mai grave 
că nu se corelează activitatea diferitelor

< 
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BOXERI ROMÂNI

cadreaza in plxxJ.ma
sc si fîufizeze cCaorte 4e 

câți re. Trebuie

;emațio- 
de către

către rece 
cunoștința 
că începi: 
vineri, an 
date in : 
a „Cupei 
36 de ore 
de pistol

Avansa concj 
tan, sala vs 
nalei comps 
nale indoor, 
forul de spec- 

Evident. sala 
zăvorite, ba ar 
nimația va 
în ultimele 
după cum 
neral adjur 
Laslău — 
toaleta „de 
concurs, a spa 
cului (tribun porta 
sporite față de ta 
telor naționale), in 
și atletele din cele

Rods ca 
Zamfir. Ion Sabia 
oc lâ Clubul spo* 
Ene. Vi ciori ța tiicw, 
Vasile Cbio^eanu, Ge 
tivâ nr. L ș: Gabriel Itetea 
Lâceul 35. Pe ce
incepăion sau ivrhic. se
sau la

„Sint mulțumit 4e actiritate* 
trenorifor aoștri

Exista — in sportul nostru create premise 
pentru o substanțială îmbunătățire a rezultate
lor. De eficacitatea uneia dintre acestea ne-am 

convins — dacă moi era nevoie — marți după 
amiază, cu prilejul raidului inopinat efectuat în 
aproape 20 de sâli de antrenament din Capitală. 
Este vorba de PREGĂTIRE. De fapt, pregătirea consti
tuie principalul atu în creșterea nivelului performan
țelor.

Raidul ne-a relevat că în majoritatea secțiilor se 
muncește sirguincios, antrenorii se preocupă de pro
movarea metodelor științifice de antrenament, măresc 
volumul și intensitatea lecțiilor pe măsura necesită
ților. Poate că cel mai îmbucurător aspect este acela 
că procesul de selecție este in plină desfășurare, că 
zilnic sute de aspiranți la gloria sportivă trec prin 
fața exigentilor examinatori — antrenorii, probindu-și 
talentul, ambiția, resursele.

LA MINSK
între 22 și 27 februarie, la Minsk, 

se vor desfășura întrecerile tradi
ționalului turneu internațional de 
box, competiție la care și-au anun
țat participarea sportivi din : Bir- 
mania, Cehoslovacia, Finlanda, Iu
goslavia, Irak, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Din România 
participă tinerii pugiliști A. Szigcti, 
A. Dobăeș, C. Iukovici, L. Mathe, 
I. Moldovan.

SURPRIZE IN
FEMININ DE VOLEI

Citiți in pag. a IV-a relatările 
corespondenților noștri

Cu toate eforturile florentinei Itu 
trebuit să părăsească

n o comparație gratuită 
i asemuim sălile de box 
,e clubului bucureștean 
cu un veritabil stup în 
-.rate. Marți după amia- 
-am vizitat, antrenamen- 
3 plină desfășurare.
n Început trebuie să sub- 
>rtul îmbietor al sălii de 
tă curățeniei, rînduielii 
t aici, bunei ei utilări. 

Ion Vasilov, alături de 
Mihai Voinea și Dumi- 

i ■ ultimul. salarizat cu 
ocupau de pregătirile a 
ae 29 de juniori, printre 

l-om rr^-r^- — pentru dă- 
a. arătată antrenamentului său 

Tănase Constantin, campio- 
la categoria grea (juniori 

pe Constantin Enache. Du- 
eitane, Ion Stancu, Nicolae 

Încheind, să arătăm că 
s&lajul" sălii va fi 

sn aparat de forță, 
v-.tase intensă, bine 

_ att.-erorul V. Con- 
aa îr-tL-Xiie și Ia sala 
eo-cxxttsne. 26 de tineri 

r-pta. pe saltea, fă- 
■echinele sau 

.descompu- 
rirea criti- 
elemente- 

Cpnstantines-

oe Hhstoche 
KAUM. TUOORAN, Mihai
T1ANCA. A*eio> nSEANU, Ema- 
Mi FANTANEAMU CMm CHIRIAC 

=« Fw» tOMOSAN

MADRID, 21 
trimisul nostru).

Cu toate că n-a cîștigat meciul cu 
selecționata andaluză de marți seară, 
echipa națională a României a făcut 
la Sevilla, după părerea noastră, cel 
mai bun joc al său din acest turneu, 
Cu excepția primelor 25—30 de mi
nute, cînd a fost dominată de gazde 
(poate și din cauză că n-a putut 
să-și efectueze încălzirea necesară în 
condiții corespunzătoare), echipa ro
mână și-a dominat partenerul de în
trecere, întrecîndu-1 ca tehnicitate, 
ca organizare a jocului, ca funcționare 
a ansamblului, precum și sub rapor
tul echilibrului dintre compartimente. 
Roadele celor 16 zile de pregătire de' 
pînă acum, în Franța și Spania, și 
ale meciurilor susținute aici, s-au

văzut în special în repriza secundă 
cînd fotbaliștii români au stăpînit te
renul și — cu un plus de agresivi
tate în atac, cu mai multă șansă în 
finalizare — ar fi putut obține victo
ria la care aspectul general al jocu
lui le dădea dreptul. Și așa însă, n-a 
lipsit mult ca întîlnirea de. la Se
villa să.se încheie cu 1—0, pentru că 
golul egalizator ar fl putu: fi evitat 
cu ușurință, dacă zidul apărătorilor 
noștri, la lovitura liberă indirectă 
din min. 85, ar fi fost făcut cu mai• 
multă grijă.

De altfel, raportul șuturilor la poar
tă din repriza, secundă (9—3 pentru 
selecționata română) este elocvent, 
după cum spune mult și faptul că 
echipa noastră a avut în această pe
rioadă două bare și două mari ocazii

ratate de Dumitru (min. 48 și 78). 
Bineînțeles, însă, nu rezultatul a in
teresat în primul rind în acest meci, 
ei verificarea stadiului de pregătire 
atins de echipă. Or, din acest punct 
de vedere, ne putem declara satisfă- 
cuți pentru că — așa cum spuneam 
și mai sus — progresul său a fost 
evident, ușor sesizabil.

In cronica telegrafică (din cauza 
orei tîrzii) transmisă marți noaptea, 
relevam ansamblul echipei care a 
funcționat, în general, bine.

BALCANIADA DE SCHI

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

REPREZENTANȚII ȚĂRII NOASTRE VOR FRUCTIFICA
AVANTAJUL... TERENULUI PROPRIU?

In Cristianul Mare continuă să 
ningă, spre satisfacția generală a 
schiorilor și a organizatorilor, care 
din precauție au depus considera
bile eforturi de acoperire a pîrti- 
ilor, cărînd zăpada din pădure și 
fixind-o cu apă. în Poiana, la cîte- 
va sute de metri mai jos, stratul 
de zăpadă căzută nu este încă su
ficient de gros pentru probele de 
fond, astfel îneît repetînd traseele 
recentelor campionate naționale, 
fondiștii se vor întrece la „altitu
dine", în Poiana Ruia.

Cocheta stațiune sportivă de iar
nă adaugă în aceste zile farmecului 
său natural insemnele apropiatului

eveniment arborînd steaguri, pa
nouri și urări de bun venit. O 
efervescență care contrastează cu 
calmul obișnuit al localității, ani
mă încă de pe acum locurile de 
antrenament și de concurs. Urmă- 
rindu-i pe sportivi la aceste 
ultime antrenamente ne întrebăm, 
în mod firesc : care sint șansele 
reale ale reprezentanților noștri ?

La probele alpine seniori Cris
tea, Vulpe, Munteanu și Văideanu 
constituie o echipă valoroasă și 
omogenă, care are prima șansă în 
ambele curse de slalom (special și 
uriaș). Nu este deloc exclus ca 
Dan Cristea, deținător a patru

PRIN „CUPA DE CRISTAL
SE VEDE... ROTTERDAM-UL!

• Pentru cine sint suspendate antrenamentele la sală, 
incepind de vineri ? ® Deficitul și plusul lui Csaba 
Doșa • Valeria Bufanu la crosul de la băile Felix ?

• O „elevă de serviciu" : Alina Popescu

titluri balcanice la edițiile 1968, 
’69, ’70 și ’72 să adauge, în acest 
an, încă două. Principalii săi ad
versari la slalom uriaș sint — prin 
rezultatele acestui an — schiorii 
iugoslavi Jakopici, Gaspersici și 
Gazdova, iat* la slalom special 
bulgarii Penev și Kociov ca și pri- ' 
mii doi concurenți iugoslavi amin
tiți. Am vrea să credem că Mun- 
teanu, Vulpe și Văideanu nu-1 vor 
lăsa izolat pe Cristea în , lupta

Nu putem trece însă cu vederea că mai sint ca
rențe care greveaia progresul. Unii antrenori mtirzie 
la program, supunindu-și elevii la o neplăcută aștep
tare, Alții n-au planuri de pregătire, desfășurindu-și 
antrenamentele dupe. principii „rămase necunoscute" 
ți, desigur, nedorite. Mai sint exemple de cluburi 
care nu-și 
îndatoriri : 
rilor.

în sfirțit, 
este aceea 
secții, permitindu-se astfel supraaglomerarea unor săli 
și nefolosirea juokioasâ a altora. Sugerăm in această 
direcție ca C.M.E.F.S. București, împreună cu consi
liile sectoarelor, conducerile cluburilor și I.E.A.B.S. să 
coordoneze programele sălilor de antrenament, astfel 
ca ele să fie folosite la maximum. După cum vremea 
favorabilă oferă in cazul multor sportivi posibilita
tea de a lucra in aer liber!

i ușiie 
e că a- 
tă decit

răspuns invitației organizatorilor, 
sc vor familiariza cu pista sintetică 
românească.

Cu cit ne apropiem de prima zi 
a concursului (sîmbătă), s-a ob
servat, începlnd de marți diminea
ța. un crescendo și în participarea 
atleților noștri. Nu pentru că a- 
ceștia și-ar fi permis o scurtă pe
rioadă de relaxare la începutul 
sâptăminit înaintea unei asemenea 
confruntări de prestigiu (care pen- 

trecerea 
europene 
ci pentru 
se întor- 

de la alte 
Csaba Dosa. 

ea dus matți dimi-

M'
unii poate însemna 

gului campionatelor 
sală de la Rotterdam), 

e dintre ei abia 
străinătate, 

de sezon.

Mariana Goth cere 
culoar liber.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Foto : Dragoș N’EAGU

Mihai BARA

ILONA GUSENBAUER LA BUCUREȘTI!
O telegramă sosită aseară pe a- 

dresa Federației Române de Atletism 
din partea federației austriece, a-

participarea la întrecerilenunțâ
„Cupei de Cristal*,' a Iionei Gusen
bauer. fosta recordmană a lumii la 
săritura în înălțime.

CAMPIONATUL

surprinsă de foto reporterul nostru in plină acțiune la fileu — Penicilina a 
: terenul învinsă (fază din meciul Dinamo — Penicilina, 3—0)

Foto: S. BAKCSY

Aug: 
perfora 
nexat 

pentru sălile 
din jur, oază a vet 
aeruluj nepoiua: di: 
Muncit Copii: ca: 
au început atunci să tragă 
mai mult spre casă, in spa
țiile dintre blocuri pe care, 
pînă mai ieri, le neglijaseră. 
De fapt, ca să fim sinceri. 
„neglijat*1 este un fel de a 
spune, pentru că iniile de 
mici cetățeni ai cvartalului 
(și în deceniul de cînd si
luetele elegante ale blocu- 
rilor-turn se oglindesc în 
apa lacului, sau în luciul 
pationarului, s-au perinda: 
multe generații de copii) au 
încercat, la început, să se 
adapteze corsetului de asfalt 
și cicălelilor gospodarilor 
blocurilor. Evadarea lor spre 
ținutul necuprins al parcu
lui. unde puteau să fugă
rească mingea în voie, n-a 
ținut mai mult decit un vis 
și iată-i, acum, întorși în
tre blocuri, disputîndu-și 
panglicile înguste de asfalt 
(străjuite de cutiile de gu
noi!) pentru un meci de

parcul 
deții și 

B-dul 
tierului

totba 
pasiune).

$i-au luat gindul de la 
spațiile din fața intrărilor 
blocurilor pentru că acolo e 
„tabu*; mecanicul de la 
centrala termică îi udă cu

sadurile cu flori), invocînd 
considerente estetice...

Dar ce considerente este
tice patronează terenul vi
ran care desparte sectoarele 
3 și 4 ale Capitalei, neapar- 
tinînd, după cum se poate

considerente apar episodic 
buldozere care în fiecare an. 
în virtutea unor planuri 
fantomă, îngroapă și. dez
groapă iluzii ? Aici este un 
loc ideal pentru terenuri de 
joacă și sport, pentru toți

PE MARGINEA UNEI TEME ACTUALE

SĂ îngrădim peluzele de flori,
DAR NU ȘI JOACA COPIILOR!

/

furtunul pe cei care îi în
calcă teritoriul, iar alături 
o tăbliță ordonă scurt : 
,,,NU CALCAȚI PE IARBA". 
Pînă cînd și unii părinți 
s-au molipsit, blamîndu-i pe 
cei ce îndrăznesc să se joa
ce pe iarbă (nu printre ră-

vedea, de ani de zile, nimă
nui și unde, pe cîtevă hec
tare. fosile de beton armat 
și fier, pe jumătate îngro
pate în noroi sau praf (după 
anotimp), contrastează vio
lent cu peisajul modern, ci
vilizat, din jur? Pe ce

copiii acestui cartier I Și de 
cîte ori s-au spus aceste lu
cruri, dar nimeni nu are 
urechi să audă. Arhițecții 
și proiectanții se disculpă / 
spunînd că dacă spațiile 
libere lăsate prin schițele 
de sistematizare — între

blocurile noilor cartiere nu 
capătă destinația unor 
parcuri, locuri de joacă, te
renuri de sport. nu li se 
poate reproșa lor : edilii 
răspund că au alte priori
tăți — spații comerciale, ga
raje, căi rutiere etc.

Să dăm aceste spații în 
patronajul comitetelor de 
bloc, și munca copiilor și a 
părinților lor va transforma 
aceste pete cenușii într-o 
explozie de voioșie și culoa
re, specifică noului cartier, 
tinereții acestora. Sinteni 
convinși că indicațiile pe care 
însuși șeful statului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
le-a dat în acest sens, cu 
ocazia recentei vizite de 
lucru făcută la Institutul 
„Proiect" — București, vor 
prinde viață.

Să lăsăm,, stimați tovarăși, 
rondurile de flori la locurile 
lor — îngrădite, dacă vă 
face plăcere ! — dar să nu 
răpim copiilor dreptul de a 
zburda în voie pe terenu
ri de joacă și sport, special 
amenajate pentru ei și în 
care singura interdicție să 
se adreseze prafului 1

Paul SLAVESCU
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SPART ACHI ADA

CONDUC IN CAMPIONATELE UNIVERSITARE
Marea Casă de cultură din Sinaia 

găzduiește în aceste ■ zile finalele 
campionatelor naționale universi
tare de șah, ajunse la a 16-a ediție.

De data aceasta, organizatorii au 
hotărît să modifice formula de or
ganizare a întrecerii masculine. îm- 
părțind-o în două grupe valorice, 
măsură binevenită, menită să dea 
întrecerii mai mult echilibru ți să 
ridice interesul față de ea. Astfel, 
în turneul de 11 al ..așilor" au fost 
selecționați maeștrii și candidații 
de maestru din rindul studenților 
șahiști, precuAi și campionii cen
trelor universitare din țară. într-o 
grupă secundară se întrec — după 
sistem elvețian, tot pe distanța a 
10 runde — 38 de concurenți. dor
nici să demonstreze că anul viitor 
își pot găsi locul printre cel mal

buni. Competiția feminină reunește 
24 de studente care joacă după 
sistemul elvețian.

La jumătatea întrecerii se poate 
afirma că în acest an lupta este ca 
niciodată mai strînsă.

în turneul băieților un start 
foarte bun a avut maestrul Mihai 
Șubă (Univ. Buc.), deținătorul de 
doi ani consecutiv al titlului, par
ticipant (cu un rezultat onorabil) 
la ultima finală a campionatului 
națiortal masculin. El a acumulat 
3:/j puncte din 4 partide, fiind ur
mat de Dorm Bena (Univ. Buc). 
Ion Biriescu (Univ. Tim.) 
Isachievici (Poli Iași) cu 
Un scor bun (?' > din 3) 
jeanul Bela Fazekas.

în concursul secundar,
hăilesca (Inst, Constr. Buc.) a reali
zat procentajul maxim : 5 din 5 '

Foarte aprigă este lupta în com
petiția feminină. Margareta Juncu 
(Univ. Cluj), campioana „en titre", 
conduce cu 4 puncte și o partidă 
întreruptă. Ea este urmată de Anca 
Gheorghe (tfniv. Brașov) — 3Va și 
o întreruptă — care în finala cam
pionatului național de la Cluj a în
trecut-o în clasament pe Juncu. 
Cite 3: 2 puncte (din 5) au realizat 
Manuela Olteanu (Univ. Brașov) ți 
Felicia Șovăială (Poli. Galați).

Campionatele se încheie sîmbătă.

Toate echipele de rugby se pre
gătesc in aceste zile cu intensitate 
în vederea reluării campioiRHului. 
Despre antrenamentele ce le efectuea
ză formațiile din divizia A am pri
mit la redacție noi vești de la cores
pondenții ndștfi.

POLITEHNICA IAȘI

Antrenorul, prof. Gh. Dobrotă și 
elevii săi au început pregătirile încă 
din prima jumătate a lunii ianuarie. 
La antrenamente sfflt prezenți toți 
jucătorii, ceea ce dă speranțe într-o 
comportare și mai bună în retur, a- 
Vînd în vedere și modul în care se 
lucrează in aceste zile. Actuala pe
rioadă de pregătire are ca principale 
obiective colaborarea mai bună între

compartimente și mărirea rezistenței 
fizice. Pentru intrarea în ritmul ne
cesar campionatului, se preconizează, 
de asemenea, întîlniri cu diverse e- 
chipe din diviziile A și B. Lotul, va
loros și tînâr (medie de vîrstă 23 
ani), cuprinde pe următorii jucători : 
Mihalascu, I. Precul, Drobotă, Madi
na, Nicolau, Pândele, Manase, Zam
fir, Marin, Pascal, Spiratos, Vărzaru, 
Boros, Rujoiu, Gheorghiu, I. Topa, 
Marica, Motrescu, Popa, Cihodaru, 
Tacil, Filipescu, Marinei, Sandu, Căl- 
dăraru, Lungu.

D. DIACONESCU-coresp. județean

noi jucători din categoriile Inferioa
re, acțiune ce permite cOntirfua des
coperire de noi talente.

Cornel POPA-coresp. județean

RULMENTUL B1RLAD

FARUL CONSTANȚA

DE IARNĂ

A TRUPELOR
DE VÎNĂTORI

și Florin
3 din 4. 
are clu-

Dan Mi-
BOX GONG!

TURNEUL MAEȘTRILOR
Turneul maeștrilor, importantă com

petiție de selecție a șahiștilor frun
tași, se apropie de sfîrsit. Lupta în 
concurs este foarte echilibrată, dife
rențele fn clasament mici, a-tfel că 
•— teoretic cel puțin — tocători a- 
flați după 7 runde i»e locurile 7—17 
puteau aspira la primul loc. Nu es‘- 
nevoie de un mare talent în ale pro- 
nosticurilor pentru a vedea o s-<ire 
extrem de strînsă, cu numeroa-e e 
galifâți.

După cum spuneam, miza corr. r i- 
ției influențează jocul și comportarea 
concurențelor. Se pare că oină a- 
cum cel mai bine au suportat tensiu
nea psihologică M. Pavlov, M. Ghinda 
si V. Stoica, singurii care In crimele 
7 runde nu au cunoscut înfrîngereă. 
Pavlov, mai ales. în ciuda unei ab
sențe destul de lungi din don cu mort 
(timp în care și-a adjudecat diplo
ma de inginer!) s-a reacomodat 
cu tabla, anunțlndu-se1 un... 
central al șahului nostru. Nu 
pierdut simțul practic al joeu’ui

IN PREAJMA FINIȘULUI
național D. Drimer. La el. 
resimte lipsa de viteză și 
calculului variantelor, dar 
îndoială — și' aceasta se va

Insă. se 
precizia 
— fără 
remedia
din tur 

iare rund:
um. echilibrul Valoric 
» Dromite. în 
extrem de interesante

T. NICOAMA 
arbitru intematiiMtai

• F. R. Box. în colaborare cu 
sectorul de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor din C.N.E.F.S., or
ganizează un curs pentru formarea 
de noi antrenori. în ziua de 20 fe
bruarie au luat loc în bănci 75 de 
candidați la profesia de antrenor. 
Printre „elevi" se numără o serie 
de foști boxeri valoroși ca Nicolie 
Gifu. Constantin Clacă. Andrei Ol
teana. Nicolae Mindreanu. Vasile 
Mirza. len Rodiceneo. Gheorghe Ba
din. Ion Marin Gheorghe Roșea. 
Atila Verdeș etc.

• La

p:or.
ȘÎ-3 

a lipsit îndelung) maestrul Inter*.

Aseară, in runda a S-s s-âu în
registrat rezultatele : Ungurear j — 
Ghinda remiză. Kesmtu — Naeht 
remiză. Staneiu — Mititelu remiză. 
Pavlov — Stoica remiză S-au în
trerupt partidele Drimer — Botez 
și Vpicman — V/vryWam Partida 
întreruptă Ghinda — Botez din 
runda a 7-a s-a dat remiză fără
jcc.

Ola^ament z 
ca si Gh:n<J«

»-

O NOUĂ EMISIUNE SPORTIVA PE MICUL ECRAN
Incepînd de astăzi, în programul 

studioului nostru de televiziune își 
face loc o emisiune de reportaje, in
terviuri și comentarii din lumea 
sportului, intitulată ^Stadion". în 
prima emisiune, astă-seară la ora 
22,30, se va discuta despre perspec-

atletismului românesc. Par- 
medaliata olimpică Valeri*

ti vele 
ticipă
Bnfanu, antrenorul federal Gheor
ghe Zitnbreșteano și prof. Victor 
Firea, secretar general al federa
ției de specialitate.

B'
sn-*'a:

V»
• F

pe cati
i HB ■ *-3

seul internațional „Cen- 
r*. ce va avea loc la 
ntre 1« și 22 

part iepa rea
bana și Iran.

Aorvl Mihai.

aprilie, 
ți pugi-

categoria 
după ei- 

'.3 fT)llSC3« 
să revină la 
care a obți- 

s. La turneu; 
te. ce se va 
nartre. ei s-a

• Timp de 5 zile s-au întrecut 
la Iași aproxima’iv 60 de boxeri, 
seniori și juniori, din mai multe 
orașe ale țârii, in competiția dotată 
cu „Centura Moldovei". Au fost 
prezenți pe ringul ieșean, pugiliști 
din Galați. Craiova. Buzău. Brăila, 
Macin, Reșița. Tecuci, lași ș; RBS. 
Moldovenească. De reținu» că. pe 
lîngâ sportivii ce aspirau la „Cen
tură", la întreceri au participat și

RAID-ANCHETĂ PRIN SĂLILE DE ANTRENAMENT
(Urmare din pog. î)

care, dădea îndrumări. Cu toată 
bunăvoința și experiența sa în a 
conduce orele de antrenament, ni 
6-a părut că ar mai avea nevoie 
de un ajutor cu care 6ă-și împartă 
dificila sarcină de a urmări pe toți 
cei ce participă la pregătiri. Și, 
marți, după cum am mai arătat, nu 
mai puțin de 26 de luptători sa 
aflau 1a lucru în jurul orei 17.

în schimb, alături, sala pe care 
și-o împart secțiile de . tenis de 
masă și scrimă, era încuiată la ora 
17 cînd, în mod normal, scrimerii 
clubului Progresul trebuiau să-și 
înceapă antrenamentele. Ce e drept, 
la acea oră nici nu prea erau spor
tivi care 6ă-i pășească pragul : 
„Dintr-o grupă de copii nu este de- 
cît 
N.
de 
ce 
greșului lent al performanței, care 
nu vine decît după mulți ani de 
studiu. Cînd am plecat de aci, în 
sală, alături de antrenorii N. Mari
nescu și A. Pellegrini și de bînecit-

unulne Spunea antrenorul 
Marinescu, care nl se plîngea 
numărul tot mai mic al celor 
îndrăgesc scrima, datorită pro-

noscuta Maria Vicol, se aflau doar 
cinci învățăcei...

Spațiu suficient pentru deprinde
rea acestui sport pretențios, cu o 
tehnică dificilă. Altfel, ar fi fost 
necesar ca cele patru mese de 
ping-pong, ce ocupă cam o treime 
din încăpere să-și găsească alt 
„culcuș" atunci cînd sala e ocupata 
de Scrimerl...

Dar ce se îrittmpla în acest timp 
In sala principală de la Progresul ? 
Se antrenau patru tenismani. De 
fapt, jucau o partidă de dublu, con
dusă de antrenorul A. Schmidt. în 
care Ad. Viziru, L. Vîrgolici, Z. Ne
meth și invitatul M. Rusu (pentru 
a se putea forma cele două pe
rechi), în Cadrul căreia se exersa 
lovitura de volâ. Desigur, nu poți 
juca tenis pe o jumătate de teren ! 
Dar ni s-a părut prea mare luxul 
de a aloca sala mare pentru acești 
patru jucători (de fapt doar trei de 
la Progresul).

Am părăsit sălile de la Progresul 
cu sentimentul că în cele mai 
multe dintre ele se duce o activi
tate intensă, bogată, în care suie 
de tineri deprind tainele sportului 
preferat.

SITUAȚII TOTAL DIFERITE ÎN DOUĂ SĂLI DE BOX

cunoscuții boxer: Antonia Vasile și 
Pavel Nedelcea. Evoluțiile sportivi
lor au fost deseori răsplătite prin 
aplauze la scenă deschisă, iar unele 
partide s-au ridicat la un bun ni
vel tehnico-tactic. IATĂ REZUL
TATELE FINALE : juniori • cat. 
pană : FI. Ghiță (Craiova) b.p. Gh. 
Rădulescu (Macin) : cat. ușoară : 
St. Călinescu (Iași) b.ab.2 N. Niki- 
tov (Brăila) : cat. mijlocie mică : 
P. Istrate (Galați) b.ab.3 N. Chi- 
pirog (Iași). SENIORI : cat, muscă : 
I. Enache (Macin) b.ab.2 Viouciobu 
(RSS Moldovenească) ; cat. pană: 
C. Agrigoroaie (lași) t.p. V. Mun
teanu (Galați) ; cat semiușoară : 
I. Agafe (Iași) b.ab.l I. Gheorghe 
iGalați) ; cat. ușoară : I. Radu (Iași) 
b.ab.l Gh. Viero (Galați) : cat. se- 
mimijlocie : C. Melinte (Iași) b.p. 
V. Lupu (Tecuci); cat. mijlocie 
mică : Gh. Blaj (Reșița) b.p. P. TS- 
nase (Iași) (D. DIA CONES CU — 
coresp.)

Echipa constănțeană și-a- reluat 
pregătirile la 10 ianuarie. După un 
control medical minuțios, elevii Jui 
Titi Ionescu au trecut la antrena
mente în aer liber, alternate cu cele 
în sală, avind ca țel o bună pregătire 
fizică generală, dezvoltarea forței și 
adaptarea organismului la o capaci
tate mai mare de efort. De remarcat, 
prezența integrală a jucătorilor la 
antrenamente. Iată și lotul de care 
dispune Farul pentru retur : Cristea, 
Dinu, Podaru, Franțuzu, Istudor, Ca- 
ragea, Bucos, Holban, Varga, Olteanu, 
Dărăban, Carăion, Războiescu, Dumi
tru, Frangu, Avrigeanu, Crăciun, Sîr- 
bu, Grosu, Pop, Ebu, Gobjilă (de la 
Chimia Năvodari), Hărgeanu (de la 
I. T. Constanța). Să menționăm tot
odată acțiunea de promovare a unor

Tncepînd cu ziua de 10 ianuarie, 
antrenorul bîrlădean Viorel Călin și-a 
rechemat elevii în vederea începerii 
antrenamentelor. Pentru readaptarea 
la efort rugbyștii de la Rulmentul au 
început programul de pregătire cu o- 
bișnuitele crosuri pe teren variat. 
După cum ne-a spus antrenorul me- 
talurgiștilor, se va urmări în conti
nuare dezvoltarea unei bune pregătiri 
fizice generale și speciale, creșterea 
forței, rezistenței și îndemînării, perfec
ționarea unor elemente de tehnică in
dividuală și de compartiment. Pentru 
prezentarea în bune condițiuni la par
tidele returului, bîrlădenii se vor mat 
pregăti într-o tabără montană și vor 
disputa cîteva jocuri amicale. Antre
norul V. Călin are la dispoziție ur
mătorul lot : Pătrăcâu, Cristea, Ma
tei, Zadarojnii, Gherasim. Constantin, 
Brad, Mititelu, Tr. Cioarici, Munteanu, 
Filip, Bilrghelea. Brăescu, Peiu, Chi- 
riță, Ignat, Boleâ, Mihalcea, Rainea, 
Dia, L. Ciorici, Nedelcii, Căramziuc. 
La aceștia se mai adaugă Mihăilă, 
Bițu, Crețu, Colibei (reveniți din ar
mată), C. Topa (de la Agronomia Iași) 
și juniorii Iordan, Pușcă, Stoica, Bi- 
chilie.

Laurențiu SOLOMON-coresp.

DE MUNTE
treia probă de schi

CLASAMENTELE FINALE

ÎN TURNEUL JUNIORILOR

i de sport nr. 2 din Timi- 
găzduit întllnirea amicală 

dintre formațiile U.M. Ti- 
ș: C5.M. Reșița. Net supe-

• Sala
șOara a 
de box i 
mtșoara : 
rioare. gazdele au cîștigat confrun
tarea la un scor categoric : 19—7.
In mod deosebi: »-au evidențiat pu- 
gilisti D. Zori». Z. Ion, M. Iva- 
naviei (de la timișoreni) și M. Vi- 

a) (C- CREȚU — co-

în urma disputării celor două 
partide restanță dintre C. Curcă 
(Progresul) și FI. Manea (Dinamo) 
6—0, 6—5 și M. Mîrza (Progresul) 
— E. Pană (Cutezătorii) 6—3. 6—2, 
clasamentele Concursului republican 
de sală al juniorilor are următoa
rea înfățișare : junioare — 1. Maria 
Denov (U.T.A.) 3 v ; 2. Dorina Brăș- 
tin (U.T.A.) 1 v ; 3. Mariană Had- 
giu (Dinamo) 1 v ; 4. Luci Romanov 
(Cutezătorii) 0 v;; juniori 15—16 
ani : 1. S. Orășeanu (Constr. Hu-

$ C R.I M Ă .j

Fețeanu (Cu-
Alirza (Pro-

nedoara) 2 v ; 2. Cr. 
tezătorii) 2 v : 3. M.
greșul) 2 v ; 4. E. Pană (Cuteză
torii) 0 v ; juniori 17—18 ani : 1 
M. Tăbăraș (Progresul) 3 v : 2. C. 
Curcă (Progresul) 2 v ; 3. FI. Ma
nea (Dinamo) 1 v : 4. D. Mîrza 
(Progresul) 0 v. O remarcă spe
cială se cuvine celor două junioare 
de la U.T.A. și jucătorilor timișo
reni. clasați pe locuri fruntașe.

4. D.

S. IONESCU

Cea de a----- ---  - .
din cadrul Spartachiadei militare de 
iarnă a trupelor de vînători de 
munte a fost întrecerea rezervată 
plutoanelor, considerată de specia
liști cea mai grea probă. Au luat 
startul 11 echipe, însumînd aproape 
250 de ostași sportivi ai armatei noa
stre populare.

Această dificilă probă s-a desfă
șurat p« un traseu cu lungimea da 
15 km și diferență de nivel de 350 m. 
Clasamentul probei se stabilește în 
funcție de timpul realizat pe traseu, 
de rezultatela ia tragere și la arun
carea grenadelor de mină,, de penali
zările de la trecerea zonei cu masca 
pe figură ți de efectivul plutonului 
la sosire.

Dacă viteza de alunecare pe schiuri 
este răsplătită cu puncte serioase, 
rezultatele tragerilor din poligbn, 
executate de ostasi și comandantul 
lor, au rol decisiv în acumularea 
punctelor.

Traseul același din proba de pa- 
erulă, a cerut din partea militarilor 
eforturi deosebite.

Parcurgerea acestui greu traseu cu 
tot echipamentul și armamentul de 
’uDtă. a ârătat încă o dată gradul 
de înaltă pregătire militară cît și im
portanța ce se acordă pregătirii fi
zice și activității sportive de masa 
în rîndul ostașilor noștri.

Dar să trecem la rezultate. Preșe
dintele comisiei de arbitrai, uri vechi 
sportiv, fostul internațional de fotbal, 
colonelul FranciSc Zavoda ne-a furni
zat rezultatele provizorii la tragerile 
în poligon, rezultate hotărîtoare ln 
obținerea victoriei.

lată-le i Lotul Lotru comandat 
de locotenent Ion Hrenciuc 94 punctei
2. Lotul Dîmbovița comandat de lo
cotenentul Gelu Bafbu 74 de puncteț
3. Lotul Jiul comandat de locotenen
tul Constantin Staneîu 68 de puncte.

Să așteptăm. însă, rezultatele defi
nitive ale acestei firele întreceri, pen
tru a avea posibilitatea de a eviden
ția pe cei mâi buni.

ThSe MACARSCHI

CUPA MONAL A FOST 0 VERIFICARE UTILĂ

PENTRU „GENERAȚIA MONTREALULUI" - afirmă antrenorul lotului de spadă, C. STELIAN
Lotul de spadă care ne-a reprezentat 

țara Ia cea de a 73-a ediție a turneliliii 
internațional de la Paris dotat cu Cupa

cir.d antrenamentul

E vremea se
lecției. Ciți din
tre cei 19 tineri 
— pe care prof. 
Anatoli Lobano- 
vici îi supune 
la multiple 
variate teste 
vor urca scările 
ringului olimpic?

1 W'l

*■ fi

Monal s-a înapoiat marți seara în Capi
tală. Am folosit prilejul pentru a află 
amănunte despre această mare competi
ție de la antrenorul lotului. C, Stelian.

— A fost o întrecere deosebit de grea 
— ne-a spus'Interlocutorul nostru, pen
tru că la startul el s-au prezentat 275 
(11) de concurenți. Elvețienii cară aii 
dominat „Trofeul Spreafico" de la Mi
lano (unde au ocupat primele două 
locuri) au adus pe planșă 21 de trăgă
tori și — demn de reținut — nici unul 
din ei nu a mai ajuns hi Sferturile de finală ale întrecerii de la Paris.

— Știm din telegramele d« presă Că nici unul din sportivii noștri n-a âjun* 
tn finală. Considerați mulțumitoare comportarea lor 7

Cred că trebuie să se țină seama de două lucruri. Primul, că pin* acum 
aproape două aăptămtni, spadasinii noș
tri au făcut mai ales pregătire fizici generală, ttecfnd abia dup* 5 martie la 
o pregătire eu preponderent* tehnico, 
tactică deoarece obiectivul lor priticlpal tn acest an 11 formează -mondialele* 
care an loc tn luna Iulie. In *1 dofle* 
rtnd. noi am prezentat un lot de cinei 
sportiv! (doi cu „botezul olimpie" șl 
trei din iotul de Juniori). Se știe că Ine* 
de anul trecut federația noastră a trecut 
la o primenire accentuat* a loturilor, 
pregătind „generația Montrealului".

în aceste Condiții, consider că lotul 
nostru a avut o comportare satisfăcă
toare la Paris, iar despre Duțu pot 
spune că a fost la înălțimea așteptărilor. ajungfnd plnă 1^ semifinalele tur.

A REVENIT PE PLANȘA

udului. In care a obținut o victorie la 
Erd8s, dștigătorul Cupei Monal. Duțu a fost de asemenea cap de serie In „op
timi" (urmat fihtd de ErdSs) șt In 
-sferturi", urmat de alt trăgător maghiar 
cunoscut, Ostrich.Ostrich.

au evoluat ceilalți component! 
nostru?
ln turul al Hl-lea iese din

— Cum 
at iotului

— Abia_ _____ _ ______ —cursă P. Szabo care debutase foarte bine 
(4 v in seria sa). în turul al V-lea cad 
ceilalți doi tineri: Zidaru (cap de serie 
In tururile anterioare) și Popa, care se 
menținuse printre fruntași pină atunci 
fiind creditat și cu o victorie la alt spa
dasin maghiar experimentat, Fenyvesl. 
Pongrav « rezistat pini in sferturi de 
finală, unde a susținut un baraj în trei 
(CU francezul Âliemand șl vest-germanul 
Menek), pentru a traife mai denarte. 
Cred că nil a reușit să se mobilizeze de 
ajuns in acest moment decisiv și a părăsit concursul.

— Totuși, luate ca atare rezultatei* nu 
alnt de naturi să impresioneze.

— Aparent, poate. Eu, ca antrenor, mt 
bucur, tusa, foarte mult că am ajuns «* am Opt trăgători intre 19 șl 34 de ani, 
deci foarte tineri, de o bun* valoare. 
Decalajul dintre consacrațl șl noul val 
aproape a dispărut ceea ce. deăiguf, 11 
va stimula pe primii să lupte pentru 
a-șl menține locurile ln Iot. iar pe cei
lalți să mttnceasc* mat per»everent pen. 
tru a deveni oameni de bază ai lotului. (S.B.)

La orele 16, în sala de box a clu
bului METALUL, antrenamentul era 
în plină desfășurare. Elevii antre
norului emerit Ion Stoianovici, în 
rîndul cărora 
C. Stanef, N. 
V. Prodan. I. 
Gh. Bădilă și 
tivi) efectuau 
citii pentru încălzire, consistent și 
cu mijloace bine selecționate. Trep
tat, odată cu venirea juniorilor, de 
pregătirea cărora se ocupă prof. 
Constantin Anton și Eugen Dinu 
(plătit cu ora), sala a devenit neîn- 
căpătoaire.

Am asistat la o lecție de antre
nament de bună calitate, bine con
dusă de cei trei antrenori (fiecare 
cu grupa sa), în care sarcinile des
prinse din planurile de pregătire 
(complete și bine întocmite) și în
scrise pe conspectele de lecție erau 
îndeplinite ) 
bine utilată 
iar boxerii 
echipament 
pregătire.

Grija conducerii clubului față de 
nevoile secției de box ne-a fost 
mărturisită de antrenorul coordona
tor, I. Stoianovici. Metodistul Ionel 
Șufer controlează și sprijină în per
manență activitatea pugiliștilor de 
la Metalul. Singurul neajuns con
statat — gradul înaintat de uzură 
a mănușilor de antrenament — va 
fi rezolvat. în ziua următoare, du
pă cum ne-a declarat antrenorul, 
■urmau să fie cumpărate alte 
niiși.

Cea mai mare dificultate a 
trenorilor de la Metalul este 
țiul restrîns pentru numărul i

i-am recunoscut pe 
Păpălău, I. Hodoșan, 
Lungit. R. Itanciu, 
mulți alții (16 spor- 
un program de exer-

cu atenție. Sala este 
i cu aparatură adecvată, 

metalurgiști dispun de 
corespunzător pentru

mă-

an- 
spa- 

mare 
de tineri care frecventează Sala. La 
orele serii, aglomerația creează di
ficultăți îri procesul de instruire. 
Dar, președintele clubului. Savu 
Spătarii, și tehnicienii săi au găsit 
o soluție : amenajarea linei săli noi 
(la subsol), rezervată juniorilor. Lu
crările au început. Cu sprijinul di
rectorului administrativ al Uzinelor 
„â3 August", Nicolae lovănescu, 
sala va fi în curînd dată în folo
sință. Este adevărat 
înaintează destul de încet, dar ju
niorii de la Metalul 
lot speră ca în acest an să aibă un 
spațiu propriu, pentru a nu mai fi 
obligați să aștepte terminarea an
trenamentului seniorilor.

La Sala de box a clubului CON
STRUCTORUL, deși antrenamentul 
trebuia Să înceapă ta orele 16.30.12 
tineri mai așteptau încă în frig, pe 
cheiul Dîmboviței, și la orele 17. 
Lacătul de la ușă îi împiedica să 
intre la căldura aproape nesimțită 
ă sălii.

că lucrările

și antrenorii

La oră 17,25, numărul sportivilor 
crescuse la 16 și pasiunea pentru 
box îi făcea să aștepte și să spere 
că va veni unul dintre antrenori — 
Gheorghe Lungu (încadrat cu o 
normă întreagă) sau Gheorghe To
ni eseu (plătit cu ora), ori omul de 
serviciu, care în mod normal tre
buia să fie prezent pentru a des
chide sala și pentru a se ocupa de 
curățenia și încălzirea ei.

La ora 18 am revenit. L-am găsit 
pe antrenorul Gh. Tom eseu condu-

Șlz TOTUȘI, GIULEȘTIUL

PREA DEVREME!
Cu circa 

poseam în incinta „Giuleștiului" 
o ocazie 
mulțimea 
ale acelei 
sălile de 
buna stadionului, notasem și cîteva 
deficiențe în desfășurarea procesu
lui de. pregătire a sportivilor fero
viari. Marți după-amiază. însă, a- 
ceastă rubrică a rămas aproape 
goală...

De data aceasta, nici una din să
lile Giuleștiului nu avea lacătul 
pus la ușă și inscripția : ,,în repa
rație" ; erau curate, îmbietoare și 
prielnice desfășurării programului 
de pregătire, populate.

Luptătorii profesorului Vasile Pă- 
trașcu n-aU mai fost obligați să 
ceară găzduire în alte săli, prin 
care atunci se mutau cu saltelele 
după ei ; acum, pe salteaua care a- 
coperea aproape în întregime sala, 
vlăjganii de la ..libere" se luptau 
în voie cu... manechinii sau între 
ei. executlnd procedeele pe care an
trenorul le cerea fiecăruia.

Ca și la prima vizită în sala de 
box. îl găsim pe neobositul antre
nor Luca Romano împărțind în 
dreapta și în stingă sfaturi și indi
cații juniorilor rapidiști cu care 
ne-a mărturisit, țintește să ajungă 
mult mai sus. Și el își așteaptă ele
vii „între producție și seral", dar 
se declară mulțumit atît de felul 
cum răspund boxerii la antrena-

un an în urmă, po- -- - - - J..J
asemănătoare. Pe lingă 
consemnărilor laudative 
zile de „colindări“ pe la 
antrenament de sub tri-

ADOARME

ment cit și de coeâiîiîle si spriji
nul pe care cl jbul i le oferă

Pe banca de Engă perete, on 
grup de școlari privesc pe eet ce 
fac exerciții ia . saltea, rnipcări de 
deplasare specifice, box la sac sau 
în fața ogli.nz:lor_ jSinț cilira din
tre numeroșii gialeșteei dliaiii să 
faci box", ne expî'eă maestrul și 
ne arată un maldăr de hirtii scrise 
de mină. Pe fiecare, o doetniă ce 
a pune mânușile In nnini și de a 
îmbrăca tricou! vișinru-

Jos. la haltere, sportivi: cu „ga
barit depășit" asudă serios sub ba
rele de oțeL sub privirile exigente 
ale antrenorului clubuin V Lef
ter. La arena de popice Fkrica Fi
lip trudea din greu să prindă un 
încăpățînat și norocos „izolat", iar 
4 colege așteptau rindul admirir.d 
de la fereastră efortul unor atlete 
ce înfruntau pista umedă, ba chiar 
noroioasă, a „potcoavei* giuleșterte. 
Vreo douâ-trei lipseau motivat. 
,.Ne-ar mai fi trebuit două piste, 
este de părere antrenorul giuleș- 
tencelor, ca să patern face o pre
gătire mai bună". Am inte'.es că e- 
șâlonarea împinge programul 
hăt-tîrziu. Dar la ora 19 am 
nit și lumina se stinsese la 
de popice.

...De altfel după ora 19.30 
sălile erau libere. Și, totuși,
în vedere că multe secții bucureș- 
tene nu beneficiază de săli cores
punzătoare „Giuleșfiul" nu adoar
me prea devreme ?

mei etape a campionatului, la per
fecționarea canalelor mari, de 
către băieți, și la îmbunătățirea 
preciziei Ia „izolate", de către fete. 
Toți sportivii sînt prezenți, iar 
„catalogul" antrenorului ne dă po
sibilitatea să observăm că aceeași 
bună frecvență a existat și la cele
lalte antrenamente. Ne interesăm 
de ce condiții dispun popicarii de 
la Constructorul. înainte de a 
primi un răspuns, avem posibilita
tea să ne convingem și singuri că 
ele sînt dintre cele mai bune : 
o sală excelent îngrijită, in care 
ordinea și curățenia sini la înălți
me, iar existența Ia fiecare culoar 
a. eite unui ajutor special pentru 
ridicarea popicelor elimină „timpii 
merți" etc. Credem, însă, că în 
privința sprijinului acordat secției 
de popice de către asociație, cel 
mai elocvent răspuns ne-a fost ofe
rit chiar de antrenorul Ferdinand 
Popeșcu : „Din păcate, noi sintem 
convinși că rezultatele ce le obți
nem nu sînt încă pe măsura a in
terul ui ce-1 * '**' 
condu cerii".

Părăs:ndu-i
traf în sala de jocuri. Cu o punc- 
tuafitate de ceasornic și-ău înce
put pregătirile reprezentativele de 
handbal ale Scolii sportive nr. 1. 
sub conducerea profesorilor Irina

primim din partea

pe popicari am in-

Climovschi și Iulian Căliman. An
ti enamentul fetelor 
racter mai puțin 
avîrid în vedere că 
cheiat participarea 
destinată echipelor 
aceea, are loc o ședință de 
xare. Dimpotrivă, cel al băieților a 
avut un ritm intens, susținut. 
Aflăm, însă, că, de fapt, echipa 
masculină ar fi... tolerată de către 
fete, deoarece, după cum ne măr
turisea prof. Irina Climovschi „a- 
cest spațiu de antrenament a fost 
obținut mai mult prin propriile 
mele relații cu asociația Con
structorul. Avind în vedere că bă
ieții nu aveau Ia dispoziție, la 
școală, decît sala de forță, era 
normal să colaborăm. Dacă în ceea 
ce privește îndrumarea din partea 
conducerii școlii, aceasta se rea
lizează ritmic, nu tot același lucru 
se poate spune și despre condițiile 
de antrenament. Spre exemplu : 
am o grupă de copii, din clasele 
miei, cp care încep pregătirea Ia 
6 dimineața! Pot avea pretenția 
să am o prezență integrală ?!“

Antrenorul L Căliman a fost 
mai concis : „Pentru o echipă re
prezentativă a unei școli sportive, 
patern spune ci nu dispunem de 
condiții de antrenament satisfăcă
toare".

MARINA STANCA-FILÎP

piuă 
reve- 
aren*

toate 
avind

PUNCTUALITATE Șl CONȘTIINCIOZITATE IN PREGĂTIRI, DAR..
Conform planificării aflate In 

holul sălii CONSTRUCTORUL, tre
buiau lă ora vizitei noastre să se 
afle ta antrenament echipa de po
pice „Ccnstructdrul“ și handbaliș- 
tij de la Școala sportivă nr. 1.

La sala de popice, pe cele patru 
culoare, membrii lotului diviziona
rei A, Constructorul, lansează bilă 
după bilă, sub supravegherea a- 
tentă a antrenorului Ferdinand Po
pescu. Se lucrează, ca urmare și a 
deficiențelor reieșite în urma pri*

PREA MULT SPAȚIU NEFOLOSIT
Mai ales di 

Urâ a BacuriA-t:— iar...

Selecție. preg*
eazâ imem. 
rt — f5’-e<c 
tire, verif:-

mi® 2i 
zilnic.

să5 t>e 
amiază

sâ
râir» stația. Față deal-

v-K-— -- centru a rișriga o botați 
huatia de la _!3 AUGUST" d _P.

PVRI.ICII- erf» LnexpIicabtH. 
oildă, sala de tiv „23 Augast-, < 

a tot reea ce trei 
eminent știinfiG' 
ta același ti 

i ii pregă»Ji 
4» H (Se. sul 
și 18 și 17 

18 la 30. Tn ;

bcx
Soa- 
tbttte 

ie ei 
nu - 30 
e. N-am 
Energia) 
($c so. 

dus. sala
ir.'.re orele 1 
Viitorul) de Îl 
este folosită 42 de ore pe săptămină. 
in limp ce altele aa programate — in 
același interval de timp — aproape 
180. Nu este oare un lux prea mare, 
pe care — în mod normal —n-ar tre
bui să ni-1 permitem? Tot în același 
complex, sala de scrimă era pustie. 
N-am găsit nici programul de folo
sire a ei. Am aflat abia apoi, eindi 
directoarea Școlii sportive Viitorul, 
prof. Rodiea Ș'elovan, ne-a telefonat 
la redacție pentru a ne pune „In 
gardă", dar ar fi trebuit să avem 
perspicacitatea lui Mannix pen
tru a descoperi p; ogramul. Așa cum 
ni s-a ,.sugerat", trebuia să fi făcut 
apel la Centrul de cercetări științi
fice și documentare al C.N E F S., 
de unde cineva ar fi venit tu o cheie, 
ar fi deschis la secretariatul scolii, 
ar fi căutat un caiet și — probabil — 
ar fi găsit programul... Ce labirint!...

N-ar 
mul 
Eh*
ft

a avut un ca- 
riguros, firesc, 
ele abia au in
ia o competiție 
școlare și, de 

rela-

Kx-.nea 
<e

A

fi f^l mal simplu ca progra- 
si fi fost afișat pe ușa silii? 

eva. de ce sim- 
și complicat In 

tniraculosaj
. am fi aflat că marțea, joia

m simbMa dună amiază sala este ne- 
folosită. Mai bi*e că nu Lam găsit.

La sala de tenis de masă de sub 
*-rib-ina princioală a stadionului Re- 
□(uDiieii se antrenau iucătoriț d* la 

ica. 7 mese — 7 jucători! 
oil Andi Arde’,earn ne ex- 
Si credem - că In secție are

21 de sportivi și că doer umili Cortel 
Zeg-eantD lipsește nemutivat. Adau- 
zi că -numai marțea se intimplă așa*. 
Si ii credem, deși n-am înțeles irita- 
*ra sa. Totuși 5 mese așteptau jucă- 
^>rii care nu aveau să vină—

Revenind Ia _23 August* găsim In 
sala de lupte — exeelert utilată și 
ir.trețicjtă — 12 tineri de la Școala 
sporttTî Viitornl ar.trenlndu-se cu 
„m=-.e.-h!.-ele" s-jb s'-’n-avegherea an- 
trenorului Constantin Peneiu. Dar 
antrenorul — In curs de angajare — 
lucrează de vreo două sărtâmînj fără 
plan de antrenament fără o evi
dență a sportivilor, fără sorljinul 
școlii. Asa cum ne-a mărturisit chiar 
el „n-a fost vizitat la pregătire, n-a 
fost deci controlat și îndrumat de 
nimenj din conducerea școlii". Ce e 
de făcut?

Firește, ar mai fi șl alte lucruri 
de spus. Credem Insă că ceea ce tre
buie subliniat e
I.E.A.B.S. și cluburile sportive 
conlucreze mai bine pentru ca sălile 
să fie folosite la întreaga lor capa
citate, iar conducerile cluburilor și 
școlilor sportive să-și îndeplinească 
una din principalele lor îndatoriri : 
controlul și îndrumarea activității 
antrenorilor.

necesitatea ca 
să

Aproape săptâmînă de 
scrimerii bucureșfeni se 
sala Floreasca pentru a-și disputa 
calificarea în ultimul act al cam
pionatelor naționale individuale : 
finala pe țară. Zilele acestea, au 
avut loc întrecerile care au reunit 
pe trăgătorii de categoria a II-a și 
pe cei promovați din fazele ante
rioare.

Concursul, comportînd toate cele 
patru probe, ne-a permis să o re
vedem pe planșă pe floretista Ma
rina Stanca-Filîp (după o pauză de 
doi ani), precum și trăgători cu ac
tivitate mai bogată ca Aurel Ștefan 
(Steaua) și Barbu Ollăneseu (Pro
gresul). Ștefan a cîștigat cu o evi
dentă superioritate proba de flo
retă, iar Ollăneseu (deși aflat după 
gripă) l-a tatonat în clasamentul 
floretiștilor. Marina Stanca-Filîp a 
lăsat, de asemenea, o bună impre
sie cîștigînd fără a înregistra nici 
un eșec. întrecerea floretistelor.

La spadă, lupta pentru întîietate 
a fost mai echilibrată. Pînă la urmă 
s-a desprins in fruntea clasamen
tului Tr. Bălan (Progresul) urmat

săptâmînă, 
întîlnesc în

de un pluton de trei trăgători cu 
cite trej victorii. în fine, câștigăto
rul finalei la sabie, A. Stan (Șc. 
sp. 1) si-a dominat toți adversarii 
realizînd o suită de cinci victorii.

Iată clasamentele finale. FLORE
TA FETE : 1. Marina Stânca-Filip 
(Progresul) 5 v ; 2. Eva Lucaci
(PrOgr.) 3 v: 3. Ștefania Tudoss 
(Steaua) 3 v; 4. Cartnen Budur (Vi
itorul) 2 v î 5. Roxana Cochirleanu 
(Steaua) 2 v ; 6. Laurenția Vlădeăcu 
(Șc. sp. 1) 0 v. FLORETĂ BĂIEȚI :
1. A. Ștefan (Steaua) 5 v; 2. B. 
Ollăneseu (Progr.) 3 v ; 3. Al. Mi- 
cloș (1EFS) 3 v; 4. A. Marcvart 
(Șc. sp. I) 2 v ; 5. L. Russu (Progr.) 
1 v ; 6. T. Gagelea (Steaua) 1 v. 
SPADĂ : 1. Tr. Bălan (Progr.) 4 v ;
2. T. Spîrlea (Olimpia) 3 V ; 3. Th.
Sirbulescu (Progr.) 3 v ; 4. D. Matei 
(IEFS) 3 v; 5. A. Gavrilescu
(Progr.) 2 v ; 6. G. Dinescu (Steaua) 
0 v. SABIE : I. A. Stan (Șc. sp. 1) 
5 v ; 2. I. Dinu (IEFS) 3 7:3. D. 
Marin (Șc. sp. 1) 3 v ; 4. G. Bîrdan 
(IEFS) 2 v ; 5. V. Duția (IEFS) 2 v 1 
6. I. Hotăranu (IEFS) 0 v.

Gh. BURLEA, coresp.

LUPTE COMPETIȚII, CLASAMENTE...
Dummică s-a dat startul In divizia na

tional* de lupte libere la care, din a?est an. conform noii formule de desfășu
rare. particip* tm număr de 27 de for
mații. împărțite tn trei Serii.

întrecerile primeț etape au scos în evi
dență incapacitatea majorității echipelor 
proaspăt promovate In campionat de a 
depăși chiar Si pe teren propriu, parte
nerele de întrecere cu o mai veche activitate. Noile participante la divizie. *1- 
cătuite In majoritate din juniori, s-au 
dovedit lipsite de fort» șt experiența 
necesară pentru a face față cu succes 
unor întreceri atit de dificile. Singura 
echipă care a trecut cu brio primul exa

li divizie a fost Școala sportivă Olimpia Craiova, tnvinaătoare în fața a 
două adversare eu o îndelunga»* ș» fruc
tuoasă activitate competitională. Vultu
rii Textila Lugoj și C.S. Satu Mare, par
ticipante la turneul final al celor mai 
bune echipe din țară. Tinerii eievț ăi 
antrenorului Gavril Todor g-au prezen
tat foarte bine pregătiți la această com
petiție. anufițlndu-se adversari dificili 
pentru orice formație. Chiar dacă nu 
vor mal realiza asemenea surprize, esiă 
cert că punctele acumulate de sportivii 
craioven,- constituie o zestre prețioas* 
care le poate asigura răminerea fn di
vizie. Va îf interesant de urmărit evo
luția tinerilor luptători craiovenl la tur
neul individual din zilele de 18. 17 șt U 
martie, la Brașov, unde se vor lntflnl 
sportivii din seria a li-ă.

tn urma meciurilor din cadrul primei 
etape s-au stabilit următoarele clasa
mente în cele trăi serii.

SERIA
1. STEAUA
2. Progresul Brăila
3. Dinamo Buc.
4. Dunărea Galați
5. Hidrotehnica Const.
6. Nicollna Iași
7. petrolul Ploiești
8. Tricolorul Călărași
9. Mont. T.C.I.Pitești

i
t
2
2
2
2
2
2
2
2

0 44.5 27,5
0 51 21
0 46 26
1 48 30
1 37 35
2 30,5 49,5
2 15 65
2 10.5 69,5

6
1 
s
4
4
2
2
2

SERIA A II-A
1. DIX. BRAȘOV
2. Șe. sp. OI. Gralova
3. C.Ș.Satu Mare
4. c.F.R. Timișoara
5. Rapid
«. Vulturii Tex. Lugoj
7. C.S.M. Reșița
8. Vagonul . Arad
9. A.S.A. Brașov

SEBIA
1. PROG. BUC.
2. St. roșu Brașov

3. Lemnarul Odorhel
4. C.S. Tirgovlște
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Autosport Sf. Gh.
7. Const. Hunedoara8. C.S.M. Cluj
9. Jiul PȘtrila

A m

2 2 6 0 65 10 6
2 2 0 9 49,3 33.3 82 10 1 44,5 32.5 42 1 0 1 31 41 41 1 0 0 28 12 32 0 0 2 28 45 2
2 0 0 2 25 60 2
t 0 0 1 12 28 10 0 0 0 0 0 t

t-A
3 2 0 0 48 20 4

9 43.5 32.5 0 51 ‘
0 43
1 33

29
32
38

• La Ploiești a avut
campionatului școlilor 
părtinind Ministerului ___ _
ce, la lupte libere și gr^co-romane. La 
concurs au luat . parte 107 sportivi din

c($t!gătorU fn ordinea ca- •“aor-.l.or (GRECO-ROMANE): N. Ono- 
frei (Iași) I. Ignat (iași), I. Apopei (P.

G1^ Grigore (Or. Gh. Gheor- g?.:u-Dej), Gh. Rusu (Ploiești) Șt. Plă- 
ianu (Năvodari), C. Gavrilă (last) V. 
Pușcaș (Or. Gh. Gheorghiu-Dei). ’ c.

<E-JNeamț). C. ignat (Iași): LIBERE: I. Tlrzlu (iași), A. Hătăstosan 
(Tlrnăvem), W. Pavel (lași). D. văsilis- cu (Ploiești), M. Dumitrescu (Ploiești) 
r* Ciobanu (Ploiești). V. Dumitrescu (Ploiești), p. Gheorghe (Tirpăveni), M. Rcuș (iași). 
Clasamentul general se prezintă astfel: 1. Iași 6a p. 2. Ploiești 55 p. 3. Piatra 
Neamț 43 p. (A. VASILESCU — Coris#.).
• Sala scoții profesionale hidromeca.nica din Brașov a găzduit campionatul 

școlilor sportive pe echipe ia lupte gre- 
F,olî9ma.ne- Formația Brașovia din localitate, antrenată de Valeria Bularca a 
dominat întrecerile, iată rezultatele: Brașovia eu Viitorul Pitești 40—0, ou 
Șoimii Sibiu 36—4, eu Olimpia Craiova 
: 13. .Olimpia Craiova cu Viitorul Pitești 28—12. cu Șoimii sîbiii 28—12. Vii
torul - șoimii: 24—16, (C. GRUIA — co
respondent).

loc faza finală a 
profesionale, a- 

industriei chimi-
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TISTUL DIN SALA FLOREASCA A RELIEFAT

(ARENȚf l\ PREGĂTIREA FIZICA A JECAlORIlOR UllMAjl
Opiniile antrenorului federal Alexandru Popescu

Ideea de a-i supune pe baschet- 
baliștii divizionari unor probe pen
tru verificarea calităților fizice și 
tehnice nu este nouă, ea fiind ela
borată încă din anul 1969 de către 
Colegiul central al antrenorilor. 
Dar, în ciuda indicațiilor precise 
date de forul tehnic al federației, 
s-a constatat că testele respective 
sint neglijate de antrenorii forma
țiilor noastre fruntașe, deși utili
tatea lor este incontestabilă, deși 
întrecerile interne și, mai cu sea
mă, cele internaționale, au relevat 
carențe serioase în pregătirea com
plexă a jucătorilor. Sesizîndu-se, 
încă o dată, de acest lucnî, F.R. 
Baschet a decis ca din 1973 trece
rea probelor să fie absolut obliga
torie pentru toți baschetbaliștii, iar 
din toamnă, odată cu ediția 1973— 
1974 a campionatului național, par-

PERFORMERII
DIN SALA FLOREASCA

DETENTA : 1. Georgescu (Dina
mo) 75 cm ; 2. Dumitru (Steaua) 73 
cm ; 3. Novac (Dinamo) 72 cm ; 4. 
Oczelak (Steaua) 71 cm; 5—6. Drag- 
nea (Politehnica) și Popa (Dinamo) 
70 cm ; VITEZA (2x30 m): 1. Du
mitru 9.4 ; 2. Grădișteanu (Steaua) 
9,5; 3. Oczelak 9,6 ; 4. M. Marines
cu (Academia Militară) 9,7 ; 5—7. 
Baciu (Steaua), Zisu (Steaua), A. 
Molnar (IEFS) 9,8 ; REZISTENȚĂ 
(Sx20 m) : 1. M. Marinescu 24,9; 
2. Dumitru 25,0 ; 3. Braboveanu
(IEFS) 25,1 ; 4. Chircă (IEFS) 25,2 ; 
5—6. Dragomirescu (Dinamo) și Ba
ciu 25 3 ; DRIBLING (de la un coș 
la altul, dus-întors): 1. D. Nicules- 
cu (Dinamo) 18,0 ; 2. Pîrșu (Steaua) 
19,0 ; 3—4. Fl. Niculescu (ICHF) și 
Vintilă (Rapid) 19,5 ; 5. Grădișteanu 
19,7 ; 6—8. Chivulescu (Dinamo), 
C. Teodorescu (Academia Militară), 
Andronescu (Rapid) 20,0 ; VOLEI- 
BOLĂRI : 1. D. Niculescu 107 ; 2. 
Georgescu 80 ; 3. Dumitru 66 ; GE
NUFLEXIUNI (limita 8 ridicări cu 
haltere de 60 kg) : 1. Haneș (Dina
mo) 83 ; 2. Georgescu 81 ; 3. D. Ni
culescu 80 ; 4. Dragomirescu 77 ; 5. 
Tarău 60.

ATLETISM
(Urmare din pag. I)

neață fam eflat că e mare amator 
de... 6omn), revenit, se pare, cu un 
deficit de la marele concurs al stu
denților europeni de ia Sofa. Dacă 
în acest sens a fost deficitar, stu
dentul din Tg. Mureș și-a depăș i, 
în schimb, pianul la capitolul per
formanță, ceea ce este, oricum, 
preferabil După cum ne-a spus 
antrenorul acestuia, foetul campion 
și recordman al țării la săritura cu 
prăjina, Zoltan Szabo, Caaba Dom 
urma să sară 2,20 m la „europene
le" de la Rotterdam. A avut însă 
la Sofia o poftă pantagruelică de 
concurs, rod al pregătirilor intense 
făcute în ultimele 3 luni, „cum 
n-au mai fost altele de eînd 11 am 
ca elev", după cum ne-a precizat 
Zcltan Szabo. „In sfîrșit, ambițios 
fi convins că marea performanță

STEAUA, RAPID, SANTOS, 
CELTIC...

...sînt numai cîteva dintre nu
mele celor 21 echipe (fiecare com
pusă din cîte cinci elevi) partici
pante la competiția dotată cu 
Cupa municipiului Tr. Măgurele Ia 
minifotbaț (copii). întrecerea a fost 
organizată în scopul angrenării 
copiilor din școlile generale într-o 
activitate continuă și, mai ales, în 
scopul depistării și selecționării e- 
lementelor de perspectivă pentru 
centrul de copii la fotbal ce func
ționează pe lîngă asociația sporti
vă „Chimia" din Tr. Măgurele. 
Primită cu deosebit entuziasm, 
competiția a scos în evidență nu
meroși minifotbaliști, buni cunos
cători ai paselor, driblingurilor și 
mal ales ai fentelor. La categoria 
celor născuți în 1962—1963 a în
vins echipa Steaua (Școala genera
lă nr. 5 — învățător I. Popescu) 
iar la 1960—1961 Șoimii (Școala 
generală nr. 2 — profesor V. Du
mitrescu). în final s-au acordat 
premii numeroase (echipament, 
mingi, cărțj ș.a.) fotbaliștilor gol- 

ticiparea la competiție să fie con
diționată de împlinirea normelor 
fixate pe baza observațiilor și con
cluziilor Colegiului central de an
trenori, care vor fi stabilite pînă 
la sfîrșitul lunii iunie.

Pînă atunci, să revenim, însă, la 
acțiunea desfășurată zilele trecute 
în sala Floreasca, unde a avut loc 
testul team-urilor bucureștene în 
prezența antrenorului federal Ale
xandra Popescu, căruia i-am soli
citat opinia asupra pregătirii jucă
torilor noștri fruntași.

— De la bun început trebuie să 
precizez, ne-a declarat prof. Ale
xandru Popescu, că trecerea probe
lor a confirmat insuficienta dezvol
tare a calităților fizice. Foarte pu
țini baschetbaliști au înregistrat 
performanțe mulțumitoare, și nici 
unul excepțional. La proba cea mai 
specifică baschetului, driblingul, 
cel mai bun timp a fost de 18 se
cunde, deci cu mult sub recordul 
de 16,6 deținut, de mai mult de un 
deceniu, de Andrei Foibert. Nu ne 
putem declara mulțumiți nici de 
detentă, deși talia modestă a ju
cătorilor noștri (comparată, bineîn
țeles, cu cea a sportivilor de la 
Ț.S.K.A. Moscova, Ignis Varese, Jn- 
goplastika Split, ca să Vorbesc nu
mai de formații de club) impune 
calități deosebite Ia acest capitoL

— Au fost și jucători care nu au 
împlinit haremurile ?

Programul și clasamentul
Primele tre; etape ale celui de al <Sx- 

lea tur al campionatului național de bas
chet masculin programează, fa sala Flo
reasca, următoarele meciuri (tmr- pa
ranteze, rezultatele din tur): vteeri <e 
la ora M; Steaua—Academia MSaMrl 
(109—63), ,U- Cluj — P...seii-jca 
(86—«0); de la era IU): l'z rrsKaiea 
Timișoara — Po’îTefcmca Bacurerd 
(79—70), Dinamo — Far*al TI . x,ggF — 
Rapid (52—â*). Voința — IEFS m—F|- 
simbâtâ. de la an M: Aadrrj m-jL 
tara - D-mamo HS-ar
C.uj — Steaua S-r); âe la MB BJB: 
PoHtelmica B-^cureya — >cay <M—

— - versitatea ~ ; —
iefs—Cuj ic—«r ?_irr — rae=ă 
(55—63); dumlnSed. i* «n i-M: rv—- 
mo — MBMkl C.uJ -.C—t" .V — 
Rapid (Tr—W). Vr-rerva ea r*-^» . 
— ichf a»—Ta», Fa—n — Ataatsa
MfJtar» (54—4P, Vctmta —

„CUPA DE
na vine după t»—t, Caaba a ari

de rezultate excefee:e. Xa pst ști 
cifra ea eare va kariMia proba la 
.Cupa d« CriataT, dar ut roa- 
vins că ia .ttnșuiii' de sală aa 
va lipsi din lnp« p—era primele 
locuri* — a Inchcat amrerxa-ri lai 
Dosa.

Alina Pwem — proaspăM r. se- 
saiTia r‘-
rtța cumrine prar-. ca o e>r* rt 
•errfeiu în c-asa aa. O scurtă £»- 
orile eu Fob 99ter, apoi o ieapfcm- 
re precipitau, o alergare ca dm 
pușcă, bătaie puternică și atemsar» 
lungă. La Ieșirea cin groapa de ni
sip o altă săritură, fc r_a Bucur-.e 
evidentă. O interpelăm ri*î ara 
dobor it acum reeordal peneaaL ne 
spune tînăra atletă de la SkkZ 
ceea ce-mi permite aă sper că ia

Aîrta r-s-
rtți p-ornu ce M->-> 
cit gfWai ls o noât

Ma’ta rtajoriMJ® a 
atlefîlor po. :nezi fcn- 
x.'riji ifaî deoari/mi/fi. 
Aee«a fie -totirul 
pen:—j care antreno
rul federal, G\ Zim- 
brejteanu, distrai cu 
trei fațti sas actuali 
dtcQtlonisti

• Concurs ..Cine știe sport ciș- 
tigă* organizat de clubul sportiv 
Oțelul pentru salariatii Combinatu
lui siderurgic din Galați pe tema: 
„Sportul românesc in anii socia
lismului* — dotai cu premii. în 
această direcție. Ia Oțelu’ s-a 
stabilit o tradiție. Actualul concurs 
a fost precedat de altele — foar
te reușite — pe diferite teme • 
„Turism de la Galați la Brașov pe 
Valea Prahovei", „Fotbalul Kălă- 
țean", „Drumețind prin Buceai" 
ș. a

Ovidiu CONSTANTINESCU 

geteri (I. Ștefan — Steaua; P. 
Stan — Șoimii); jucătorilor buni 
la fotbal și fruntași la învățătură 
(D. Vîrban și P. Graur); conducă
torilor echipelor ce au cîștigat 
competiția (I. Popescu Și V. Dumi
trescu).

După întreceri, 20 de elevi foar
te talentați și bine dezvoltați au 
fost reținuți pentru centrul de 
copii de pe lîngă asociația Chi
mia. în vară se va organiza o altă 
competiție asemănătoare la care se 
scontează pe participarea a 60 de 
echi pe.

Dumitru GRUIA, coresp.

MUSAFIRUL... DOMIDE

Întîlnire Ia Arad, în sediul Șco
lii generale nr. 13 între micii fot
baliști elevi și maestrul sportului 
Flavius Domide, jucător internațio
nal, component al echipei U.T.A. 
Bineînțeles au avut loc discuții 
„înflăcărate" despre fotbal, s-au 
pus fel de fel de întrebări. Domide 
a dat autografe, s-au împărțit di
plome și fanioane ale cunoscutei 
echipe arădene. în final cîțiva dintre

— Din nefericire, da. Rotaru (Di
namo) a rămas restant la detentă 
și dribling, Bradu (Voința) Ia re
zistență șl dribling, Ioneci (Steaua) 
la detentă șl dribling, Poleanu 
(Steaua) la detentă, Ce mat (IEFS) 
la dribling și voleibolări, Berceanu 
(IEFS) la dribling și voleibolări 
(deși este pivot !). In general, toate 
echipele au avut cite 4—5 și chiar 
mai mulfi restanțieri.

— Nu cumva aceste rămîneri în 
urmă se datorează unei insuficiente 
stimulări pentru îndeplinirea hare
murilor ?

— Stimulentul ar trebui să vină 
din dorința Fiecărui jucător de a se 
autodepășL Din păcate, așa cum s-a 
văzut, mulfi baschetbaliști au tăcut 
din participarea lor o simplă for
malitate. Federația este, insă, hotă- 
rită să impună (pentru că altmin
teri na este posibil) ridicarea gra
dului de pregătire fizică și tehnică 
la un nivel cit mai inalt. In acest 
*cop. baremirile actuale vor fi re
vizuite. iar din toamnă vor deveni 
norme obligatorii. Jucătorii și an
trenorii lor trebuie să ințeleagă că 
mult așteptatul salt calitativ poate 
fi obținut numai prinlr-un efort 
deaseMt. că paaB spre vfcfui ierar
hiei, realizați in ultimii ani, trebuie 
tăcuți in mod mai hotărit. cu stră
danii si mai mari decit pinâ acum, 
și chiar eu sacrificii.

D. STANCULESCU

Diviziei A înaintea returului
«r, Sieasa — IEFS
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CRISTAL’*

.Ca*a de Cristal* voi sări peste 
d-M bl Aș vrea, bineînțeles, să pot 
avea șt băcurîa întreagă a victoriei, 
iu. Arăm nai, ea la campionatele 
nationals, ciad Buf an u (h.c.) a fost 
inaiatea mea*.

Vocbesu de lup și lupu-i Ia ușă : 
Valeria Bufanu apare în sală îm- 
r jj-r-ratâ de aerul rece de afară, 
fii lin biată gros și cu o căciuliță în 
mină -Te antrenezi pentru crosul 
de la băile Felix ?*, o întrebăm, 
gb—pe multipla noastră cam- 
- toană „Știți că ar ii o idee ?, se 
prinde în joc Coca. Tot Fac eu cros 
prin parc, pe aei. O oră am alergat 
in această dimineață".

— Ai pornit tare de tot în acest 
sezon, mult mai tare ca de obicei. 
Ai vreun motiv special ?

— Ca niciodată in ultimii ani, in 
această Iarnă n-am mai suferit 
nici-un accident. De aceea, am lu
crat cu intensitate sporită, mi-am 
permis chiar „luxai* participării Ia 
lungime in cadrul naționalelor. La 
„Cupa de Cristal* voi concura însă 
doar la St m plat și garduri. Nu 
arcan să risc, înaintea europene
lor.

• Cupa sindicatelor băcăuane se 
va organiza pe tot parcursul anu 
lui 1973 ia d:ferite discipline spor
tive. 4Vor fi antrenați la practica
rea diferitelor jocuri sportive a- 
proape 2to0 sportivi legitimați (din 
59 asoc:at;i sportive) și mulți. foar
te mulți salariat; din întreprinde
rile și instituțiile județului.

FI. EN'E, coresp.

• Duminică culturai-sportivă în 
orașul textiliștilor Cisnădie din ju
dețul Sibiu: pe stadionul Textila 
jocuri de fotbal și popice, întreceri

elevi s-au fotografiat în gfup cu 
Domide... „ținînd la vedere" fani
oanele echipei textiliștilor din 
Arad.

prof. Marius DEMIAN

FOTBAL CLUB PETROLUL PORNEȘTE LA DRUM
Familia cluburilor de fotbal din 

țara noastră a sporit. După F.C. 
Argeș și Sportul studențesc, din Di
vizia A, F.C. Galați și F.C. Bihor, 
din eșalonul secund, marți după-a- 
miază, în orașul aurului negru, s-a 
semnat actul de naștere „numărul 5“ 
al unei unități fotbalistice — F.C. 
PETROLUL PLOIEȘTI — căreia cei 
prezenți și nu numai ei, ci toți iu
bitorii fotbalului de pe plaiurile pra
hovene, ii doresc tnulți ani, o muncă 
rodnică și rezultatele așteptate. La 
constituire au fost prezenți tov. Ion 
Paraschiv, primarul municipiului Plo
iești, Teodor Constantinescu, preșe
dintele C.J.E.F.S. — Prahova, Ion 
BaLaș, vicepreședinte al F.R.F., spor
tivi, antrenori, suporteri ai fotbalu
lui ploieștean.

Cine este de fapt și de drept F.C. 
Petrolul? Nimeni altul decît fosta 
echipă Petrolul Ploiești, prestigioasă 
reprezentantă a muncitorilor petro
liști, campioană a țării în 1957—58, 
1958—59 și 1965—66 și câștigătoare a 
„Cupei României" în ediția 1962—63, 
echipa maeștrilor emeriți ai sportului

Mii ne, tragerea la sorti 
a optimilor de finală 
ale „Cupei României"

La sediul Federației de fotbal va avea 
ioc vineri de Ia ora 18, tragerea la Sorți 
a optimilor de finălă ale „Cupei Româ- 
nle;'. in prezența delegaților echipelor 
ca-uicate în această fază, fiupă cum se 
știe. In „optimi" — care se vor disputa 
.3 16 mai — s-au calificat divizionarele 
A: Dinamo București. Sportul studen
țesc, Farul, C.F.R. Cluj, F.C. Argeș, 
steaua. Petrolul Ploiești, Sport Club Ba
cău. U.T.A.. „t'“ Cluj, Rapid București, 
precum și .Metalul București, F.C. Galați, 
Chimia Rm. vilcea (Divizia B), Știința 
Petroșani și Constructorul Galați (Divi
zia C).

Arbitrii întâlnirilor 
internaționale din 

aeest sezon
• Meciul retur din cadrul cupel UEFA 

dintre Rapid și Leeds United, care se 
va disputa la 21 martie, la București, 
vâ fi condus de o brigadă dă arbitri 
din Suedia, avlndu-1 la oentru pe Ove 
Dahlberg, iar la linie pe compatrioțil 
sâ; Boli Arnahed șl Ake Bennermo.

• Partida din preliminariile turneului 
U.l.F.a. dintre selecționatele de juniori 
aie Turciei și U.R.S.S., cart va avea 
loc 1 aprilie, intr-o localitate încă 
nedesemnată din Turcia, va fi condusă, 
ia centru, de arbitrul român Otto An- 
derco.

• în aceasta primăvară, selecționata 
de tineret a țării noastre va susține 
două partide, ambele In cadrul Campio
natului european rezervat acestor echi
pe, Meciul de la 6 mal. dintre România 
șl Albania, va fi arbitrat de Nicolas 
Zlaunoa (Grecia), iar cel de la -M mal, 
România — R.D. Germană, va fi condus 
de Ibrahim Ftrla din Turcia.

ECHIPA ROMÂNIEI A REALIZAT CEL MAI BUN JOC AL SÂU
(Urmate din pag 1)

In ceea ce privește atacul, autorul 
golului, Dumitrache, continuă să 
joace prea izolat, ca unic vîrf de 
atac, și, în aceste condiții, a plătit 
tribut în final permanentelor șocuri 
dure cu apărătorii și deselor pen-' 
dulări pe o parte și alta, fiind în
locuit. Poate că. totuși, vîrf mai spe
cializat decît Dobrin (care a trecut în 
lecui lui, Dembrovschi intrînd în li
niă de mijloc), el ar fi jucat mai 
fructuos în ultimele 25 de minute, 
în orice caz una din chestiunile care 
rămin în continuare deschise în le
gătură cu compoziția echipei națio
nale este aceasta, a virfului de atac 
sau — mai corect spus — a jocului in 
centrul liniei de atac. Dar, despre a- 
ceste probleme ne vom ocupa mai pe 
larg in zilele ce urmează ; deocamda
tă să reproducem cîteva comentarii 
de presă.

Să începem cu douâ ziare apărute 
la Sevilla și pe care le-am citit 
miercuri dimineață, pe aeroport, îna
intea plecării spre Madrid.

„EL CORREO DE ANDALUZIA" 
scrie între altele : „Românii au al
cătuit intr-un mai marc grad ceea ce 
se cheamă o echipă. Ei au format un 
bloc compact. îft care numerele de pe 
tricou servesc mai mult pentru iden
tificarea jucătorilor, practicînd din 
acest punct de vedere un fotbal mai 
european, mai modern și pe care, 

sportive în sală, programe artisti
ce, dansuri. Participant; la aceas
tă manifestare culturai-sportivă : 
2 000 .de textiliști din Cisnădie.

Ilie ANDREI coresp.

® La Tg. Secuiesc s-a organizat 
un campionat de hochei pentru 
copii. Au participat șase echipe 
formate din elevii Școlii generale 
din localitate. O confruntare care 
s-a bucurat de succes în rîndurile 
elevilor, dar și ale adulților — în 
majoritate părinți — veniți la 
meciuri ca spectatori.

Gh. BRIOTA, coresp.

DORIȚI SĂ RĂMÎNETI ÎN 
PREDEAL ?

Mi-am petrecut o parte a con
cediului de odihnă — ia finele lu

Mihai lonescu, Pahonțu, Dridea, Mo- 
canu, a maeștrilor sportului Sfetcu, 
Fronea, Zaharia, Topșa, formația 
care acum 20 de ani a descins din 
Juventus. Acesta este și motivul 
pentru care F.C. Petrolul și-a ales 
culorile galben-albastru, o îmbinare 
a tradițiilor echipelor Prahova și 
Juventus.

F.C. Petrolul s-a format pe nu
cleul fostei secții de fotbal din ca
drul clubului polisportiv cu același 
nume. Azi pășește Ia drum ca o uni
tate de fotbal de sine stătătoare, cu con
ducere și buget propriu, cu un efectiv 
de 174 de fotbaliști legitimați. La F.C. 
Petrolul vor activa o echipă de Di
vizia A și una de tineret, două for
mații de juniori (una în campionatul 
republican, cealaltă în cel județean) 
și trei grupe de copii, născuți in anii 
1957—58. 1959—60, 1961—62.

La F.C. Petrolul vor activa șase 
antrenori, oameni legați puternic de 
acest club. E vorba de Ilie Oană 
(care va lucra la seniori), Mircea 
Dridea (Ia tineret-rezerve), Al. Fro
nea, responsabilul centrului, și Gh. 
Dumitrescu (la copii), A. Maroși (la 
juniori) și Gh. Pahonțu (la copii și 
juniori II). Conducerea clubului a 
fost încredințată unor oameni cu ve
chi state de serviciu în fotbalul plo
ieștean și chiar național. Președinte 
(fteSalariat) a fost ales Gh. Urich, 
vicepreședinte (salariat), Ion Morava, 
pînă acum șeful secției economice a 
clubului Petrolul, fost jucă
tor divizionar A la Prahova, vicepre
ședinte (nesalariat) Eugen Trestio- 
reanu. Din biroul clubului mai fac 
parte Vasile Popescu, Mircea lonescu* 
Quintus, Ilie Oană și Alexandru 
Fronea. In consiliul clubului au fost

Rapid in Algeria,

„FINALA" SE
ALGER 21 (prin telefon).
Rapid ă sosit la Alger. Primele 

ore petrecute aici au însemnat și 
primele surprize. Mai întîi, una pro
vocată de starea timpului : la Alger, 
în acest an, primăvara întîrzie, și o 
ploaie rece, sîcîitoare, a coborît 
mercurul termometrelor foarte aproa
pe de zero grade, făcîndu-i pe ju
cători să regrete paltoanele lăsate 
acasă. Cea de a doua surpriză ne-au 
produs-o organizatorii turneului, con
ducătorii secței de fotbal de la „So
natrach"- Astfel, în locul lui Ararat 
Erevan, la turneu participă Zenit 
Leningrad. Nici naționala Libiei n-a 
mal efectuat deplasarea, ea fiind în
locuită acum de echipa armatei alge
riene. Celelalte două competitoare : 
N.A.R. Alger și Rapid București. O 
simplă modificare intervenită în pro
gram, oare nu-1 afectează pe Bazil 
Marian, antrenorul Rapidului, apre
ciind că ,.Zenit Leningrad reprezintă 
un adversar mai puternic, în măsură 
să facă și mai edificator testul de 
mline (n.r. azi) al feroviarilor bucu- 
reșteni".

Intr-adevăr, chiar din prima zi a 

noi spaniolii, l-am uitat. Aceasta • 
părerea pe care ne-am format-o după 
acest joc în care Răducanu n-a a- 
vut probleme, iar Dinu, Dumitrache 
și Dobrin au fost „mașini de fabricat 
fotbal".

„A.B.C." subliniază calitatea gene
rală a meciului, iar în legătură cu e- 
chipa noastră remarcă „fotbalul so
bru, dar cu pronunțat caracter latin, 
al oaspeților".

Ajunși după o oră de zbor la Ma
drid, am' răscolit ziarele din capitală 
care au avut trimiși speciali la Se
villa. Reproducem din „MARCA" : 
„Echipa României a avut mai multă 
armonie și tehnică. Ea a fost mai 
omogenă și a avut oameni pătrunză
tori". Iar „AS“ scrie! „Am asistat

ÎN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR DE MATERIALE 

Șl ECHIPAMENT SPORTIV
Se aduce lâ cunoștința asociațiilor 

sportive, cluburilor, Comitetelor ju
dețene pentru educație fizică și sport, 
întreprinderilor, tuturor celor din 
provincie care doresc să cumpere 
materiale și echipament sportiv prin 
virament de la unitățile comerciale 
de specialitate din București, urmă
toarele: pe nota de comandă va tre
bui să existe o viză a unităților co
merciale din județul respectiv din

nii februarie — în stațunea Pre
deal. Surpriză ! Aici s-a înființat 
un dispecerat central (aflat în se
diul biroului de ’ repartizare) care 
înlesnește cazarea celor ce solicită 
locuri — pe a zi sau mai multe 
— în această stațiune Ia cabane 
sau hoteluri. A dispărut deci „tîr- 
guiala cu pălăria în mină" în fața 
recepționerilor sau cabanierilor 
dispuși să acorde camere sau 
paturi numai „anumitor" clienți. 
Un telefon la 56276 — Predeal și 
aflați sigur dacă la Rosmarin, Car
men, Dimbuj Morii, Trei Brazi sau 
Pîrîul Rece mai există sau nu 
locuri. Dar în afara satisfacției o- 
ferite turistului venit în Predeal, 
înființarea acestui oficiu are și re
zultate economice. Tov. Constantin 
Casapu, șeful acestui dispecerat 
de cazafe ne spunea : „Avînd per
manent îrt față situația cabanelor 
și hotelurilor din raza noastră, pe 
lingă că servim mai prompt și 
mai bine pe turiștii, pc sportivii 
veniți în stațiune am ajuns și Ia 
un succes, neobișnuit, pentru noi. 
Ne-am realizat planul pe ianuarie, 
o lună grea din acest punct de ve
dere și fără zăpadă. Asta spune 
multe în ceea ce privește eficiența 
dispeceratului central".

M. FLORESCU

NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA : 
ȘTIINȚA REȘIJA

La Institutul de subingineri din 
Reșița s-a înființat o asociație 
sportivă ce poartă numele de 
Știința Reșița. Președintele de o- 
noare al noii asociații este prof, 
dr. ing. Nicblae Bagoevici — pro
rectorul institutului, iar ca preșe
dinte activ studentul Pantelie Ra
dovici. Pentru început s-a hotărît 
ca în cadrul asociației sportive să 
se pract.ee următoarele discipline : 
handbal, volei, fotbal, baschet, iar 

aleși 31 de membri, pasionați activiști 
ai fotbalului, oameni de la care se 
așteaptă o activitate rodnică și nu o 
prezență onorifică. Facem această re
marcă pentru că și în cadrul ședin
ței de constituire, treeîndu-se peste 
aspectul festiv și entuziast, n-au fost 
omise sarcinile și obiectivele care stau 
in fața lui F.C. Petrolul; o selecție 
eficientă în rîndul copiilor și forma
rea lor ca buni fotbaliști; o instruire 
Ia nivelul pretențiilor cerute pc plan 
internațional, la nivelul juniorilor și 
seniorilor ; performanțe sportive va
loroase ; contribuție la formarea e- 
chipelor reprezentative; educarea te
meinică a sportivilor pe plan etic, for
marea lor ca oameni cu un bogat ba
gaj politic și profesional. Sîn>t de 
fapt obiectivele enunțate și în pro
iectul de regulament. Or. toate a- 
cestea nu se vor realiza doăr prin 
simpla schimbare de nume și de 
structură organizatorică, ci prin mun
că, multă muncă și pasiune 
din partea tuturor factorilor 
antrenori, jucători, conducători. 

\Baza materială (la care trebuie 
să se adauge și un sediu corespun
zător) și banii investiți se cer a fi 
valorificate la maximum pentru ca 
ascensiunea lui FOTBAL CLUB PE
TROLUL spre performanța sportivă 
să devină o certitudine.

★
Clubul ploieștean de fotbal șl-a fl

ies și un președinte de onoare în 
persoana tov. ing. Ilie Cișu, ministru 
secretar de stat în Ministerul in
dustriei chimice.

Constantin ALEXE

la turneul Sonatrach

JOACĂ ASTĂZI!
turneului, sorții au chemat la între
cere pe Rapid și Zenit Leningrad 
(programate în vedetă la ora 21, la 
București ora 23), ceea ce i-a deter
minat pe organizatori să ne mărtu
risească că, de fapt, finala se joacă... 
astăzi. Partida de deschidere da pe 
stadionul „5 Iulie", va opune deci 
cele două formații locale, N.A.R. și 
echipa armatei algeriene. Dar, apropo, 
să trecem și stadionul „5 Iulie" în 
categoria surprizelor de care vor
beam la început. Dat în folosință în 
toamna anului trecut, stadionul și a- 
nexele lui reprezintă o construcție 
modernă, cum puține sînt la ora ac
tuală în Europa.

Găzduiți în hotelul acestui com
plex, fotbaliștii Rapidului au urmă
rit marți, la lumina reflectoarelor* 
antrenamentul efectuat timp de 60 
de minute de către Zenit Leningrad. 
Un antrenament tare, la sfîrșitul că. 
rula antrenorul Gherman Zonln (cel 
care anul trecut a scos campioană 
pe, pînă atuncî, anonima Zaria Voro- 
șilovgrad) ne comunica „ll“-le pe 
care îl va alinia mline (nr. azi)i 
Pronin — Deriomov, Golubev, Zagu- 
menlh, Fokin — Lohov, Zincenko, 

la o bună repriză In care „ll"-le Se
ville! a dat o excelentă replică fot
balului mai bun al românilor. In a 
doua parte, aspectul jocului s-a schim
bat; românii, care socoteau meciul 
ca și cîștigat, au dominat cu ușurință 
aproape tot timpul. Echipa oaspe s-a 
prezentat bine, ca joc, ca ritm și ca 
potențial fizic".

★
Lotul reprezentativ rămîne azi și 

mîine în capitala spaniolă urmînd 
ca vineri să se îndrepte pe calea 
aerului spre țară. Sosirea la Bucu
rești, cu cursa TAROM de la Roma, 
la ora 16.

care să reiasă că acestea nu au arti
colele solicitate.

Această măsură, inițiată ds servi
ciul de materiale și echipament Spor
tiv din cadrul C.N.E.F.S.. a fost 
luată în vederea descongestionării 
magazinelor din Capitală, dar mai 
ales a eliminării unor cheltuieli fă
cute cu deplasarea ne justificată a 
delegaților din țară spre București.

celelalte activități să se desfășoa
re sub îndrumarea comisiei sport 
de masă. Un amănunt: echipa de 
handbal a institutului, a cîștigat 
campionatul județean și are șan
se să promoveze în divizia secun
dă a țării.

Doru Dinu GLAVAN 
coresp. județean

CUPA „VEVERIȚA DE AUR“ 
LA MINIBOB

Cu prilejul inaugurării plrtiei de 
săniuțe și minibob din parcul sta
țiunii balneare Vatra Dornei, a 
avut loc primul concurs de mini- 
bob dotat cu Cupa „Veverița de 
aur" organizat de Casa pionierilor 
din localitate. La întreceri elevii 
au concurat pe boburi proprii. 
Surprinzînd un instantaneu de Ia 
această cursă vi-1 trimit spre pu
blicare. Dar iată și echipajele cla
sate pe primele trei locuri : Va
lentin Rusu — Liviu Didiciu : Mi
hai Davidovici — loan Tomoroagă : 
Marius Baciu — Dorel Popa

C. ALEXA, coresp. județean

LOTUL DE TINERET 
(SUB 21 DE ANI) 

PLEACĂ LA VIAREGGIO
în dimineața aceasta pleacă în Italia 

Iotul de tineret sub 21 de ani care va 
participa la a 25-a ediție a turneului de la 
Viareggio. Sub conducerea antrenorului 
Cornel Drăgușin fac deplasarea următo
rii jucători: Ion Gabriel (Jiul) și Cos- 
tâș (Politehnica Iași) — portari; Puti- 
ma (U.T.A.), Onuțan (Jiul). Unchiaș 
(A.S.A. Tg. Mureș), Poraschi („U“ Cluj), 
Ciocîrlan (Sportul studențesc) — fun
dași; Vișan (C.F.R. Cluj). Iovănescu 
(Steaua). Mureșan („U“ Cluj) — mijlo
cași; fia'tacliu (Dinamo). Radulescu (Fa
rul), Szabadoș (Jiul), Amarandei (Poli
tehnica iași).Ion Ion (Steaua). Anghel 
(Steagul roșu) — atacanți. Doctorul lo
tului este Nicolae Stănescu.

Sîmbătă 24 februarie, la Spezia, lotul 
va întîlni pe Milan, iar la 27 februarie, 
la Pisa, va avea loc partida revanșă.

în ultima partidă de pregătire, ieri 
după-amiază. lotul de tineret a întîlnit 
formația campioană. F.C. Ji-rgeș. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 4—2 (0—1) 
pentru F.C. Argeș.

SELECȚIONATA DE TINERET
A IRANULUI - STEAUA 

0-1 [0-0]
In cel de-al doilea meci, din ca

drul turneului pe care îl întreprindă 
în Iran, rohipa Steaua a jucat la Te
heran eu Selecționata de tineret a 
țării gazdă. Cei. 15000 de spectatori 
prezenți în tribune au asistat la un 
joc spectaculos cu multe faze de 
poartă în oare victoria a revenit 
fotbaliștilor militari cu scorul 1—0 
(0—0) prin golul înscris de Năstase. 
De remarcat că portarul IordaChe a 
apărat o lovitură de la 11 m. An
trenorul Gh. Constantin a aliniat ur
mătoarea formație : Iordache —•
Cristache, Smarandaclie, Ciugarin, 
Hălmăgeanu — Negrea, Vlad — Pan- 
lea, Tătaru, Volnea, Aelenei.

In următorul meci fotbaliștii bucu- 
reștenl vor întîlni, tot la Teheran, 
echipa Aghab.

MARIN STELIAN
Bulavin — Sadirin, Koh, Hrontcen- 
Itorv.

Imediat după Zenit, pe tartanul Îm
bibat de ploaie, oe îngreula aluneca
rea balonului, și-au făcut apariția 
jucătorii Rapidului: aflați la puține 
ore de Ia sosire (Zenit a venit în 
Alger eu o zi înainte) rapldlștii au 
efectuat un antrenament, care a du
rat 45 de minute.

Gh. NICOLAESCU

MECIURI AMICALE
DINAMO BUCUREȘTI — 

TEHNOMETAL BUCUREȘTI 6—1 (2—0}
ieri, pe terenul de zgură din parcul 

sportiv Dinamo, formația antrenată de 
Ion Nunweiller a întîlnlt intr-un meci 
amical divizionara C, Tehnometal. Di- 
namoviștll au arătat o deosebită poftă 
de joc, adfninistrîndu-le fotbaliștilor dă 
la Tehnometal nu ma; puțin de 6 goltirl-. 
Iată și autorii golurilor: Mincu (min. 33 
și 51), Doru Popescu (min. 59 și 85), 
Moldovan (min. 38) șl R. Nunweiller 
(min. 89), respectiv G. Sandu (min. 65 
autogol).

Dinamo a aliniat următoarea formație: 
Rămureanu (min. 46 Caval) — Cosma. 
G. Sandu, Sătmăreanu II. Cheran — 
Dobrău. R. Nunweiller — Mincu, Moldo
van, Doru Popescu, Custof. (Pavel 

PEANA).

A.S.A. TG. MURES — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZ1I 6—0 (3—0)

C.S.M. REȘIȚA — U.T.A. 4-0 (1-0}

PROGRESUL BRAILA — U.R.A. 
TECUCI 2—0 (2—0)

ÎN CURIND a
tragereo speciald a

mărțișorului

2MARTIE73
bani, autoturisme si
excursii

Cîștigătorii care au obținut 
premii la tragerea „LOTERIA 1N 
OBIECTE" din 11 februarie 1973 
vor primi comunicările scrise 
pentru ridicarea premiilor în ju
rul datei de 5 martie a.c.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES NR. 8 DIN 21 FEBRUA

RIE 1973

Fond general de premii : 2 844 107 lei, 
din care 1 619 556 lei report.

Extragerea I : 15 19 7 4 8 35
Extragerea a Il-a : 39 28 3 2 41
Plata premiilor se va face în Capitală 

îricepînd din 1 martie pînă la 7 aprilie 
1973, iar în țară începînd aproximativ 
din 5 martie pînă la 7 aprilie 1973, in
clusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 16 
FEBRUARIE

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 50% 
ă 76 586 lei și 4 variante 10% a 15 317 

131 ; cat. 2 : 1,60 a 51 696 lei ; cat. 3 : 
13,60 a 6 082 lei ; cat. 4 : 28,15 a 2 938 
lei ; cat. 5 : 122,85 a 673 lei ; cat. 6 : 
178,65 a 463 lei.

Extragerea a ii-a : Cat. B : 3,75 va
riante a 20 670 lei ; cat. C : 2 variante 
50% a 6 251 lei, 10 variante 25% a 3125 
lei și 27 variante 10% a 1 250 lei ; cat. 
D : 22,85 a 3 392 lei ; cat. E : 41,30 a 1 877 
lei ; cat. F : 44,75 a 1 732 lei ; cat. Z : 
1313,90 a 100 lei.

Report categoria A : 129 186 lei.
Premiul de 51 696 lei a fost obținut de 

ȚIPLEA VASILE din Sighet — județul 
Maramureș.

pract.ee


în etapa de ieri a campionatelor de volei

D1NAM0V1STELE AU ÎNVINS
Campionatele mondiale universitare de tenis de mas8

MÎIH, IMCFP PMflEIMUIVIDIIAIE
CLAR PE PENICILINA IAȘI

• Alte surprize in intreterea feminină

DUPĂ VICTORIA HOCHEIȘTILOR NOȘTRI LA BUDAPESTA Echipa feminină a României a ratat calificarea in finală

Ieri după-amiază s-a disputat 
tapa a XlV-a (intermediară)

e- 
a 

campionatelor naționale de volei. 
Iată cîteva amănunte :

MASCULIN

urmare, 
comportă 
rele două 
șelile. medicinistelor și egalează la 
seturi. Dar, în cele din urmă, va
loarea își spune cuvîntul. (M.T.)

studentele din Cluj se 
tot mai bine în următoa- 
seturi, profită și de gre-

— C.S.U. GALATI 3—0 
Partida a fost atractivă 
II și III, în care stu-

STEAUA 
(3, 14, 13). 
în seturile 
denții au avut momente de vîrf, 
punted deseori la grea încercare 
pe bucureșteni. Elocvent în acest 
sens este setul al II-lea, în care 
gălățenii au condus detașat: 6—0, 
7—2, 12—6, 14—11, însă teama de 
adversar, atît de clară la începu
tul jocului i-a frustrat de un succes 
ce ni s-ar fi părut meritat. Și în 
setul al III-lea scorul a evoluat 
strîns, studenții fiind însă cei obli
gați la cursa de urmărire. Aceleași 
emoții în final (după ce egalaseră 
Ia 13), și gălățenii au cqdat și a- 
cest set. Jocul în generai a plăcut 
prin fazele frumoase realizate de 
ambele echipe. Au condus foarte 
bine V. Dumitru și I. Niculescu, 
ambii din București. (A.B.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
0—3 (—8, —4, —11). Soarta parti
dei s-a decis în primele două se
turi, cînd bucureștencele, cu un 
joc la fileu în forță și blocaj 
prompt, au acționat aproape fără 
greșeală tranșînd victoria în fa
voarea lor. Revenirea în setul III 
a Universității a fost tardivă. (P. 
ARCAN — coresp.)

BUDAPESTA, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Jucînd evident mai slab decît în 
prima lor confruntare cu reprezen
tativa țării gazdă și dovedindu-se 
extrem de nervoși, hocheiștii români 
au pierdut cea de a doua întîlnire 
pe care au susținut-o azi (n.r. ieri) 
în capitala R.P. Ungare. La capă
tul unui meci destul de echilibrat, 
în care jucătorii maghiari fiind mai 
lucizi, mai atenți în pasarea și con
trolarea pucului au putut fructifica 
cu promptitudine greșelile de apăra
re ale echipei noastre, victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 4—3 
(2—1, 2—0, 0—2).

te general, acest al doilea joc din-

tre selecționatele României și Un
gariei a fost de un nivel tehnic și 
spectacular mai scăzut decît , primul 
și aceasta datorită, pe de o parte, 
condițiilor atmosferice cu totul ne
prielnice unui patinoar descoperit 
(in prima repriză a plouat !), iar pe 
de altă parte, din cauza nervozității 
excesive a jucătorilor români, care 
nu s-au regăsit decît în ultima parte 
a meciului. Atunci, formația noas
tră a jucat ceva mai combinativ, 
nu a mai ținut seama de intervenții
le vădit părtinitoare ale arbitrului 
iugoslav Gabor Lahochi și, cu puțin 
mai multă atenție, putea chiar să 
egaleze. Dar, acest lucru 
posibil, deoarece jucătorii

nu a fost 
români au

RAPID — VOINȚA ARAD 3-0 
(10, 6, 7). Joc apatic, fără istoric 
și fără probleme pentru giuleșteni, 
învingători te mai puțin de 50 de 
minute. Rapidiștii, din rîndul căro
ra s-au remarcat Drăgan și Pen- 
ciulescu, au încercat diferite sche
me tactice în vederea altor me
ciuri. Arbitri: Ov. Georgescu și 
N. Mateescu. (Iulian COSTINIU)

C.S.M. SIBIU — RAPID BUCU
REȘTI 0—3 (—6, —6, —7). Doar 44 
de minute le-au trebuit campioane
lor să încheie conturile cu formația 
localnică, aflată într-un accentuat 
declin de formă. C.S.M. a greșit 
extrem de mult la preluări și la 
blocaj. Remarcate: Eugenia Re- 
bac, Mariana Baga și Martha Sze- 
kely. Arbitri: Liviu Păltinișean și 
Octavian Manițiu din Brașov. (Ilîe 
IONESCU—coresp.)

JUNIORII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI

ROMÂNIA-UNGARIA
ȘI IN AL DOILEA MECI:

3-1 (1-0, 10, 1-1)

TRACTORUL BRASOV — 
NAMO 0—3 (—8, —11, —10). 
tainicii au avut o evoluție 
bună Ia începutul seturilor, 
marcați: Stoian, Udișteanu și 
rinescu (Dinamo). Ferencz si Red- 
nic (Tractorul). (E. BOGDAN —co- 
resn.)

VIITORUL BACAU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 3—2 (9, 11, —11, 
—15. 11)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA CLUJ 3—0 (8, 
12, 10)

ELECTRA BUCUREȘTI—I.E.F.S. 
1—3 (—5, 14, —13, —9).

DI- 
Lo- 
mai 
Re- 
Ma-

FARUL — I.E.F.S. 3-2 (11, 14. 
—12, —2, 11). în fața unui nume
ros public, constănțencele au obți
nut o victorie meritată, după două 
ore de joc. Partida a fost frumoa
să, de mare luptă. Remarcate: 
Carmen Marinescu, Viorica Lutsch 
(Farul), Luxa Ghiță și Maria Cen- 
gher (I.E.F.S.) (Ch. GOLDEMBERG 
— coresp.)

FEMININ

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
—CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—2 (—7, 
15, —10, 17, 15). întrecerea derby 
a codașelor a prilejuit o luptă dîr- 
ză și dese răsturnări de scor. Deși 
jocul pietrencelor a fost mai clar, 
iar combinațiile lor mai frumoase, 
finalizările au lăsat de dorit. Gaz
dele s-au remarcat mai mult prin 
elanul cu care au luptat pentru 
fiecare minge. Remarcate: Ana 
Gheorghe și Iuliana Popa (Ceah
lăul), Elena Coman și Constanța 
Ostache (Universitatea). Arbitri i 
N. Găleșeanu și N. Beciu. (Gh. 
ANDREIȚA — coresp.)

Cel de-al doilea joc dintre echi
pele de juniori ale României și 
Ungariei a furnizat o partidă de 
hochei agreabilă, disputată într-un 
ritm rapid, cu numeroase faze fru
moase.

Inițiativa au deținut-o mai mult
— ca și în primul meci, de altfel
— jucătorii noștri, care au 
lungi perioade de dominare și 
creat bune ocazii de gol, dar au 
ratat foarte multe dintre 
din cauza pripelii, fie din 
impreciziei în șut în plus, 
izbit de forma excepțională a por
tarului advers Eperjessy, care a 
avut nenumărate intervenții salu
tare. Oricum, față de anul trecut, 
selecționata noastră de hochei ju
niori ni se pare in real progres 
Ea a cîștigat in patinaj, în viteză, 
în tehnică, dispunind de o serie de 
jucători intr-adevăr valoroși.

Oaspeții au evoluat mai bine de
cît marți, ceea ce explică și scorul 
mult mai strîns. Ei au aplicat cu 
precădere tactica contraatacului, 
surprinzînd în mai multe rinduri 
apărarea noastră. Una dintre aces
te incursiuni s-a soldat cu gol, ce
lelalte au fost blocate de portarul 
Gh. Huțanu, curajos, sigur în inter
venții, aseară.

avut 
au

ele, fie 
cauza 

ei s-au

marcat: Both, Olenici și V.
K6-

Au
Huțanu (România), respectiv 
vesi.

A condus foarte bine cuplul bul
gar V. Popov — L. Noncev.

Valeriu CHIOSE

ratat cîteva ocazii dintre cele mai 
favorabile.

Cum spuneam meciul a început pe 
ploaie, gheața fiind de o calitate 
slabă. Echipa maghiară, acomodîn- 
du-se mai bine cu aceste condiții 
speciale de joc și-a impus superio
ritatea, reușind să termine cu un 
avantaj minim această repriză. în 
partea a doua, fiind deseori in infe
rioritate numerică (la un moment 
dat echipa română a jucat timp de 
2 minute doar cu trei jucători de 
cimp, fără să primească gol!), ho- 
cheiștii noștri au cedat pasul, pri
mind două goluri (unul, în ultimul 
minut al reprizei, cînd Gheorghiu 
era eliminat). în repriza a III-a echi
pa s-a calmat, a impus ritmul care 
i-a convenit, a dominat în unele 
perioade destul de insistent, reușind, 
însă, doar să reducă simțitor din 
handicap.

Punctele au fost marcate de : 
Meszd’ly. Bikar. Kerestessy, Deak 
pentru Ungaria, Gh. Huțan (2) și 
Costea pentru România. Slab, cu 
frecvente greșeli, arbitrajul cuplului 
iugoslav Zlatko Grgek și Gabor La
hochi.

In cursul zilei de joi echipa româ
nă se va deplasa la Graz, unde vi
neri și sîmbătă va întîlni reprezen
tativa Austriei.

Romeo VILARA

FAVORIȚ1I OBȚIN VICTORII
ÎN INDOOR-UL DE LA SALISBURY

Paish (Anglia), Seewagen (S.U.A.) - 
Kukal, Hrebec (Cehoslovacia) 4—6, 

6—2, 6—4; Es.iep, Owens (S.U.A.) — 
Amaya, Dejesus (S.U.A.) 6—4, 7—5.

NEW YORK. 21 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale „indoor" 
de tenis ale S.U.A. au continuat la 
Salisbury (Maryland) cu primele par
tide din' turul doi al probei de sim
plu. Jucătorul român Ilic Năstase, ca
lificat direct în această fază a com
petiției, l-a intilnit pe campionul de 
juniori al S.U.A., Patrick Dupre, în 
fața căruia a cîștigat ou 6—4, 6—3. In 
turul trei. Năstase îl va întîlni pe 
americanul Mike Estep, care l-a eli
minat cu 6—4, 6—4 pe cehoslovacul 
Jan KukaL Alte rezultate: Owens 
(S.U.A.) — Mulligan (Italia) 6—3, 
6—4 ; Dent (Australia — Vazquez 
(Argentina) 6—3„ 6—4.

Au început și întrecerile probei 
de dublu Cuplul Ion Tiriac (Româ
nia) — Jimmy Connoros (S.U.A.) a în
vins cu 6—3 6—4 perechea americană 
Jefr Austin — Raz Reid. în alte două 
partide s-au înregistrat rezultatele i

HANOVRA, 21 (prin telefon). De 
trei zile, amatorii de ping-pong din 
acest frumos oraș vest-german sînt 
spectatorii întrecerilor primei ediții 
a campionatelor mondiale universi
tare de tenis de masă (33 de fete și 
82 de băieți din 20 de țări). Dacă 
în prima zi au fost înregistrate re
zultate scontate, în schimb, în ur
mătoarele două zile au fost consem
nate o serie de surprinzătoare în- 
frîngeri care au scos din cursă, mai 
ales în competiția feminină, echi
pele României și U.R.S.S., pornite 
în mod normal ca favorite.

în prima partidă, team-ul nostru 
(Carmen Crișan — Eleonora Vlai- 
cov) a acționat cu precizie, învin- 
gînd cu 3—0 formația Suediei. S-a 
cîștigat fără emoții, pierzîndu-se 
doar un singur set și acela în me
ciul de dublu.

A venit apoi întîlnirea a doua, 
cea cu echipa Angliei. După cum 
se știe fetele noastre au ieșit în
vingătoare cu 3—1. în cursul jocu
lui, am constatat, după cum afirma 
într-o discuție și Ella Constantines- 
cu, antrenorul federal, că Vlaioov 
a evoluat sub posibilitățile ei, ju- 
cînd lent și de multe ori cu mingi 
trimise fără adresă. Ea a pierdut cu 
0—2 (—16, —19) partida cu Lisle, 
o sportivă mai puțin cunoscută, dar 
care a știut să contreze cu multă 
viteză. Trecînd și acest hop, echi
pei noastre îi mai rămînea să dis
pute întîlnirea cu selecționata R.F. 
a Germaniei și în caz de victorie 
să susțină apoi finala. Dar, atît

Vlaicov cît și Crișan au evoluat slab 
și au pierdut cu 1—3. Crișan a ce
dat în fața lui Wiebke Hendriksen 
(campioana țării sale) cu 1—2 (—19, 
14, —12), dovedind, din nou, că nu 
se acomodează cu o adversară care 
preferă defensiva exagerată. Aceeași 
Hendriksen a surclasat-o apoi pe 
Eleonora Vlaicov cu 2—0 (8, 15).

Tot la capitolul surprizelor a fost 
consemnată și înfrîngerea (cu 1-3) a 
echipei U.R.S.S. (condusă de celebra 
Z.cia Rudnova) în partida cu for
mația Cehoslovaciei.

în meciul pentru locul 3 : U.R.S.S. 
— România 3—1.

în competiția masculină am putea 
spune că uneori băieții noștri, în 
special Teodor Gheorghe de la Poli
tehnica București, au luptat cu 
multă ambiție, oferindu-ne unele 
seturi spectaculoase. Păcat însă că, 
în general, toți trei, Teodor Gheor
ghe, Șerban Doboși, Iancu Sîngior- 
zan, intrau la mese timorați, pier- 
zînd cu ușurință primul set, în
scriind o revenire tardivă. în par
tida cheie (Iugoslavia — Româ
nia 5—3), Gheorghe a jucat ex
celent, învingînd pe Cordas (2—0) 
și Karakașevici (2—1), pentru cala 
scurt interval, cuprins de o mare 
emoție, el să piardă cu 0—2 la Me- 
saros, al treilea component al 
team-ului advers.

în meciul pentru locul 7: Româ
nia — Franța 5—3.

Finalele (Cehoslovacia — R. F. a 
Germaniei la fete și U.R.S.S. — 
Iugoslavia la băieți) urmează să se 
desfășoare în cursul nopții, tîrziu.

Paul OCHIALBI

BALCANIADA DE SCHI
(Urmare din pap l)

pentru titlu și își vor valorifica cu 
toată convingerea posibilitățile de 
a urca pe podiumul de premiere.

La juniori, iugoslavii Helțl, Men- 
ținger, Ozelj, bulgarul Evgheni 
Klenov vor îngreuia enorm mi-

canice. Foriko va găsi în Brajnik 
(Iugoslavia) un redutabil adversar, 
campion al ediției precedente, în 
timp ce prin trecerea iugoslavei 
Cardez la senioare, Bășa poate de
păși cu destulă ușurință opoziția 
iugoslavelor Rupe, Beșter șl Lo- 
trici.
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MEDICINA BUCUREȘTI—UNI
VERSITATEA CLUJ 3—2 (12, 10, 
—6. —12, 6). Medicina, fără Eva 
Klein în formație, putea să cîștige 
cu 3—0, dar nu a reușit victoria 
decît cu 3—2. Și asta pentru că 
si-a permis un moment de respiro 
în setul II, la scorul de 11—4. Clu- 
jencele au profitat, s-au apropiat 
la 11—10 si, cu toate că au pier
dut cu 10—15, minutele acestea 
le-au folosit, pentru că jocul lor 
s-a schimbat radical în bine. Ca

Mz Mz Mz Uz

I. E- F. S- A CÎȘTIGAT TURNEULDINAMO — PENICILINA IAȘI
3—0 (14, 12, 13). Gazdele au evoluat
foarte bine,
netrant, ceea ce le-a
conducă în permanență ostilitățile.
De remarcat că îfi setul I Dinamo 
a condus cu 12—0 și a fost egala
tă la 14 ! S-au remarcat: Helga
Bogdan, Mariana Popescu, Marga
reta Șorban și Emilia Stoian de la 
învingătoare, respectiv Ana Chiri- 
tescu. A arbitrat bine cuplul Gh. 
Borghida din Timișoara — N. Io- 
nescu din București (Em. F.L

%Az *** *** ~>*j- %Az -»*j- *»*j- m*j- ~l‘j~ n*z i*r v*z xlz LXJnsmiCTOTLLl âU cLVUX Cilii Tl-OU O C”
V5Tr-virr-srr-5rt'3yr->rrvwwVVV’WW'VVW wvoluție îngrijorătoare, care ar tre-

au avut un atac pe- 
permis să INTERNATIONAL DE BASCHET FEMININ

găz-Ieri, sala Constructorul a 
duit ultimele partide din cadrul tur
neului internațional de baschet fe
minin. organizat de clubul Politeh
nica București. Competiția, menită 
să verifice stadiul de pregătire al 
divizionarelor A înaintea începerii 
returului a constituit o reușită de
pună. Baschet baustele de la 
IKFK, care au avut o comportare 
constant bună, s-an impus te toate

SABIA — ARMA ELECTRICA î

MAMA ȘAHISTULUI

* ijij

rfrstd 
neim-

cele trei partide, cîștigind pe merit 
turneuL

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
67—II (34—12). Această partidă 
ne-a oferit prilejul să vedem la lu
cru două echipe cu o concepție de 
joc și o evoluție diametral opuse. 
Studentele au abordat cu toată se
riozitatea meciul, fiind în majori
tatea cazurilor primele la minge, 
în schimb, baschetbalistele de la 
Constructorul au avut din nou o e-

AU FOST DEFINITIVATE ECHIPELE ROMÂNIEI

Au fost definitivate Ioturile probelor alpine șl de fond ale 
României. Ele cuprind pe cei mai în formă și mai bine pregătiți 
schiori la această oră. Iată componența lor: PROBE ALPINE, 
seniori: Dan Cristea, Gheorghe Vulpe, Constantin Văideanu, Dorin 
Munteanu (absentează Virgil Brenci, încă nerefăcut după o entorsă) ; 
juniori: Ion Cavași, Nandor Szabo. Florin Barbu; junioare: Nela 
Simion, Eva Mezei, Nuți Degeratu ; PROBE DE FOND : seniori: 
Gheorghe Gîrniță, Gheorghe Voicu, Nicolae Cojocaru, Vasile Papuc: 
juniori: Ferencz Foriko, Samoilă Tomoș, Gheorghe Ionetecu, Ion 
Călin ; junioare : Elena Bășa, Iuliana Pața, Ana Bădescu.Bășa, Iuliana Pața, Ana Bădescu.

onoare 
Florin 

români.
aceștia 
iar cei 
slalom

3

La Budapesta a avut loc, nu de mult, 
prima ședință a unei comisii specia:; — 
instituită de Federația internațională de 
scrimă în timpul J.O. de la Munchen 
— care studiază mijloacele de activizare 
a întrecerilor de sab:e. Reprezentant: al 
federațiilor din UJt.S.S.. Franța. Polona 
Italia și Ungaria, sub conducerea fostu
lui campion mondial și olimpic. Pal 
Kovacs, au dezbătut In prima reuniune 
problemele anaraturii electrice ce ur
mează să stabilească „tușul- în întrece
rile de sabie, ocupindu-se de asemenea 
de modificarea cîtorva prevederi regula
mentare. în urma propunerilor făcute 
la Budapesta, se apreciază că. In viito
rul apropiat. Federația internațională va 
decide „îngreunarea- armei (și implicit 
a luptei...) prin creșterea grosimii să
biei cu un milimetru.

Vienei pare a fi foar~ 
te Kmrrnj de noile 
teorii medicale, care 
recomand practicarea 
sportului de la tirstă 
fragedă. El ip aduce 
băiețelul — in 
de un an tncd 
plinit! — pe pirtia de 
schi de la Schnms. 
deocamdată insă con
fortabil așezat In ruc
sacul din spinare—

bui să dea de gîndit conducerii e- 
chipei, mai ales că pînă la începe
rea returului mai sînt puține zile.

Elevele antrenorului Ion Nicolau 
sesizînd din start că au în față un 
adversar care nu-i va opune rezis
tență, încep furtunos partida, con
ducted în min. 15 cu 31—3 ! Jocul 
se mai echilibrează apoi, dar di
ferența rămîne pînă la sfîrșitul par
tidei în limitele categoricului. Au 
marcat: Pantea 18, Tita 7, Deak 
9. Szabo 10, Popov 6, Petrie 10, De- 
geratu 2, Ciurea 2, Iftimie 2, Petrea 
1 pentru I.E.F.S., respectiv Godea- 
nu 11, Popescu 8, Gheorghe 8, Ba- 
rabaș 7, Petreanu 3, Rădiță 2, și 
Ciortan 2.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
WHITE STARS 62—48 (30—25). Cele 
două echipe au oferit o dispută dlr- 
zâ. baschetbalistele olandeze dînd o 
replică hotărltă. Victoria bucureșten- 

lor se datoreste in special jocului 
relent al Gabrielel Ciocan.
Clasament final: 1. I.E.FB. 6 p, 2. 
îLtehnica 5 p. 3. White Stars 4 p, 

4 Coretructorul 3 p.

siunea de încredere și de 
pe care o au Ion Cavasi, 
Barbu și ceilalți juniori 
Spre a fi strict obiectivi, 
au prima șansă în slalom, 
iugoslavi — credem — la
uriaș. La junioare, Nuți Degeratu 
și Nela Simion au ocazia să dove
dească creșterea valorică obținută 
în acest an, dar misiunea lor nu 
este deloc ușoară în fața schioare- 
lor bulgare ZIatareva și Toteva și 
a iugoslavelor Cerpes și Cresnar.

La fond seniori, bulgarul Petar 
Pankov, campion balcanic al ulti
melor trei ediții, este — la prima 
vedere — principalul favorit. Nu 
este exclus ca și alți doi schiori 
bulgari, Toskov și Velicikov, să 
confirme rezultatele anului trecut 
și să-1 urmeze în clasament 
Pankov. Voicu și Gîrniță, 
palii noștri alergători, au 
cină extrem de dificilă, 
proba individuală cît și la 
Există totuși posibilitatea revanșei 
care încă de la antrenamente și. 
mai ales, prin rezultatele de la 
..naționale", am înțeles că se pre
gătește.

La fond juniori și junioare, 
Ferencz Foriko și Elena Bășa au 
obținut o clasă care ne face să 
credem că pot cîștiga titlurile bal-

în concluzie, se poate spune că 
la această ediție echipa României 
are șansa de a cuceri cele 
multe medalii în comparație 
Balcaniadele trecute, în care 
mărul maxim a fost de cîte 
medalii în anii 1968 și 1969 și 
două în 1971 și ’72.

Corespondență

SCHIORII
CELE MAI

pe 
princi- 
o sar- 

atît în 
ștafetă.

LA

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH

mai 
cu 

nu- 
trei 
cîte

Constantin Văideanu este unul 
dintre protagoniștii întrecerilor de 

slalom din cadrul Balcaniadei.

Foto i Theo MACARSCHI

specială pentru SPORTUL

BULGARI ȚINTESC
BUNE PERFORMANTE
BALCANIADA

antrenorii 
a Bulga-

Iată un amănunt mai puțin cunoscut 
din viața familială a noului campion 
mondial de șah Bobbv Fischer. Mama 
sa, dr. Regina Fischer-Pustan, o pediatră 
în vîrstă de aproape 60 de ani. s-a dove
dit una dintre aprigele apărătoare ale 
cauzei, poporului vietnamez. în toamna 
trecută, șocată de sălbăticia războiului 
din Vietnam, ea.a părăsit spitalul unde 
lucra și cu ajutorul primei de asigurare 
pentru bătrinețe (pe care a revendicat-o 
pretimpuriu) a pornit intr-un lung și 
obositor turneu pedestru, demonstrind 
pentru pace în Vietnam. După cum. »e 
vede, nici vocea ei n-a sunat tn pustiu...

HOCHEIUL LA GRADlNIfA
i

După cum relatează presa canadiană, 
la Montreal a fost înființat un nou club 
de hochei, al cărui stadion de gheață 
este veșnic ocupat, plin de risețe și 
voie bună. E vorba de echipa .Minf-Ca- 
nadians". ai cărui antrenori și-au fixat 
ca scop să . învețe arta patinajului șl a 
mînuirii crosei. pe scurt introducerea in 
lumea hocheiului a copiilor în vîrstă de 
4—6 ani.

Ceva asemănător, dar într-un domeniu 
puțin mal difer't se petrece și in R.F. a 
Germaniei, unde — după neașteptata 
medalie de aur obținută de sportivii vest- 
germanl la J.O. în finala hocheiului pe 
iarbă — interesul pentru acest sport a 
crescut brusc printre tineri. Federația 
respectivă a alcătuit un plan prin care 
o serie de săli de sport au fost amena-

jate cu covoare de iarbă sin‘.etică. Prin 
simplificarea unor reguli, jocul s-a popu
larizat în toate școlile, ba chiar și m 
grădinițele de copii din această țară.

ANNEMARIE PROLL 
ABANDONEAZĂ ?

Celebra schioară austriacă Annema 
Proll, vedeta nr. 1 a schiului alpin fe
minin, care deține un palmares excelent 
în prestigioasa „Cupă mondială* — pe 
care a cîștigat-o de două ori, iar în edi
ția actuală conduce detașat — vrea sa 
abandoneze sportul zăpezii. Ea a decla
rat, recent, că cel mai tîrziu anul viitor 
se va retrage din' schi !...

Motivele n-au fost dezvăluite. Este ori
cum curios ca o schioară cu perfor
manțe strălucite să abandoneze la nu
mai 20 de ani (Annemarie va împlini 
această vîrstă la 2 martie). Ziariștii 
cred că „amintirile” de la Sapporo sînt 
de vină. Sportiva austriacă, marea fa
vorită a întrecerilor de schi de la J.O. 
de anul trecut, a căzut în ambele curse 
de slalom și a cucerit numai medalii de 
argint. De rușine, cum spunea ea, me
daliile le-a ascuns în casa părintească 
din mica licalitate montană din regiu
nea Salzburgului, ca să nu le mai vadă 
nimeni...

Mulți își pun întrebarea, dacă vestea 
organizării J.O. din 1976 la Innsbruck, în 
munții ei. nu va schimba hotărîrea 
marii campioane. Ar fi un bun prilej 
pentru Annemarie Proll să schimbe me
daliile de argint de la Sapporo în

DEFICITUL VITEZIȘTILOR 
PROFESIE

cursul
Dagbladet* meațsonează câ dei 
ridicat la circa 739 M* de coroane. Co
mentatorul sportiv al siarulal JMgens 
Nieheter- crede câ 
profesioniști* 
lungă.

După cum 
fost cistigat 
Ard Schenk, 
la 500 m și 1V3.J la 1 5M m _ sim infe
rioare celor obținute in perioada ciad 
era amator. Un rezultat mai deosebn a 
obtinut sprinterul Hasse Boerje* (S 
dia), cronometrat cu 35 «S fc> proba 
'"O m.

.Ore
nu va avea o v-aiâ prea

kStt

de

aur...

DE

Odată cu încheierea așa-zisului 
pionat mondial al patinatorilor de . 
profesioniști, desfășurat pe pista stadio
nului Ulevi din Goteborg, practic se 
poate spune că a luat sfîrșit primul 
sezon a] „Circului patinatorilor de vi
teză*. Potrivit comentatorilor sportivi 
suedezi, concluziile sînt departe de a fi 
liniștitoare pentru creatorii Ligii profe
sioniste a ghetii. Cea mai mare dezilu
zie pentru cei care au avut ideea acestui 
campionat rezervat profesioniștilor a 
fost dezinteresul publicului față de con-

cam- 
viteză

IRINA PRESS REVINE I
Irina Press, care. împreună cu sora_ sa 

Tamara, a fost una dintre cele mal va
loroase atlete ale U.R.S-S.. a condus Ia 
Budapesta. delegația de concurenți a 
clubului Dinamo Moscova, care, la sfîr
șitul săptămînii trecute, a participat ia 
un concurs pe teren acoperit in capitala 
Ungariei. într-o declarație fâcută unui 
corespondent al Irina Press, ab
solventă a Institut’.!-ui de Cultură Fhrfcil 
din Moscova, a declarat că ea continuă 
să se ocupe de atletism, conducted an
trenamentele unui grup de sportive la 
centrul clubului Dinamo Moscova.

Refer-indu-se îa apropiatele campionate 
europene de atletism pe teren acoperit 
de la Rotterdam. Irina Press și-a ex
primat părerea că la aceste întreceri se 
vor realiza mari performanțe și proba
bil din nou reprezentanții U.R.S.S. și 
R.D. Germane vor fi protagoniștii între
cerilor.

SUCCESUL COMERCIALIZAT... 
' COSTĂ 1

Federația elvețiană de bob a luat o 
măsură pilduitoare. Ea a avut tăria de 
a suspenda pe un sezon întreg și de a 
anula licența de bober a unui membru 
al echipajului campion olimpic de bob 
4 persoane pilotat de Jean Wicki, Este 
vorba de boberui Hans Leutenegger. că
ruia 1 se reproșează că. după întoarce
rea de la Sapporo, și-a „comercializat" 
succesul sportiv!

MALAGA. — Turneul imternaționat 
sah ..Costa del Sol* a continuat 
disputarea parsderi-r d.n runda a 

1 Quinteros I-a învins pe Roso- 
o. Matanovici pe Torre, iar Me 

___a a cistigat la Martz. Marele mae
stru român Florfn Ghorghiu a remi
zat ia 2» de mutări eu ceboslosaeul 
Miroslav Filip. La egalitate s-au Irn 
che'-at partidele : Parma — Benko și 
Ruiz — Pomar. Partida Quinteros — 
Martz. Întreruptă în runda anterioară, 
s-a încheiat remiză. Lider al clasa
mentului se menține Quinteros (Ar
gentina). cu 7 puncte, urmat de Mă
tăsos ici 'Iugoslavia) si Benko (SU.A.) 
6 p. Gheorghiu (România). Filip

(Cehoslovacia).
5: •» p, Medina,
Parma (Iugoslavia) — op. etc.

Torre (Filioine) — 
Pomar (ambii Spania)

PE TERENURILE

DE FOTBAL
Selecționata secundă a Bulgariei, 

aflată în turneu în Australia, a ju
cat la Melbourne cu reprezentativa 
țării gazdă, pe care a învins-o cu 
scorul de 2—0 (1—0). Cele două 
goluri au fost marcate de Vasiliev. 
în minutele 21 și 60.

Echipa Argentinei, care recent a 
întrecut cu scorul de 3—2 reprezen
tativa R. F. a Germaniei, a susți
nut un meci la Tel Aviv împotriva 
selecționatei Israelului. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). 
Scorul a fost deschis de gazde, în 
minutul 31, prin Shum. După nu
mai cinci minute, oaspeții au ega
lat prin golul înscris de Heredia.

într-un meci restanță din etapa 
a 21-a a campionatului portughez 
echipa Benfica Lisabona a învins, 
pe teren propriu, cu scorul de 3—0 
formația Barreirense. în urma a- 
cestei victorii, Benfica Lisabona a 
totalizat 42 de puncte (golaveraj 
71—10 !) și conduce detașat în cla
sament. Pe locul secund se află Be- 
Ienenses, cu 31 puncte.

BUDAPESTA. După consumarea a 
7 runde și a partidelor tntrerupîe, în 
turneul internațional de șah de 1» 
Budaoesta în fruntea clasamentului 
se afiă Gheîler și Vaganian (ambii 
U.R.S.S.), cu cite 51/, puncte, urmați 
de Adorian, Szabo (ambii Ungaria) — 
4- V p. Antoșin. Karpov (ambii 
U.R.S.S.). Hort (Cehoslovacia) și Rivly 
(Uncaria) — 4 p. în runda a 7-a 
șabistul român Victor Ciocâltea a 
remizat cu marele maestru sovietic 
Efim Gheller, rezultat o 
In partidele Lengyel — 
tosin — Karpov, Adorian 
Ribly “

nsemnat și 
Hort. An- 

— Biiek si 
Vaganian. Sax a cîștigat 

la Velimirovici. Rezultate inregisirate 
în partidele întrerupte: Ribly — 
Hecht 1—0; Vaganian — Adorian

• ,—: ,: Karpov — Lengyel i‘t—1 ••

Am stat de vorbă cu 
echipei naționale de schi 
riei (Mitov — fond bărbați, Popan- 
ghelov — discipline alpine și Va
sileva — fond femei). Toți de ace
eași părere : la Poiana Brașov, cu 
prilejul Balcaniadei, schiorii bul
gari trebuie să obțină cele mai 
bune performanțe pe care 
realizat vreodată în cadrul 
cerilor balcanice. Specialiștii 
mentează această afirmație 
faptul că niciodată, pînă 
schiorii fruntași din Bulgaria 
avut o pregătire atît de temeinică, 
în lunile ide vară, specialiștii te pro
bele alpine s-au antrenat te munții 
Pirin, unde au găsit excelente con
diții și zăpadă suficientă. Din no
iembrie și pînă acum, alpinii Res- 
miev, Penev, Dikov, Georgiev și 
ceilalți au parcurs o mulțime de 
piste din Austria. Franța, Italia, 
Elveția și Iugoslavia, unde s-au an
trenat și au concurat împreună cu 
elita mondială.

Și fondistii (bărbați și femei) au 
putut efectua încă din luna noiem
brie mulț: kilometri pe schiuri. Dar, 
in general, se poate spune că din 
cauza lipsei de zăpadă, nu numai 
acasă ci și in întreaga Europă, alpinii 
bulgari și-au concentrat atenția mai 
ales asupra slalomului special. Așa
dar, pregătirea lor nu este completă 
pentru disciplinele dinamice : co- 
borirea și slalomul uriaș. Consta-

le-au 
între- 
argu- 

prin 
acum, 
nu au

tarea aceasta reiese și din rezul
tatele obținute. Cu prilejul trofeu
lui „Rodopa", disputat în Bulga
ria, slalomul a fost cîștigat de 
Sașko Dikov, care a lăsat în urma 
sa nume cunoscute ca Strikne, Hin- 
terholzer (Austria), Fischer (Elve
ția), Sohor (Cehoslovacia) și alții. 
Gheorghi Kociov s-a clasat primul 
la slalomul paralel din cadrul cam
pionatelor europene pentru juniori 
disputate în R.F.G. Dar, fără în
doială, cel mai bun dintre toți al
pinii este Ivan Penev, un tînăr ta
lentat, care posedă nu numai o 
bună tehnică și simț tactic, ci tot
odată o bună condiție fizică. Pe a- 
cești trei sportivi (Penev, Kociov 
și Dikov) se întemeiază speranțele 
noastre pentru Poiana Brașov.

Printre fondiști — care în mod 
tradițional au o faimă
schiul balcanic — vom cita numele 
campionului țârii
Luben Toskov, Petar Velicikov și 
Dimitar Vașarov. Acești patru schi
ori (dar. în special, Pankov și Tos
kov) se află în cea mai bună for
mă și au șanse Ia primele locuri. 
Aș dori ca în final să citez și nu
mele fondistelor care posedă cali
tățile necesare unei bune perfor
manțe : Vanghelina Peșinska, Ve- 
licika Pandeva, și Siika Karanla- 
kova.

bună în

Petar Pankov,

EMIL ANTONOV 
„Naroden Sport" — Sofia

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul concursului atletic de la Fort 
Worth (Texas). Al Feuerbach a cîștigat 
proba de aruncare a greutăți: cu 20.70 m. 
Pe locul secund s a situat compatriotul 
său George Woods — 19.09 m. urmat de 
campionul olimpic Wladislaw Komar 
(Polonia) — 19.30. Proba de săritură cu 
prăjina s-a încheiat cu victoria surprin
zătoare a americanului Roland Carter — 
5.22 m, care l-a întrecut pe suedezul 
Kjell - - --- _ - —
house
440 y

5—2; Okker — Van Dillen 2—6. 6—2. 2—0 
ah.; Fairlie — Jovanovic! 6—1. 7—6,

I»3ksson cu 5.06 m. Fred New- 
a terminat învingător în cursa de 
plat.................................. ...în timpul de 46.7.

mondială de patinaj viteză 
americana Sheila Young a

Campioana 
(sprintere).
dominat întrecerile concursului interna
țional disputat pe patinoarul de la In
zell. Ea a cîștigat proba de 500 m cu 
timpul de 43.88 și a ocupat primul loc 
în cursa de 1000 m în 1:32,67.

în turtieul de tents de Ia Koln, pakis
tanezul Haroon Rahim a furnizat o sur
priză, eliminindu-1 pe Tom Gorman 
(S.U.A.): 6—3. 6—3. Alte rezultate: Stolle 
— Lai 6—2. 7—6; Rosewall — Barthes 
2—6. 6—2. 7—6; El Shafei — Pala 7—6.
7—5: Tanner — Ulrich 6—1. 6—1; Kodes— 
Franulovici 6—1. 6—3; Metreveli — Chan- 
freau 6—2, 6—2; Ashe — Leonard fi—2

Cu prilejui unui concurs internațional d» 
sală desfășurat in Berlinul Occidental, 
cunoscutul atlet belgian Emile Puttemans 
a stabilit. într-o singură cursă, trei noi 
performanțe mondiale, pe teren acope
rit. Emile Puttemans a fost cronometrat 
la sfirșitul cursei de două mile cu 
timpul de 8:13,2 (vechiul record 8:17.8). 
Ia 2 060 m cu 5:00,0 ' ’ ’ '
5:04.4) și la 3 000 m cu 
cord 7:45,8).

au mai fost cronometrați 30 de cicliști, 
printre care italienii Bergamo. Moser. 
Conti, Zilioli, belgienii Van Schil, Soruyt, 
suedezul Gosta Petterson șl francezii 
Ducreux Poulidor și Nogues. Cunoscu
tul campion belgian, Eddy Merckx, ma
rele favorit al cursei a fost clasat pe lo
cul 13.

(vechiul record 
7:30,2 (vechiul re-

Cea de-a 73-a ediție a 
național de spadă „- 
încheiat. la Paris, cu victoria sertmeru- 
Iu, maghiar Sandor Erdbs. care l-a în
vins. în baraj, cu 5—2 pe suedezul Ed- 
ling. clasamentul final : 1. Erdos (Un
garia) — 4 v ; 2. Edling (Suedia) — 4 v; 3. 
Allemand (Franța) — 3 v: 4. Peter 
(R. F. a Germaniei) — 3 v; 5. Pezza 
(Italia) — 1 v; 6. Fenyvesi (Ungaria) 
o v.
K
Tradiționala competiție cielistă interna- 
țională „Marele Premiu Beauso!eil“ a 
fost ciștigata in acest, an de rutierul 
Italian Michelle Dancelli, care a parcurs 
110 km în 2b și 40 min. Cu același timp

concursulul inter- 
.Trofeul Monal- s-a

In cadrul campionatului unional de ho
chei pe gheață a fost Înregistrată o sur
priză: cunoscuta echipă ȚSKA Moscova 
a pierdut cu scorul de 3—7 partida sus
ținută pe teren propriu cu formația Tor
pedo Gorki. în alte două meciuri dispu
tate s-au Înregistrat următoarele rezul
tate : Avtomobilist Sverdlovsk — SKA 
Leningrad 8—3; Himik Voskresensk ■— 
Spartak Moscova 2—9.

La Moscova, au continuat 
campionatului mondial de 
mingea (bandy). După ce

întrecerile 
hochei cu 

------ —.... în ziua a 
doua a învins Finlanda cu 8—3 (3—1). 
reprezentativa U.R.S.S. a obținut în cea 
de-a treia zi a competiției o nouă vic
torie. învingînd cu scorul de 5—1 (3—1) 
selecționata Suediei, tntr-o altft partidă. 
Finlanda a dispus cu 3—2 (1—0) de Nor-’ 
vegia. In clasament, pe primul loc se 
află formația U.R.S.S.. care totalizează 
6 puncte.
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