
O temă de actualitate: spațiile de joacă, sport și agrement în cartiere

Răspunde la ancheta apărută în numărul de ieri al ziarului nostru 
vicepreședintele Consiliului popular al sectorului 4, DUMITRU CALOMFIRESCU

• „Petele abe de pe harta sectorului vor deveni perimetre ale sănătății • Cele două 
lacuri din Balta Afeă și «asitatea sprijinului Consiliului populaF municipal • „Parcul 
pionierilor- se ra taa Pe atenția cuvenită • Terenul viran din str. Caporal Ruică 

ia fi amenajat pentru sport pină la 1 Mai
l
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După efectuarea raidului nistru anchetă în car

tierul BALTA ALBA ia problexa spațiilor de 
joacă, sport și agrement, pub&cat fn ziarul de ieri 
sub titlul: „Balta Albă — H.n (criterii neralorifi- 
cat pe deplin**, am purtat o eoovorbire la Consi
liul popular al sectorubă 4 ca tovarășul vice
președinte Dumitra Calorafir«ca_

In legătură cu aspectele concrete în ma
terialul sus-amintit, vîeepveședtoMe Consiliului 
popular ne-a declarat annManrefe:

,.Intr-adevăr, așa nun aii caonstai și dumnea
voastră. parcurgind aMaaă eartier — ce-i
drept foarte mare — sectoral 4 are mari disponi
bilități pentru realizare* sari game variate de 
amenajări sportive ți de agreaaeat. de terenuri 
simple pentru joaca copiilor. Consilnri popular a 
urmărit satisfacerea deriderăieior cei-ierJter ex
primate in acest sens prin depatațf. asociații de 
locatari sau direct, venind ia âtimpuiarta l«r ca 
mijloacele materiale necesare, sumniind iniiiati- 
velc și aportul concret al focaiMrijcc din sectorul 
nostru.

Harta actuală a sectorului 4 eteri — es parte 
preponderentă — o serie de ternari de^iaate 
sportului, agrementului si copiilor, dar. in același 
timp, mai are suficiente ^pete aflse”. pe care in- 
tr un viitor nn prea Îndepărtat Letccrâurim cu 
sprijinul nemijlocit al eetâtenUur. le transfor
măm în perimetre ale sănătății, exerriiiului fizic 
și mișcării in aer liber.

După cum știți și dv„ cele două lacuri din Bal
ta Albă se află in curs de aznesajare. cei de 
nord fiind deja in exploatare, iar pentru cel de 
sud s-au transportat in zor.ă importante ran ti: j ti 
de materiale. Pină la 23 August, marea majori
tate a lucrărilor urmează să fie inefieiate. Bine-

ax

ințeles că ne vom baza și in continuare pe munca 
voluntară a cetățenilor si in special, a tineretu
lui — beneficiarul acestor oaze de verdeață. In 
toamnă vom planta pui ei i pe malurile lacului de 
sud. De altfeL această salbă de lacuri este menită, 
prin schița de sistematizare a Capitalei, să devină 
una dintre cele mai atractive zone de agrement 
din București ți. in acest sens, simțim nevoia 
sprijinului Consiliului popular municipal.

După părerea noastră. «Parcul pionierilor* din 
R-dul Leontin Sâlăjan constituie o idee bună și o 
realizare eorespouzătoare. Aci s-au investit fon
durile necesare și un mare volum de muncă din 
pai tea cetățenilor. Pentru ca parcul să fie, insă 
utilizabil, indiferent de condițiile atmosferice, in 
scurt timp vom monta două pompe absorbante în 
iăcasuj de acum construit. De asemenea, pentru 
ea in’r’"nerea acestui parc să Re făcută cu spirit 
g<r?podâresc. ei va fi patronat de către LO.R.

In ceea ce privește terenul viran din strada Ca
poral Ruică. anunțăm, prin ziarul dv.. pe locui
torii cartierului că va fi destinat sportului și in
tent ionim ca. pînă la 1 Mai, primele terenuri să 
tie puse la dispoziția cetățenilor, indiferent de 
vârstă.

Tot in legătură eu terenurile simple de joacă, 
trebuie să arăt că. pină la 1 Mai. vor mai fi 
amenajate in sectorul 4 încă 20 de asemenea spa- 
tit numărul lor ajungmd la sfirsitul anului la 30. 
La baza acestora stan fondurile alocate de Consi
liul popular si sprijinul unor întreprinderi ca 
-Timpuri Xoi“, T.C.I.B.. I.O.R.. „Ambalaje meta
lice- etc.

CEHOSLOVACIA
(JUNIORI), 
SE JOACA

• Subiectul dezbaterilor: exigenfă, responsabilitate in pregătire, in comportarea 
afara

//
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IN SALA
23 AUGUST"

Luni va avea loc un turneu individual

Sezonul competitions! de tenis pe 
teren acoperit continuă în Capitală 
cu o nouă întîlnire internațională.

De astă dată se vor confrunta 
echipele de juniori ale României și 
Cehoslovaciei. Meciul 
simbătă și duminică, 
de la ora 14. «

Luni, de la aceeași
rii care s-au întîlnit în cadrul echi
pelor vor susține un 
vidua 1. Loturile țării 
componență pe M,
Curcă și Al. Dărăban,
Virginia Ruzici, Mariana Simiones- 
cu și Florența 
fi formate din 
jucătoare.

întilnirile se
de sport „23 August" din Capitală.

va avea loc 
cu începere

oră, jucăto-

turneu indi- 
noastre au în
Tăbăraș, C.
precum și pe

teren

Foto :
I. MIHĂICA

Aspect din tim
pul ședinței.

jucătorilor

română de fotbal a

șl amănunte de
In pag. a IV-a re

ia

Pri- 
loc 

sala Floreasca. unde
desfășura, astăzi și 
etapele a doua și a

PARTIDE DISPUTATE ÎNi ETAPA DE IERI

A DIVIZIEI A DE BASCHET
actualitate. La numai o tap ta mina

Mihai. Echipele vor 
trei jucători și două

vor disputa în sala
Baschetul conunoâ se afle in

dupâ ce Dinamo și Steaua și-au încheiat participarea la cupele euro
pene, iubitorii acestui joc 
sportiv au din nou prile
jul si vădi evolulnd cele
12 divizionare A, care se 
întrec in cadrul turului se
cund al competiției, 
mele partide au avut 
ieri în 
se vor 
miine, 
treia.

Citiți
zul ta te
meciurile de ieri.

Ieri. Federația 
organizat o nouă discuție cu factorii 
de răspundere de la echipele divizio
nare A de fotbal. Prin această nouă 
acțiune întreprinsă, federația a con
vins pe crf prezenți la dezbaterile 
ce au durat mai bine de trei ore că 
este hotărîtă să continue misiunea, 
de loc ușoară, pe care și-a asumat-o 
de a face totul pentru îmbunătățirea 
activității fotbalistice, tratînd cu 
maximum de luciditate și exigență 
aspectele legate de întărirea muncii 
de educație în rîndurile jucătorilor, la 
toate eșaloanele soccerului românesc

ASTĂZI. PE PÎRTIILE DIN POIANA BRAȘOVULUI,
• -A*

STARTURILE INAUGURALE DIN EDIȚIA A Vl-a
A CAMPIONATULUI

BALCANIC DE SCHI
Dispută pentru ba

lon, sub panoul Poli
tehnicii București. In 
prim-plan Czmor (U- 
niversitatea) ți Drag- 
nea (Politehnica). Fază 
din meciul Universita
tea Timișoara — Poli
tehnica București.

Foto : M. THEO

• IERI. CONDIȚII tUlLEME DE PRlGĂIIPt • OPTI-
'ÎIS'I I\ RhDIE Till ROB

ÎN ACEST SFiRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

AMPLE ACȚIUNI SPORTIVE
IN JUDEȚE

4 Tn mai multe județe din tară vor fi 
organizate în acest sfirșit de săptămînă 
ample activități sportive de masă, la 
care vor fi angrenați mii șl mii de 
participant! de toate vîrstele. Majorita
tea acestor acțiuni — inițiate, în cola
borare. de organele sportive și cei
lalți factori locali care au atribuții în 
domeniul sportului — o reprezintă cro
surile. întreceri cu o largă adeziune în 
rîndurile tineretului.

Tn județele Iași, vrancea și Teleor
man, de pildă. pentru duminică este 
anunțată desfășurarea „Crosului primă- 
verii*. cu participare mixtă, băieți și 
fete. Același caracter îl va avea, de 
altfel, si „Crosul popular" deschis iu
bitorilor de sport din județul Constanța, 
ale cărui întreceri sînt programate 
etape, atit în această duminică, cit 
în duminica următoare. In schimb. 
Buzău, crosul ce va avea loc mîine 
fi numai cu participare feminină.

In județul Sibiu se dispută, incepind 
de mîine, timp de două săptămini, între
cerile „Cupei mărțișorului*, iar la Bistri-

în 
Ș> la 

va

ța se va desfășura în această duminică 
o inedită competiție, .Cupa Femina- la 
schi, rezervată — după cum indică și 
denumirea — tinerelor concurente.

Atractive crosuri populare se orga
nizează și pentru tinerii și tinerele 
(născuți incepind din anul 1959) din 
municipiul Ploiești, precum și din ora
șele Cimpina. Vălenii de Munte și Mizil. 
Ei vor putea participa miine la „Cupa 
mărțișorului" înscriindu-se direct la 
locui startului, cu 30 de minute înaintea 
plecării în fiecare probă. Ciștigâtorii 
tuturor alergărilor, care se vor disputa 
pe distanțe variind intre 500 și 3 000 
de metri — în funcție de virsta concu- 
renților — vor fi răsplătiți cu frumoa
se premii și diplome.

Adăugind la toate aceste acțiuni de 
mai mare amploare .Festivalul sportului 
feminin4* ce se organizează la Pitești 
— și despre care am scris în numărul 
de ieri al ziarului — avem in față o a- 
gendă de sfirșit de săptămînă deosebit 
de bogată in manifestări sportive de 
masă, pe care o relevăm cu deosebită 
satisfacție.

POIANA BB.AȘOV, 23 (prin te
lefon). Ultima zi de pregătire pen
tru campionatele balcanice de schi 
a oferit condiții optime. Norii s-au 
risipit, ceața s-a ridicat, a apărut 
soarele, astfel că organizatorii au 
putut continua acțiunea de ame
najare a pîrtiiior, de pavoazare a 
patinoarului (unde a avut loc, vi
neri seară, festivitatea de deschi
dere), precum și a locurilor de 
start și sosire la toate probele. Pe 
pîrtiile din Cristianul Mare, schio
rii participant! la probele alpine 
au făcut, în cursul dimineții, an
trenamente de slalom uriaș, iar la 
ora 12 au recunoscut traseul pro
bei (in lungime de 1.200 m și cu 
275 m diferență de nivel), montat 
de maestrul sportului Cornel Tă
băraș (din spatele cabanei Cristia
nul Mare, pînă în Poenița Cristia
nului). Zăpada este excelentă și 
are un fond de gheață care asigu
ră condiții regulamentare și, spe
răm, egale tuturor schiorilor.

într-o discuție purtată cu antre
norul echipei de schi alpin al Bul
gariei, G. Vringhov. acesta ne-a 
mărturisit că este foarte mulțumit 
de starea pîrtiiior, de pregătirile 
intense care se fac și că. în ceea 
ce privește rezultatele probelor al
pine. este optimist. Opinii asemă
nătoare are și delegația iugoslavă.

Mihai BARĂ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

In satele

judefului
1 HOCHEIUL A DEVENIT UN SPORT

Harghita I CU ADEVARAT DE MASA!
• 12 echipe la o singură |coală O Formații sătești în campiona

tul diviziei B © în comuna Ciuman, scorer electric
sportiv ci jocul pe care 11 prac-

Afirmația din titlu, desigur, surprinde. 
Și pe bună dreptate. Hocheiul, se știe, 
este un sport pretențios. Necesită echi
pament (Și încă unul complicat), crose, 
pucuri, patine, gheață și mantinele... 
Trebuie să ști! să patinezi, să mînuleștl 
erosa, să cunoști regulile de joc. ta 
sfirșit, trebuia și iar trebuie... Totuși, 
tn fața pasiunii, aceste dificultăți, mal 
miel sau mal mari. cad. Iar hocheiul, 
costisitorul și pretențiosul hochei, devi
ne o disciplină populară, la tademîna 
oricui, ca șl crosul să zicem !

Cînd și unde se poate tatîlni un ase
menea fenomen 7 Noi l-am descoperit 
recent, ta județul Harghita. Pasiunea 
pentru hochei a tineretului din Miercu
rea Cluc s-a transmis cu o forță de ne- 
îmaginat tn împrejurimile capitalei ju
dețului, iar astăzi, în aproape toate co
munele și orașele Harghitei, hocheiul a 
devenit o modă, fiind practicat de sute 
și sute de copil șl tineri.

O ȘCOALĂ GENERALA CU
12 ECHIPE !

Nu ne referim la o școală generală 
din Miercurea Ciuc sau din Gheorghleni. 
ș^ntre bine cunoscute pentru bogat’â Jor

activitate în această ramură de sport. 
Ci la ȘCOALA GENERALĂ NR. 8 DIN 
TOPLIȚA. Da, hocheiul a pătruns și in 
Topllța, iar la școala generală ațnlntltă, 
în curtea căreia a fost amenajat un pa
tinoar prevăzut cu un teren de joc, de- 
marcat de mantinele șl beneficiind de 
instalații pentru noctună, se fac antre
namente și se joacă hochei de dlmlneța 
pînă noaptea ttrzlu. La campionatul șco
lii, participă 12 echipe, împărțite tn 
două grupe (A și B). care își dispută 
tntlletatea după un sistem original. Ima
ginat de instructorul de hochei al școlii, 
profesorul de matematică Gabor Huszar.

„La școala noastră, tn mod practic, 
toată lumea patinează — ne spune pro
fesorul Gabor Huszar. Orele de sport se 
fac pe patine. Cine nu are patine pro
prii, primește de la noi, școala. Cel care 
patinează blue, șl cu toții se străduiesc 
să o facă, sînt promovați tn una din 
cele 12 echipe de hochei ale școlii : su
prema onoare. Hocheiul a devenit un 
stimulent și pentru învățătură. Cine 
șchioapătă ia vreo materie, este scos au
tomat din echipă. Pedeapsă gravă, de 
care se feresc cu toții, ca de foc. Cu 
echipamentul stăm binișor. Avem două 
seturi complete, ceva patine, iar în rest, 
improvizații, de care însă nu ne este 
rușine. Nu echipamentul strălucitor im-

pune pe 
tic**.

In momentul vizitei noastre, la Toplița. 
lidera campionatului de hochei a Școlii 
generale nr. 8 era reprezentativa clasei 
a Vl-a C iar golgeterul campionatului. 
Ladlslau Constandlvic, cu 15 goluri mar-' 
cate.

ZSUZSA ALMASSY 
IN DEMONSTRAȚIE LA 

DANEȘTI
Dăneștlul, situat la 20 km de Miercurea 

Clue este o comună căreia 1 s-a dus 
faima în Întreaga țară și peste grani
țele patriei, datorită minunatei ceramici 
negre produse de localnici. Bravo lor. 
Ca niște oameni de ispravă ce sînt, dă- 
r.eștenll iubesc și sportul, iar dintre 
toate ramurile lui, hocheiul le este cel 
mal drag. Șl nu doar ca să-1 privească. 
Să-l joace, să se afirme, să li se ducă 
vestea. In urmă cu șapte ani au încro
pit o echipă pe lingă liceu. Wilhelm 
Gyorgycze profesor de biologie, direc. 
torul liceului, și Arpad Ambruș, învă
țător director adjunct, au cerut spri
jinul (și l-au primit) Școlii sportive din

Gheorghe STEFA NESCU

(Continuare in pay. a 3-a)

(inclusiv echipa națională), creșterea 
nivelului procesului de instruire, 
comportarea responsabilă pe te
renul de joc și în afara lui, for
marea unor tineri înzestrați nu nu
mai cu calități în sportul pe care-1 
practică, dar și cu multiple însușiri 
etice și morale, corespunzătoare ce
rințelor actuale.

In ședința de lucru care a avut 
ioc. conducerea federației a avut un 
lung și, sperăm, eficient dialog cu 
reprezentanții echipelor, de Divizia 
A, din rîndurile cărora au lipsit 
doar cei de la echipele clujene, 
Universitatea și C.F.R., echipe care 
au făcut și ele obiectul discuției, 
pentru că multe din problemele dez
bătute nu le sînt cîtuși de puțin 
străine.

Așa cum președintele F.R.F., Mir
cea Angelescu. a arătat în cuvîntul 
de deschidere, nimeni nu trebuie 
să-și formeze greșita părere că e vor
ba de o acțiune izolată în curățarea

fotbalului nostru de tare care mai fa
nează progresul așteptat, cț este o 
acțiune începută încă din toamna tre
cută, de la nivelul echipei reprezen
tative, continuată în ianuarie a.c. la 
consfătuirea cu antrenorii și care se 
va prelungi pe o perioadă de timp 
îndelungat, cu intenția unor măsuri 
eficiente, care să evite excesele și 
pripelile, dar care să nu excludă so
luțiile radicale în cazul anumitor 
jucători.

în această ședință de lucru, la care 
au fost prezenți și reprezentanți ai 
presei, radio-ului și televiziunii și 
în care nimeni n-a trebuit să aibă 
ceva de ocolit, federația a ascultat 
cuvîntul a 14 reprezentanți ai divi
zionarelor A, prilej de subliniere a 
modului cum se desfășoară activita
tea la cluburi, de scoatere în evidență 
a manifestărilor unora dintre juca-

(Continuare în pag. a 3-a)

Paul

Ba lean ia-

Foto:
ROMOSAF*

mu lț i 
zile, va 
din nou

PWIIHPAMILOR

Dorin Muntec.nu, 
outsider 
am de 
încerca 
afirmarea cu pri
lejul 
dei.

TRAGEREA LÂ SORȚI
DE FINALĂA OPTIMILOR

ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LÂ FOTBAL
la sediul Federației ro-Aseară,

mâne de fotbal, a avut loc trage
rea la sorți a optimilor de finală

F. C. GALATI
CONSTRUCTORUL GALATI 
STIINTA PETROȘANI
CHIMIA RM. ViLCEA
METALUL BUCUREȘTI
FARUL
SPORTUL STUDENȚESC
SPORT CLUB BACĂU

României”. „Sorții" auale „Cupei
decis următoarele partide :

— F. C. PETROLUL
— DINAMO BUCUREȘTI
— STEAUA
— C.F.R. CLUJ
— U.T.A.
— F. C. ARGEȘ
— „U" CLUJ
— RAPID BUCUREȘTI

pe te-
16 mai.
în ca-

Meciurile se vor disputa 
renurj neutre, în ziua de

Conform regulamentului, 
zul că după 90 de minute rezul
tatul va fi egal, partida se va 
prelungi cu două reprize a cîte 
15 minute fiecare. Dacă egalitatea

se va menține și după prelungiri, 
echipa de categorie inferioară se 
va califica pentru etapa următoare, 
iar dacă formațiile sînt de aceeași 
categorie, atunci departajarea se 
va face prin executarea a eîte 5 
penaltyuri.

LOTUL A DE FOTBAL SOSEȘTE ASTĂZI
Din cauza condițiilor meteoro

logice nefavorabile, cursa care i-a 
transportat ieri pe fotbaliștii lotu
lui A de la Madrid la Roma a so-

sit cu întârziere în 
pierzînd avionul de 
tul urmează să sosească astăzi, în 
jurul orei 14, venind prin Viena.

capitala Italiei, 
București. Lo-

AZI Șl MIINE, AU LOC ÎN SALA „23 AUGUST", ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA DE CRISTAL"

• La start. sport'vi din 10 țări • Atleți de renume in loturile oaspeților
• Cite recorduri ale competiției vor rezista?

Cu două săptămini înaintea cam
pionatelor europene de sală ce vor 
avea loc la Rotterdam. întrecerile 
c-eiei de a Vl-a ediții a ..Cupei de 
cristal” pe care le vom putea ur
mări astăzi și miine pe covorul roșu 
de coritan de la ..23 August", re
prezintă un important test de veri
ficare a posibilităților sportivilor 
din 10 țări înscriși în foile de con
curs. Totodată, atît pentru repre
zentanții noștri cit și pentru oaspeți, 
competiția oferă un ultim prilej de

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

ASTAZI, de la ora 11 ; M m (f) terii, 
prăjină, trlplusalt ; ora 16.li : •» m (b) 
serii; ora U.4S : 60 m (f) final*; ora 17: 
W tn (b) finală; ora 17.13: Înălțime (»), 
lungime (f) șl greutate (f).

MIINE, de la ora 1» : » mg (f) terii; 
ora 16.30 : 60 mg (b) serii; ora 1440 : M 
mg (f) finală; ora 17.30: W mg (b) fi
nală; ora 17.30 ; Înălțime (f), lungime 
(b) ți greutate (b).

haremurilor ce dau 
participare la C.E. in-

zilei de ieri au coflti-

obținere a 
dreptul de 
door.

în cursul 
nuat să sosească delegațiile spor
tivilor din Ungaria, Polonia. Aus
tria, Iugoslavia, Elveția. Anglia și 
Bulgaria^ care s-au adăugat lottfți-

lor din U.R.S.S. și Cehoslovacia. 
Remarcăm cu ușurință prezența u- 
nor performeri consacrați. cum ar fi 
austriaca Ilona Gusenbauer, fostă 
recordmană mondială la săritura în 
înălțime, sovieticul Valeri Voikin, 
un aruncător de peste 20 m la greu
tate. cehoslovaca Milada Karbanova. , 
cu 1,83 m la înălțime. polonezii 
Ryszard Skoicronek. al doilea per
former mondial al anului 1972 la 
decatlon și Ryszard Katusz, meda
liat cu bronz în aceeași probă de 
la J. O-, alături de atleți mai tineri, 
care urcă continuu treptele măies
triei fiugoslavul Spasojevici cu 16.39 
m Ia triplusalt. elvețianul Rolf 
Bernhard cu 7,87 m la lungime, ma-

(Continuare in pag a 2-a)

talentații atleți sovietici pe care il
veți
Vladimir Kiskun, unul din tinerii și

putea urmări astăzi in spectaculoasa probă de săritură cu prăjina 
Fotografii : T. MACARSCHI

INTIMITATEA
Anul trecut, «dlți» pre

cedent* ■ „Cupei de cris
tal* ers văzut* prin prlsT.» 
Jocurilor Olimpice de va
ră, de 1* Mtlnchen, euro
penele de sal* de 1» Gre
noble, fiind o etapă tran
zitorie.

Să fie destinate 
cursurile de sală 
repetițiilor — ce-i__
tn decor șl costum de pre
mieră — în vederea ma
rilor întreceri atletice din 
aer liber ?

Cînd Borzov, campionul 
olimpic la sprint, se cla
sează a! treilea la con
cursul Indoor de la San 
Diego (California), aler-

con- 
numai 
drept.

CONCURSULUI DE
glnd K yarn in 6,6 s, cînd 
Al Feuerbach aruncă cu 
consecvență, de două-trel 
ori pe sâptămta*. peste 20 
metri la greutate, cînd pe 
Valeria Bufanu o desparte 
acum doar o zecime de 
recordul mondial al pro
bei de 60 mg, pe teren a- 
coperlt, realizlnd la Bucu
rești cea mal bună per
formanță mondială a se
zonului — și ziarele de 
specialitate sînt pline de 
rezultate de prim ordin — 
nu mai poți limita între
cerile de sală la rolul 
tranzitoriu pe care-1 a- 
veau cu ani in urmă.

Marea performan; sa-

licită o pregătire perma
nentă, fn care subiectul 
ds discuție îl constituie 
doar repartiția accente
lor într-un an, chiar ți o- 
dlhna fitad activă, un re
paus tn mișcare. Numai 
în acest sens trebuie a- 
preclată relația Grenoble — 
Mttnchen din anul Olim
piadei ’72, numai astfel 
trebuie Înțeleasă perspec
tiva campionatelor euro
pene de sală de la Rotter
dam prin „Cupa de cris
tal".

Asemeni marilor între
ceri în circuit ale tenis- 
manilor, concursurile in
door reunesc, în diverse

SALĂ
puncte ale globului, atlețli 
și atletele lumii, intr-o ne
istovită luptă cu secunde
le. cu centimetrii, în fapt 
cu propriile lor limite. 
Este o luptă spectaculoa
să, petrecută — spre deo
sebire de mitingurile atle
tice pe mari stadioane în 
aer liber — foarte aproa
pe de ochii spectatorilor, 
într-un cadru intim. .

Să onorăm, așadar, acea
stă luptă umană cu pre
zenta noastră.

Paul SLAVESCU
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Modesto FERRARINIrecapete locul

al

a» a

fte spunea 
că pentru alsfîrșitul unei 

central de an-

colegiului —
Ionescu. an-

0 TEMA DE ACTUALITATE:
recent — la se- 
rugby — cu pro-

REPREZENTATIVEI NAȚIONALE,
UN MINUȚIOS PROGRAM DE

Ne-am întâlnit 
diul federației de 
fesorul Valeriu Irimescu (care "s-a 
prezentat și a reușit la concursul 
pentru ocuparea postului de antre
nor federal), cu Dumitru Ionescu, 
Theodor Rădulescu — noii antre
nori ai echipei naționale de tugby 
Si cu doctorul Iotului, Mircea Con- 
stantlnescu. Era Ia 
ședințe a Colegiului 
trenort.

„Am prezentat 
ne spunea Dumitru 
trenorul principal al naționalei — 
un plan concret de pregătire ăl 
Iotului reprezentativ de rugby 
tării pentru anul 19’3. lucrare al
cătuită împreună cu Th. Rădulescu 
și medicul lotului, Mircea Constan- 
tinescu. Tn linii mari planul a fost 
socotit bun astfel că de acum îna
inte urmează să-l punem în apli
care".

După cum se știe, obiectivele 
acestui an sînt cele trei întâlniri 
din cadrul cupei F.I.R.A. cu repre
zentativele Spaniei, Marocului și 
aceea din toamnă, cu Franța. Pro
iectele au la bază — ni se spune 
— concluziile analizelor ultimelor 
trei întâlniri — pierdute — cu re
prezentativele Franței care au scos 
în evidență lipsuri atît în ceea ce 
privește selecția, cît și alte!» 
ordin fizic, tehnic, tactic.

„Analizlnd formațiile opuse Fran
ței, intervine „secundul" Th. Ră- 
dulescu, se constată eâ sportivii 
component! ai pachetului de înain
tare nn au corespuns decit parțial 
parametrilor internaționali ai ti
pului somatic. Ne referim Ia N. 
Baciu, AI. Atanasiu. C. Șerban, Gh. 
Rășcanu. Din această canză pache
tul nostru de înaintare a fost han
dicapat în jocurile respective de 
diferențele de înălțime și greutate".

în legătură cu aceasta a interve
nit cu interesante observații dr. M. 
Constantinescu : „Pentru a echili
bra in timpul meciului aceste dife
rente. sportivii pachetului de înain
tași au făcut, eforturi suplimentare, 
fapt care a afectat forța de împin
gere și de detentă spre finalul par
tidelor. Grămada a reeulat atît la 
mingile cîștigate, cit și Ia cele pier
dute. iar în margine nu s-au mai 
prins mingi. De asemenea, selec
ționații s-au prezentat la Iot fără 
o pregătire fizică corespunzătoare, 
datorită unui slab proces de instru
ire la cluburi. C, Dinu și C. Fu- 
gigi, cu țesut adipos și fără o bună

de

rezistență în regim de forță și vite
ză. Gh. Dărăban și Gh. Rășcanu, 
fără masă musculară bine dezvol
tată și o insuficientă pregătire fi
zică specifică".

Analiza lipsurilor din trecut ni 
se pare foarte judicioasă și hotâ- 
rîrile luate, demne de reținut.

„Am considerat —
Dumitru Ionescu —_ „„____ ___
cătulrea unei echipe reprezentative 
puternice, care să-și recapete locul 
in ierarhia rugbyului european, este 
necesar ca planul de pregătire pe 
1973 să țină cont de lipsurile sem
nalate".

Și astfel ni se vorbește despre : 
selecție corespunzătoare cerințelor 
internaționale, pregătire la un ni
vel de exigență superior, întocmi
rea unor planuri individuale de 
pregătire ținînd seama de lipsurile 
Pe care le are fiecare jucător, con
cepție de joc axată pe cerințele ac
tuale ale rugbyului, atac. Antreno
rii apreciază necesar ca lotul 
reprezentativ să fie făcut încă de 
la începutul anului pentru a se da 
astfel prilej rugbyștilor să joace 
împreună — ceea ce va duce la 
omogenizarea echipei. Lotul va fi 
format din 30 de sportivi. în pla
nul de care vorbeam mai sus sînt 
incluse : măsurile ce Se vor lua pe 
plan fizic, tehnic, tactic; indicații 
pentru jocul înaintării, al liniei de 
treisferturi; datele antrenamente
lor ; aparatura necesară pregătirii 
sportivilor în sistemul de joc pro
pus (jug cu dinamometru. culoare de 
cauciucuri, sală de forță) ; alimen
tare ș.a.

în final, tată și cuvîntul noului 
antrenor federal. Valeria Irimescu: 
„Planul este bun. a fost aprobat, 
nrmînd să fie pus ta aplicare. Vom 
căuta, federație și antrenori, să ne 
unim eforturile, priceperea și expe
riența pentru a da rugbyului ro
mânesc strălucirea pe care o 
pină nu de mult. Ceea ce eu 
— cu multă muncă, însă — 
absolut posibil. La obiectivele 
performanță propuse de colectivul

clștigarea Jocurilor cu Spa- 
Maroc (ce vor avea loc în
14 și 3? aprilie) as adăuga 
e greu — prima victorie in

Fără îndoială, planul de pregăti
re al reprezentativei de rugby, a- 
vînd la bază o analiză serioasă a 
lipsurilor trecutului, impresionează. 
Federația — în noua sa formulă — 
acordă echipei naționale un in
teres deosebit. Planul minuțios de 
pregătire alcătuit, ne face să gîn- 
dim CU optimism la așteptata re
dresare a rugbyului românesc.

• începînd de joi, s-a reunit, la 
Bu-curești, lotul lărgit de rugby, 
care va participa Ia o scurtă pre
gătire comună în vederea contură
rii viitoarei echipe reprezentative, 
ce va debuta în noul sezon inter
național. După citeva teste de or
din fiziologic și tehnic, rugbyștii 
fruntași, grupați în două formații 
A și B, se vor întâlni mîine, pe te
renul Constructorul, începînd de la 
ora 10,30. (în deschidere, ora 9, 
lotul de juniori va juca cu Steaua).

ta

Astăzi șl mîine. la Văsterăs (Suedia), 
Va avea loc un mare turneu internatio
nal de lupte greco-romane, lâ care au 
fost invitate unele dintre cele mai bune 
echipe de club. Din țara noastră parti
cipă multipla campioană Dlnamo Bucu-

De o bună bucată de timp, mai pre
cis din momentul în care de proble
ma selecționării și pregătirii lotului 
de juniori a început sâ se ociioe prof. 
Ștefan Ionescu, ajutat și sprijinit In 
mod permanent de federație, rezul
tatele tinerilor hocheiști români s-au 
îmbunătățit serios. Este suficient să 
spunem că, în 1971, echipa română a 
cîștigat grupa B a C.E. de juniori, 
după care, aproape în permanență, 
speranțele hocheiului nostru s-ău^nu- 
marăt printre fruntași la toate mă
rile competiții la care au luat parte.

SELECȚIONATA SECUNDĂ
R. D. GERMANE Șl

S. K.A. KUIBÎȘEV LA
„CUPA F.R.H."

A

a-La începutul lunii martie, va 
vea loc în București o nouă ediție 
a „Cupei F.R.H.“, tradițională com
petiție internațională. La această 
ediție și-au anunțat, pînă acum, 
participarea selecționata secundă a 
R.D. Germane, precum și formația 

‘ sovietică S.K.A. Kuibîșev. Este aș
teptată doar confirmarea din par
tea forului de specialitate ceho
slovac, care trebuie să anunțe care 
din echipele de primă ligă va evo
lua la București.

\

^3 HANDBAL
ies

. . - •<

Duminică iau sfirțit in munții Bucegi întrecerile Spartachiadei mili- 
tare de iarnă, rezervată trupelor de vînători de munte. Ultimele probe 

sînt coborirea și fondul, din cadrul triatlonului, precumale concursului 
și ștafeta.

In imagine,
clasat pe locul I în proba de slalom (grupa Ofițeri și subofițeri), cu 
timpul de 53,9 — două manșe. Text și foto : Theo MACARSCHI

plutonierul Alexandru Movileanu, din lotul „Prahova",

AU DEVENIT ARBITRAJELE O PROBLEMĂ?

avea 
cred 
este 

de

„celor 3“ (antrenori ți medic) 
anume 
nia Și 
țară la
— deși
deplasare contra Franțri O decem
brie)."

DINAMOTIȘTI! - N JITBH
rești. Antrenorii Ion Cernea ți tMsitru 
Cuc au deplasat următorul lot : Ion Gi- 
bn, Cornel Ionescu, Ion Păun. Comei 
Vîrtosu, Adrian Popa. Ion Eaxche, Va- 
sile FodorpataM, Nicolae Martin» seu Șl 
Victor Dolipschi.

juniorii Înaintea altor
Dar, mai importante declt rezulta

tele otginute in aceste întreceri inter
naționale, sînt, după părerea noastră, 
roadele pe care le culege de pe ur
ma acestei intense activități ne pla
nul jumorUo1-, lotul reprezentativ de_ 
seniori. An de an, în echipa reprezen
tativă a țării noastre si-au Scut apa
riția tina-i hoeheisti de valoare, care 
nu s-au mulțumit doar cu roiul ce 
„speranțe*- și. în scurt timp, au de
venit chiar titulari. Este cazul, ca să 
luăm example numai din ultima peri
oadă de timp, a portarului Neteda, 
care concurează cu șanse certe pe re
putatul Dumitraș, a fundașilor Țone. 
Justinian și Gh. Florian, toți trei 
prezenți acum în prima formație a 
țării, a atacanților Moroșan și Her
ghelegiu. Și numărul lor ar fi putut

SPAȚIILE DE JOACĂ, SPORT 
ȘI AGREMENT ÎN CARTIERE

întrebarea este de mare actualitate de
oarece dîn ce în ce mai frecvente 3înt 
cazurile cînd cavalerii fluierului inter
vin nefast în determinarea cursului unui 
Joc. dfnd decizii inegale, unele neregle
mentare. multe dintre ele influențînd di
rect rezultatele finale. Și aceasta din 
două cauze : a) dezvoltarea calendarului 
comnetiHonaî Intern a imnus si o creș
tere rapidă a număraîui de arbitri, din
tre care multi nu an mai făcut un sta
giu corespunzător pină la a aju^ee sa 
conducă partide decisive) b) existența 
unui paradox in repartizarea pe centre 
handbalistice a arbitrilor divizionari, in 
sensul că sînt orașe cu o veche și trai
nică activitate în handbal, dar eare nu 
au arbitri (“Timișoara. CTuI Sibiu) ri. invers, o^se cu un m-i puțin consis
tent b’Tant în handbal, dar care benefi
ciază, în achteb. de prezenta unor arbi
tri intens foîos^tî olan național (Bu
zău. Craiova. Ploiești).

Aceste două cauze zer.erat. în ulti
mul trinp. seri^așe diferențe. în cadrul 
corpului de arbitri tfîvtr^oftart. în ceea 
ce privește modul de a fcverpreta si de 
a aulica ree’J'a'nuntit, fvtndu-se totodată 
si posibOitătile unor r-^- » erori în con
ducerea >ocwri*tr zt’t !n camploitatu! 
ffemteîn. dar mat a'es fc> eel maserttn

Tn ceea ce privește ere?*?T*a număru
lui de arbriri este sbsofut 
plan cur ctfric. s-au rea 
mai Trult de*-?. twîtxxtnMot 
în urmi efrte evident «e-c 
Ud cârtirii, rrzhi dl-ma 
au r’e't tn arma 
tf? A. tn «Km!! rde 9 vp* « p» care o 
o Tunri de ac
r.:v?“ eempetfritr-a' reva 2 
te—4>s. Vtyrrur*.'* flbid b

—aria »

din tehnicieni, cum ziceam, consacrați) 
sînt din nefericire multe în ultima vre
me : Constantin CâpAținâ, Romeo ia- 
mandi, Dorin Puricâ, M. Grebenișan, Gh. 
Lungu — toți arbitri internaționali care, 
în ultimele luni, ne-au dat ocazia sâ-i 
vedem comițînd erori de nepermis pen
tru prestigiul și îndelungata lor activi
tate.

Cît privește a doua cauză, aci, lucru
rile sînt ceva mai complicate. Centre cu 
o bogată activitate în domeniul handba
lului. în care există una sau mai multe 
formații divizionare, nu au suficienți 
reprezentanți printre arbitr i divizionati. 
Este căzui — repetâm — al Timișoarei 
mai aies. al Clujului, chiar a! Sibiului, 
unde echipele locale sînt conduse de 
arbitri tineri, la antrenamentele din tim
pul săptămirii say în intervalele de timp 
mai lungi, cum se inUraplă iarna, în 
pauzele dintre turneele campionatului. 
Dar aceștia sîrt mal puțin experimentați, 
ir. â -. i 7 — s- și nu se pot impune. 
Tn competiție apar alți cavaleri ai fluie
rului ceva mai ex^enți, mai severi, mai 
aprrare de - r ’-- nt și late, de aci 
te naae contradicțiile, nemulțumirile, 
protestele ș: rfieodatâ regretabilele ati- 
tedin! nesportive.

Pe de a'-ti parte, mulți dintre arbitrii 
utilizat! de federație, mal ales în tur
neele de sn’i cum a fost situația în 
u.tf.~7 provin din centre unde 
Îat-3 ar.;va!-i competitională nu este 
prea intens» (Buzâu. Craiova, munici
pal Ol Of nrglrfe-Dej). In aceste 
dîți: ex se preztnxâ nepregătiți. -âră 
pcs.b::.unei unei adaptări la specîlicu! 
țoccîui Tn at E Ort să-st fi antrer^t 
reCexul >a vfteza și finețea acțiunilor ti- 
o —-** handPatelud p? teren acoperit, con- 
cindfTrt In aeeastâ direcție este faptul că

majoritatea discuțiilor din această peri
oadă de timp au avut drept punct 
plecare greșelile de arbitraj comise de 
cavaleri ai fluierului din Buzău. Aceasta 
r.u înseamnă să ajungem la concluzia 
că arbitrii buzoieni sînt slabi. Nu așa 
se pune problema, mai ales că de o 
bună bucată de timp acești cavaieri ăi 
fluierului au înscris în activitatea lor 
multe realizări pozitive. Dar — sincer 
vorbind — ceva in neregulă tot este. Și 
noi credem că C. Căpățînă, R. lamandi, 
T. Ene și I. Dumitrescu au datoria bă 
reflecteze mai serios la aceste lucruri.

în încheiere, ne vom mai referi și la 
personalitatea arbitrilor noștri, la com
portamentul lor atît pe teren cît șl in 
afara lui și ca un corolar, la autoritatea 
pe care ei ajung să o aibă asupra jucă
torilor și antrenorilor. Sînt multe lucruri 
de spus în această direcție, să reținem 
doar că permanentele discuții de pe 
teren, pe care le generează chiar arbi
trii, încercînd să dea explicații, nume
roasele glume sau șuete cu antrenorii 
și chiar cu jucătorii sau jucătoarele in 
cadrul diferitelor turnee, comportamen
tul nu întotdeauna ireproșabil, din afara 
programului de jocuri — toate la un loc 
contribuie ca personalitatea și autorita
tea unora dintre arbitri să nu prea atin
gă cotele dorite. Noi sperăm, câ cei ce 
au urechi de auzit vor înțelege...

în sfîrșit. o ultimă observație : greșe
lile de arbitraj din ultimul timp, nu mo
tivează în nici un fel ieșirile total ne
sportive al& unor jucători sau jucătoare, 
ca să nu mai vorbim de atitudinea de- 
Dlasată (și mai gravă !) a unora dintre 
antrenori sau conducători, despre care 
am scris recent.

Colin ANTONESCU

In cartierele noi ale sectorului avem o mare densitate a popu
lației, unele cvartâluii însumîiid chiar aproape o mie dc familii. De 
aceea se impune o preocupare susținută pentru ca, pe lîngă cele
lalte dotări social-culturale, spațiile necesare sportului, agremen
tului și jocului copiilor să aibă un rol corespunzător. Sănătatea ti
nerel generații nu poate să ne fie indiferentă. Dar rezolvarea aceste! 
probleme mereu actuale nu-î poate reveni numai Consiliului popu
lar. Deși în proiectele aprobate de Comisia tehnică de avizare din 
cadrul Consiliul-i popular municipal se prevăd terenuri de joacă și 
sport la două-trei blocuri, și se alocă fonduri în acest sens, cînd 
constructorul ajunge cu lucrările în faza finală spune că nu-i mai 
ajung banii prevăzuți în deviz si, astfel, terenurile respective rămîn 
doar pe hîrtie. De aproape două decenii, de cînd lucrez în acest 
sector, nu cunosc vreun caz de rezolvare integrală a proiectului. 
De multe ori, chiar, constructorul nici măcar nu binevoiește să cu
rețe dc reziduuri spațiile înconjurătoare blocurilor. '

Un sprijin neprecupețit tn activitatea noastră li reprezintă iniția
tiva și spiritul întreprinzător al cetățenilor. Mii și mii de părinți 
pun umărul pentru ca cei mai mici cetățeni ai țării să aibă condiții 
de viață cit mai bune. Așa cum a relevat și ancheta ziarului 
„Sportul", in sector sînt multe scuaruri între blocuri, unde copiii au 
la dispoziție aparate dc joacă și distracție. Dar. după cuta a reieșit 
din aceeași anchetă, există și cetățeni care, din egoism și răutate, se 
opun realizării unor spații atît de 
copiilor

Consiliul popular al sectorului 4 
cu inițiativă și consecvență, pentru 
să cunoască o rezolvare în pas cu 
civilizației socialiste. Vom îndeplini, astfel sarcinile de partid și de 
stat, indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU".

necesare desfășurării energiei

îșl va exercita atribuțiile legale 
ca această problemă importantă 
cerințele mereu crescînde ale

bîtri. 5? a zri 
TrsA O 

<! un rwers

te pro*no-rarea <Se not ar- 
ptat stnrora misurâ posS- 
astf?' de rjăreri a avat 
neo’ă-ot. S! a*ome t re! 
•noeoot s’ creadă că stnt

terfeot rr??ăt*r !nfWC«M d de n*»n- 
îoeett. ceea r*» a Ia apariția aîsor
eresel* de arWtra*. Sxerr'e -l;n această 
a doua categorie de arbitri Uloâtuitâartx

FrCUPA BUZĂULUI"

.se

EXAMENE INTERNAȚIONALE 
fi mal mare dacă si antrenorii de Ia 
c’ubnrile eu secții f: 
chel, în specia’ Dina
s-ar C eeroat cu mal multi ates£e 
de preriîf-ea si prrrirrra-ea aeestnr 
tineri țuritoci.

în perioada imediat r-rri—r-e. e- 
fîcsstr'i x*1*ț d* rr*-

linut eîtevs difîri’.? pe exre
speram câ Ie va trece cp sîicceî, 2*3 
cum a fâcut-o «i rec*i*t în ce*? 
partide cu se!ecți^~.ata Est?
vorba de «Cupa Dun5rîi“t ee va avea 
loc între S și 11 martie, la Bratîtiavs. 
cu participarea onor formații sigi
lare din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană. Iugoslavia și Polonia, c-eerm 
și de grupa B a campiGuatuTui euro
pean ce se va desfid ara intre ÎS și 
24 martie in O’anda.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
La Miercurea duc au Început de ci

teva zile meciurile din cadrul divtriel B 
la hochei pe gheață. După cum se știe 
la această competiție iau parte mult 
mal multe echipe decît In anii trecuți și. 
In plus, fapt cu totul remarcabil, șl el- 
teva formații din mediul rural. Iată 
rezultatele înregistrate în primele trei 
zile : etapa T (18 februarie): Liceul nr. 
1 M. Clue I — Metalul Rădăuți 11—1. Șc. 
sp. Odorhel — Ceramica Dâneștl 7—1. 
Șc. sp. M. Ciuc _ Comerțul Te. Mureș 
12—6, S.C.M. Clue II — Tractorul Brașov 
6—5. Comerțul Tg. Secuiesc — FL roșie 
Sînsimion 14—1 ; etap3 a n-a (U fe
bruarie) : Liceul nr. 1 M. Ciuc I — 
A.S. Ciuman 36—0, S.C.M. Ciuc n — Su-

LA SEMNALELE ZIARULUI
• în articolul „Gimnastica de 

înviorare trebuie ea însăși... în
viorată". apărut în coloanele zia
rului nostru în urma unui raid 
întreprins în căminele unor școli 
din Bacău, se arăta că consiliu' 
județean pentru educație fizică 
șl sport, tn colaborare cu unele 
cadre didactice care predau edu
cația fizică în școli, a încercat să 
introducă în toate căminele, prac
ticarea gimnasticii de înviorare, 
dar formalismul cu care era 
privită această activitate utilă de 
către mulți pedagogi (chiar și de 
către unii profesori de educație 
fizică) a făcut ca acțiunea să nu 
aibă eficiența scontată.

După apariția articolului sus
menționat, forurile locale — nu 
numai inspectoratul școlar — au 
luat unele măsuri care, dacă vor 
fi transpuse în practică vor con
tribui efectiv la schimbarea în 
bine a situației existente. Astfel, 
articolul a fost prelucrat în Cercul 
oedagogic al profesorilor, s-a in
sistat asupra obligativității practi
cării în școlile cu cămine a gim
nasticii de înviorare și, tot cu oca
zia acestei reuniuni a profesorilor 
de educație fizică, s-a trasat ca sar 
cină acestora să instruiască în 
cei mai scurt timp pedagogii din 
internate pentru ca ei să organi
zeze și să conducă exercițiile de 
înviorare. La școlile care au fost 
criticate în ziarul nostru, ca de 
pildă. Grupul școlar profesional 
Construcții. Școala pedagogică. 
Liceu) „George Bacovia" și Li
ceul sanitar. Inspectoratul școlar 
a organizat o ședință cu directo
rii, profesorii de educație fizică 
si pedagogii, unde „cazul" a fost 
dezbătut în mod critic și s-au 
trasat sarcini concrete tuturor 
celor care răspund de educația 
fizică a elevilor.

acum se află într-o stare neco
respunzătoare. Pista nu se poate 
reface, Intrucît întreaga clădire 
se află într-o 
foarte mare. Cu 
urmă s-au luat 
construirea unei noi arene de po
pice, s-a șt ridicat fundația clă
dirii, dar — după cum ni se a- 
rată In adresa primită — „în ur
ma intervențiilor făcute de Direc
ția de sistematizare și arhitectu
ră din cadrul Consiliului popu
lar județean, am fost opriți in 
continuarea execufirii construc
ției, pe motiv că nu corespunde 
amplasamentului".

Dorința iubitorilor acestui popu
lar sport din Vașcu se va reali
za, totuși. Intrucît răspunsul sem
nat de președintele Consiliului 
popular al orașului Vașcău, 
Gheorghe Creț, se încheie eu pro
misiunea i „Pentru anul 1973 am 
prevăzut în planul de acțiune ri
dicarea unei popicării în oraș".

• „Rivalitățile sportive admit 
revanșa, dar în nici un caz, răz
bunarea" a fost titlul unui arti
col în care au fost criticați mai 
mulți jucători fruntași de handbal 
de la Dlnamo București și Steaua, 
care la turneul de la Galați au 
avut unele ieșiri nesportive. Con
ducerea clubului Dinamo, sub 
semnătura vicepreședintelui Cos- 
ma Lițâ. ne răspunde la critică, 
tnsușlndu-sl cele relatate în ziar 
„Menționăm că — se spune în a 
dresă — articolul a constituit un 
puternic mijloc de critică a unor 
component! ai echipei noastre de 
handbal, și s-au luat măsuri ca 
pc viitor asemenea abateri de Ia 
etica sportivă să nu se mai re
pete".

stare de uzură 
cîtva timp în 
măsuri pentru

★’

<«■
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SIMFOZION LA PIATRA NEAMȚ
căruia au fost dezbătute noile indicații 
trasate de F.R. Handbal în direcția pre
gătirii echipelor de copil, juniori I și II, 
precum și a celor din eșaloanele supe
rioare.

Prezența la simpozion a antrenorului 
federal N. Nedef șl a cunoscutului spe
cialist prof. D. Popescu-Colibașl — care 
a împărtășit antrenorilor tineri din vasta 
șa experiență —. proiectarea filmului re
feritor la handbalul școlar realizat de 
pref. Mihai Adamescu și discuțiile fruc
tuoase purtate în timpul simpozionului, 
au făcut ca această acțiune să consti
tuie o deplină reușită, contribuind la dez
voltarea handbarului ta județul Neamț. 

C. NE3HXANU - coresp.

JUNIORI

TtOTUSUl. — SELECȚIONATA 
Cf TINERET 16—12

s-*

Discuție cu caracter tehnic între maestra emerită a sportului, Iolanda 
Balaș-Soeter și cunoscuta atletă maghiară, campioană șt recordmană 

greutății, Judit Bognarnațională la aruncarea

ATLETISM
(Urmare din pag 1)

„CUPA DE CRISTAL»
in această companie, reprezen

tanții țării noastre se vor strădui — 
nu ne îndoim — să se comporte la 
înălțime să lupte nu numai pentru 
locuri fruntașe, dar și pentru noi 
recorduri sau performanțe optime.

ghiarul Lorand Milassin — 7,8 pe
60 mg sau sovieticul Vladimir Kis- 
kun cu 5,20 m la prăjină).

RECORDURILE CUPEI DE CRISTAL
masculin :

FEMININ S

RAPID
PARTIDA FEMININĂ

DINAMO DOMINĂ PROGRAMUL
returului campio- 
este dominată de 
dintre ■ RAPID și 

meciul 
se

Etapa nr. 4 a 
natelor de volei 
partida feminină 
D1NAMO, derbyul etapei, 
cel mai așteptat, despre care
pcate spune că poate decide echi
pa ce-și va adjudeca titlul. în- 
tr-adevăr, în caz de victorie, Rapid 
cu greu ar mai putea fi ajunsă în 
fruntea clasamentului ; în schimb, 
dacă Dinamo va cîștiga, opțiunea 
sa la titlu devine foarte serioasă 
dacă ținem seama și de victoria 
reușită miercuri în fața Penicilinei 
Iași.

Tot în 
minin, o 
sântă se 
șoara dintre echipa locală Univer
sitatea și Medicina București. Inte
resantă, spuneam, în special în ur
ma rezultatului înregistrat dumini
ca trecută de studentele timișorence 
în compania Constructorului. în
vinse cu 3—0, scor care poate fi 
trecut în categoria surprizelor, ele 
se pot revanșa de data asta. Dar 
nici Medicina nu este o echipă

cadrul campionatului fe- 
altă confruntare intere- 

anunță aceea de la Tiriii-

BALUL

AUTOMOBILIȘTILOR"
Astă-seară, începînd de la ora 

21,30, la Sinaia, are loc tradiționa
lul „Bal al autornobiliștilor". Locul 
de desfășurare : Casa de Cultură 
din Sinaia (Cazinou).

• Mal mulți iubitori ai spor
tului popicelor din Vașcău (j,Jd. 
Bibor) ne-au sesizat că în orașul 
lor există o popicărie părăsită 
și nimeni nu ia nici o măsură să 
6 redea activității sportive. Con
siliul popular orășenesc Vașcău 
ne-a trimis o adresă prin care 
ne arată că, intr-adevăr, în loca
litate există o construcție unde cu 
mi în urmă se jucau popicp, dar

Ne-au rămas datori la această 
oră cu răspunsul la articolele 
Critice șl sesizări apărute în zia
rul „Sportul*, C.J.E.F.S. Suceava, 
A.S Fulgerul București, Farul 
Constanța. C.J.E.F.S. Cluj. 
C.J.E.F.S, Timiș ș.a. Am vrea să 
cunoaștem opiniile acestor organe 
sportive asupra aspectelor nega
tive semnalate în ziar și, în spe
cial, măsurile de îndreptare pe 
care le-au luat.

m
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Gh. Zamflrescu 
M. Wodzynskl 
“ Jurcă 

loan 
Corbu 
Nordwlg 
Komar 
Stecher 
Bufanu 
Viscopoleanu 
Rechner 
Adam

EDIȚIEI PRECEDENTE
Gh. Zamflrescu 
M. Wodzynski (Polonia
V. Jurcă 

loan
C. Corbu
W. Nordwlg (R.D.G.) 
W. Komar (Polonia) 
R. Stecher (R.D.G.) 
v. 
V.

v. 
s.
c.
w. 
w. 
R.
V. 
V.
B.
M.

S.

Bufanu
.. Viscopoleanu 
B. Rechner (Elveția) 
M. Adam (R.D.G.)

peste care se poate trece cu ușu
rință. ..

în întrecerea formațiilor mascu
line nu este programată o întîlnire 
de talia jocului feminin Rapid—Dl
namo, dar meciuri interesante sînt, 
după părerea, noastră, C.S.U. Galați 
— Dlnamo, Viitorul — Universitatea 
Craiova și Progresul — I.E.F.S.

Iată programul complet al etapei 
și, în paranteze, rezultatele din 
tur: MASCULIN : Progresul — 
I.E.F.S. (1—3), Electra — Steaua 
(1—3), C.S.U. Galați - 
(0—3), Tractorul — Rapid 
Viitorul — Universitatea 
(1—3), Voința — „U“ Cluj 
FEMININ : Rapid

Dinamo 
(3—2), 

Craiova 
(0—3) ;

Dinamo (3—1),
Universitatea Timișoara — Medici
na (3—2), Penicilina — Universita
tea București (3—0), Constructorul 
Farul (3—0), I.E.F.S. — Constructo
rul Sibiu (3—1), Ceahlăul 
Cluj (1—3).

DOUĂ GALE ATRACTIVE
Slmbătă seara vor avea loc încă 

două reuniuni de box In Capitală, 
fiecare cu cite un cap de afiș. La Dl
namo, de la orele 18, dinamovlștii ii 
întîlnesc pe pugiliștii din Brăila, tn 
rîndui meciurilor ce se anunță inte
resante se situează cel dintre Paul 
Dobrescu șl Costel Gutui. In cealaltă 
reuniune, la orele 19, la sala clubu
lui Grivița Roșie, „capul de afiș" este 
meciul Alee Năstac — Ghcorgho 
Chivăr.

PRIN BUNA LOR EVOLUȚIE ÎN CUPELE EUROPENE,

DINAMO Șl STEAUA NE-AU DAT SPERANȚE PENTRU
Jocurile disputate de echipele mas

culine Dir.amo și Steaua In sfertu
rile de finală ale Cupei campionilor 
europeni și Cupei cupelor trebuie să 
constituie un prilej de învățăminte 
pentru toți cei care au participat 
sau au urmărit cu atenție întrece
rile. A fost o bună ocazie de a in
tra în contact direct cu unele dintre 
ceie mai bune echipe de club din 
Europa si anume T.S.K.A. Moscova,' 
Ignis Varese, Slavia Praga, Jugoplas- 
tika S; lit, Juventud Badalona șl Aka- 
cemlk Sofia. Acest contact r.e-a aju
tat să comparăm și să stabilim for 
țele actuale ale baschetului românesc 
in raport cu cele ale baschetului eu
ropean.

Clasamentul C.C.E. a adus pe Di- 
r.amo.în primele șase echipe de club 
din Europa ceea ce este un progres 
la care nu prea ne-am așteptat atunci 
cînd s-au desfășurat primele jocuri 
din faza eliminatorie, mai ales în 
comparație cu comportarea echipelor 
feminine Rapid și IEFS, eliminate 
prematur, datorită unei comportări 
nesatisfăcătoare.

Rezultatele obținute de Dinamo 
.îndeosebi) și de Steaua constituie un 
succes al acestor echipe de club și, 
implicit, a! baschetului românesc. Vic
toriile realizate asupra unor formații 
celebre, precum și evoluția în sine 
a jucătorilor, îndreptățește speranța 
că ne putem impune din nou in ie
rarhia baschetului european.

Totuși, lupta pentru intrarea în cla
samentul primelor 4 echipe din Eu
ropa a relevat că mai avem citeva 
lipsuri care ne separă încă de bas
chetul practicat de reprezentantele 
cluburilor din Uniunea Sovietică, Ita
lia, Iugoslavia, Cehoslovacia sau Spa
nia.

Au mai progresat, în ansamblu, la 
ritmul de joc, destul de ridicat în 
repriza I, dar scăzut sau cu fluctua
ții în repriza a Il-a.

în lupta la panou, am fost mal bine 
organizați ca altădată și am șl do
minat de foarte multe ori.

Tactica de joc parcă s-a mai sim
plificat, ambele echipe avînd 2—3 
combinații mai eficace, cu dispozitive 
precise de așezare în atac. Conside
răm că spațiul de sub panou se aglo
merează (prin așezare) prea mult în 
comparație cu ceea ce ne-au arătat 
echipele adverse.

UNDE AM PROGRESAT?

ȘiBaschetbaliștii de la Dinamo 
Steaua au învățat să nu se mai sperie 
de faima adversarilor, așa îneît au 
abordat partidele de la egal la egal.

Ei au arătat'Că pot să lupte cu cu
raj șl în deplasare, scâpînd de com
plexele public, arbitraj etc., fapt ce 
le-a permis să cîștige două jocuri.

Pivoții noștri, deși nu prea înalți 
față de adversarii direcți, au învățat 
să-și contracareze în mod inteligent, 
tehnic și tactic, adversarii, înalți toți 
peste 2 m. Dacă pînă acum 2—3 ani 
ei erau categoric depășiți de talia pi- 
voților adverși, iată că astăzi prezen
ța unor jucători înalți nu mai este 
o problemă de nerezolvat. Popa, No
vac, Georgescu, Cernea, Tarău, Oc- 
zelak au dovedit mobilitate (uneori 
fiind cu ușurință vîrfuri de contra
atac, realizînd intercepții), și-au dis
putat cu brio mingea la inel, volei- 
bolînd-o sau scoțînd-o din traiecto
rie.

Remarcăm șî apbrtul jucătorilor 
pătrunzători, printre care enumerăm 
pe Diaconescu, Chivulescu, Dumitru, 
Savu, Pîrșu și Dan Niculescu. Ei au 
imprimat un ritm de joc susținut, cu 
dribling virtuoz și cu pase foarte ra
pide, cu depășiri spectaculoase (vezi 
pirueta lui Chivulescu, fentele lui
Dumitru, precizia lui Savu și, în
special, procedeul „dribling-stop-arun- 
care“ din săritură pe contraatac exe
cutat de Diaconescu). Dar parcă acest 
compartiment al adversarilor a fost 
constant mai puternic, mai desăvîr- 
șit din punct de vedere tehnic, cu 
mai multă precizie în aruncările din 
săritură de la distanță în comparație 
cu ce ne a oferit Pîrșu, fără să mai 
vorbim de prezența ștearsă în teren 
a lui Baciu sua V. Gheorghe. ... . 1

UNDE SÎNTEM, ÎNCĂ, DEPĂȘIȚI ?

Din notările efectuate la jocurile 
urmărite, am constatat că sîntem 
dezavantajați față de adversar la ro
bustețea jucătorilor. Jucătorii noștri 
pivoți sau pătrunzători sînt mai su
pli și chiar prea supli față de adver
sarii direcți.

Forța în săritură, viteza de exe
cuție in aruncarea la coș din sări
tură de la distanță și precizia în a- 
runcări au fost mai bune la adver
sari. Nu putem nega progresul la unii 
din baschetbaliștii noștri, dar avem 
încă prea puțini jucători eficienți în- 
tr-o echipă, iar inconstanța preciziei 
de la un joc la altul este prea evi
dentă. Fluctuația ritmului de joc 
de-a lungul partidei a fost un factor 
la care am fost depășiți uneori.

Tinînd seama de toate acestea, pen
tru viitor se impune :

— Completarea fiecărei formații cu 
jucători de talie foarte înaltă (peste 
2,05. m), fără de care nu se mai pot 
realiza mari performanțe pe plan 
internațional, atît la echipele de club, 
cit și echipa națională.

— Mărirea eficacității aruncărilor 
la coș din săritură de la distanță 
(peste 7 m) la toți jucătorii care evo
luează în teren, mai ales la cei cu 
talie mică.

— Cultivarea personalității unor 
jucători, perfecționarea nivelului teh- 
nico-tactic și stimularea rezolvării 
individuale a unor acțiuni de atac, 
mai ales în momentele dificile ale 
jocului (vezi finalul meciului Steaua— 
Juventud).

— In atac sînt necesare adoptarea 
unor așezări — dispozitive mai „largi", 
pentru folosirea întregii supra-

CAMPIONATUL EUROPEAN

Chivulescu, efectuînd 
dere printre jucătorii de 
Varese.

o pătrun- 
la Ignis

șl o malfețe a terenului de atac, 
mare variabilitate de utilizare a dis
pozitivelor 1—2—2, 2—1—2 și a cla
sicului 1—3—1.

Rezultatele obținute ne dau curaj 
pentru viitoarele campionate euro
pene masculine, care vor avea loc in 
Spania, în toamna acestui an. Dar 
ele ne și obligă la o muncă asiduă, 
bine îndrumată de toți factorii care 
răspund de baschet, acest sport spec
taculos care a avut darul să umple, 
din nou, tribunele sălii Floreasca.

TEODORA PREDESCU
— Șef de lucrări la I.E.F.S. —

START IN
Astăzi și mllne (de la ora 8), sala 

Floreasca II din Capitală va găzdui 
întîlnirile din cadrul primei etape a 
campionatului diviziei B de scrimă, 
competiție care reunește la fiecare 
atmă cite șase echipe din cele mai 
diverse localități din țară. Iată, de 
altfel, componența sextetelor de for
mații care își vor disputa, sperăm, 
cu multă ardoare locul de frunte, 
cel ce le asigură intrarea în primul 
eșalon, divizia A.

FLORETA FEMININ t Sc. sportivă 
Oradea, Cri.șul Oradea, Șc. sportivă 
nr. 1 București. $c. sportivă Satu 
Mare, C.S.M. Cluj și Farul Con 
stanța.

FLORETA MASCULIN : Șc. spor- 
tlvă Oradea, Crișul Oradea, Medici
na Tg. Mureș, -Petrolul Ploiești, Vic
toria Cărei, Șc. sportivă nr. 1 Bucu
rești.

ASTAZI,

DIVIZIA B
SPADA ! I.E.S.F., Progresul, Olim

pia (toate București), Dunărea Ga
lați, Politehnica Iași, Tractorul Bra
șov.

SABIE ■ C.P.M. București, Șc. 
sportivă nr. 1 București, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Iași, Victoria Cărei.

După cum o dovedește prezența a 
numeroase școli sportive (Oradea, 
Satu Mare și București), după cum 
se va putea constata pe planșele de 
concurs, campionatul diviziei B este, 
în primul rlntl, o competiție a tinere- . 
(ii, a elementelor care urcă acum 
treptele măiestriei spre elita acestui 
dificil sport. Este cazul, deci, să 
urâm antrenorilor respectivi nu nu
mai tradiționalul „succes !“ dar tot
odată să aibă răbdarea și. mina si
gură necesare formării noilor gene
rații de mușchetari. (S.B.)



Nr. 7334

In anul 1972 BOGATĂ AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
PENTRU FRUNTAȘII ȘAHULUI

• Succesele din 1972 trebuie
pe echipe ți „interzonalele" . ,
• Balcaniada ți trei turnee internaționale, in țara noastră

O recent! vizită făcută la Federația 
română de șah ne-a prilejuit un Inte
resant dialog cu secretarni ei general, 
tovarășul FRANCISC HARTMAN, pe 
marginea activității desfășurate In sezo
nul trecut, dar mai cu seamă— asu
pra principalelor obiective ale viitorului.

In locul obișnuitei introduceri, care se 
utilizează la flecare interviu, am prefe
rat o scurtă privire Înapoi, un bilanț al anului 1972.

— Este un bilanț pozitiv, precizează 
Interlocutorul nostru, mârcat de cîteva succese pe care ni le vom reaminti tot
deauna cu plăcere. Medaliile olimpice 
de argint cucerite de echipa noastră feminină la Skoplje șl prezența formației 
masculine în primul eșalon al eșichie
rului mondial, calificarea pentru intîia 
oară a unul jucător român (marele 
maestru Florin Gheorghiu) în turneele 
interzonale și a trei jucătoare (!) in 
competiția similară feminină (maestrele 
internaționale Elisabeta Polihroniade. A- lexandra Nicolau șl Gertrude Baum- 
starck), medaliile de bronz obținute la 
Olimpiada nevăzătorilor, locul' ni la 
campionatul european al juniorilor, iată 
doar eîtevâ din punctele de referință.

— Sub aceleași bune auspicii a înce
put și acest an.

— Da, Florin Gheorghiu a învins în 
puternicul turneu de la Orense, iar Vic
tor Ciocâltea s-a clasat pe locul IV: 
Theodor Ghlțescu a împărțit primul loc 
la Wljk aan Zee. obținînd o notă de 
mare maestru ; Ion Birlescu s-a clasat 
al in-lea la un turneu Internațional de 
juniori în Polonia.

— Sînt succese care obligă Ia eforturi 
șl mai mari, mai ales în acest an atît de 
bogat în manifestări internaționale pentru jucătorii și jucătoarele noastre. Am 
propune să le trecem, pe scurt, în re
vistă.

— Cu plăcere. Un obiectiv dintre cele 
mai însemnate este participarea repre
zentativei României în finala camplona-

consolidate I e Finala Campionatului european 
— verificări severe ale potențialului actual

tulul europeân pe echipe, alături de cele 
mai puternice șapte formații de pe con
tinent, printre care U.R.S.8., Iugoslavia, 
Ungaria, Cehoslovacia, R.F. a Germaniei. 
Turneul se va desfășura între 5 ......... .
lie, la Bath, în Anglia. Flecare 
va fi alcătuită din 8 Jucători 
zerve.

— V-ați oprit, cumva, asupra
— Parțial, da ! Din el vor face parte, în mod sigur, Gheorghiu, Ciocâltea, Ghi- 

țescu, Partos și Ghizdavu, urmînd ca în 
alegerea celorlalți, Colegiul central al 
antrenorilor și biroul federal să se ghi
deze după punctajul ELO, rezultatele 
din finala campionatului național și din 
turneul de selecție.

O altă competiție de amploare va fi 
Balcaniada, pe care o organizează țara 
noastră între 8 și 16 octombrie. Ca gaz
de, am trimis invitații tuturor federa
țiilor din țările balcanice (Albania, Bul
garia, Grecia, Iugoslavia și Turcia) și am 
fi foarte bucuroși ca toate aceste echipe 
să ne fie oaspete și partenere într-o 
întrecere ce se va desfășura sub semnul 
prieteniei și ai păcii.

— cum priviți participările românești 
la turneele interzonale ?

— Cu atenție și... multe speranțe.
— Se cunosc datele șl locurile de des

fășurare ?
—. Numai la cele masculine. Unul va 

avea loc Ia Leningrad (2—29 iunie). ce.A- 
lalt — în Brazilia (20 iulie — 20 august) 
„Zonalul" feminin îl va organiza, pro
babil, Olanda, în toamnă.

— In care cintre „zonalele" mascata» 
va evolua Florin Gheorghiu •

— Tragerea la sorți o va efervua 
F.I.D.E. Dar, indiferent unde va a re
partizat reprezentantul nostru, misiunea sa este dintre cele mal grele, avi-.d 
vedere că la aceste întreceri par^c.pdL 
cu excepția lui Fischer, Spasski ș: Pe
trosian, întreaga elita a șahului rr :nd u'

— Ne vorbeați, totuși, despre spera*- 
țe...

șt 14 1U- 
formațla 
și 2 r»-
lotulul 1
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LOTUL DE TINERET (SUB

VIAREGGIO IN SARBATOARE...
CUPA „SILVIU PLOIEȘTEANU"

ROMÂNESC

ac

lit.'

za trei tur
uri (Ploiești 
J i-n.e) și

ANI) IN ITALIA
i •............... i .................

Consfătuirea cu președinții secții
lor divizionarelor C și președinții 
comisiilor județene de fotbal care 
va avea loc hi Capitală se va des
fășura la sediul F.R. Fotbal, str. 
Vasile Contă nr. 16, în ziua de du
minică, de la ora 9.

meci. ftăiqil noștri Inliincsc pc Milan
telefon, de la

lase mingea pe ,.Stadio Del Pini", 
pentru singura partidă a zilei inau
gurale : Dukla Praga (cîștigătoarea 
ultimei ediții) — Atalanta. Mîine 
(n.r. azi), în mai multe orașe, ur
mează să se dispute și celelalte 
partide : Glasgow Rangers — Bo
logna ; Napoli — Crystal Palace, 
Fiorentina — Dinamo Zagreb : Ba
yern Miinchen — Lanerossi; Tor.no 
— Benfica și Ujpest Budapesta — 
Lazio, din cele patru grupe ale tur
neului.

La Viareggio e mare veselie, ca 
la orice carnaval, dar pentru tine
rii fotbaliști emoțiile au început...

Mircea M. IONESCU

de Viareggio, să întîlnească puter
nica formație Milan. Pentru jocul 
de mîine (n.n. astăzi), antrenorul 
Cornel Drăgușin ne-a anunțat ur
mătorul 11 : I. Gabriel — Purima, 
TJnchiaș, Porațchi, Ciocîrlan — Io- 
vănescu, Ion Ion, Vișan — Anghel, 
Mureșan, Amarandei. După curo 
știți, partida se joacă tur-retur.

★
Astăzi (n.r. ieri), a avut loc 

Viareggio deschiderea turneului, 
ceremonie în stil olimpic, 
ca peste puțin timp de la această 
oră (cînd telefonez) un elicopter să

în cadrul competiției dotată cu 
„Cupa Silviu Ploieșteanu" s-a dis
putat miercuri cea de-a doua etapă. 
Iată rezultatele înregistrate :

SERIA I : • Chimia Orașul Victo
ria — I.C.I.M. Brașov 3—2 (0—2) ; 
Tractorul Brașov — Metrom Bra
șov 3—0 (neprezentare) ;

SERIA a Il-a : Torpedo Zărnești 
— Nitramonia Făgăraș 2—4 (2—3) ; 
Steagul roșu (tineret-rezerve) — Car- 
pați Brașov 0—0.

C, GRUIA, coresp. județean

O Azi, in primul
VIAREGGIO, 23 (prin 

trimisul nostru)
E primăvară veselă 

viera toscană ! O primăvară ampli
ficată de marele carnaval în care 
se află acest frumos oraș din nord- 
vestul Italiei, pe malul mării Tire- 
niene. La Viareggio, acest carnaval 
al primăverii se desfășoară anual, 
din 1873, și acum — spun localnicii 
— la data centenarului, manifestă
rile cunosc o amploare deosebită. 
Orașul parcă nici nu are timp să 
doarmă. Noaptea, mai ales, tot ora
șul e un joc multicolor de lumini, 
cu mii de stegulețe și becuri ce re
prezintă fel de fel de chipuri din 
basme și din viață, iar zeci de gru
puri 
cîntă

Nu 
cruri 
Viareggio dacă ele n-ar avea legă
tură și cu sportul. în cadrul carna
valului sînt cuprinse și întreceri de 
tenis, gale de box, curse de cai. ra
liuri și, mai ales, importantul tur
neu internațional de fotbal, ajuns la 
a 25-a ediție, la care participă oțft 
echipe din Italia și alte opt din afara 
peninsulei. în privința turneului 
de fotbal — urmărit cu multă aten
ție aici — gazdele acordă marț șanse 
teamuri-lor italiene Atalanta și Na
poli, se tem de Glasgow Rangers, 
aflată la prima sa participare, și de 
Crystal Palace, dar nu uită să spu
nă că și celelalte echipe, printre ca
re și Steaua (denumire sub care va 
evolua lotul nostru), pot produce 
surprize.

în ceea ce-i privește pe jucătorii 
noștri, plecați joi dimineață cu a- 
vionul din București, ei au ajuns 
aici abia noaptea tîrziu, datorită 
unei întîrzieri la Ziirich, care a dus 
la pierderea unei bune legături de 
tren din Roma. Oboseala orelor de 
zbor și a celor peste 350 de kilo
metri parcurși cu trenul a trecut, 
însă. Echipa a făcut în această dimi
neață un ușor antrenament, într-o 
pădure de pini din apropierea pen
siunii, urmînd ca mîine, la Spezia. 
port situat la aproximativ 60 km

în cele mai ciudate costume 
venirea primăverii.
am aminti toate aceste lu

de la marea sărbătoare de la

LA ALGER: RAPID ZENIT LENINGRAD 3-0 (2-0)
și, în bună mă-
3uplinească ab-

Savu s-au străduit 
sură, au reușit să 
sența coordonatorului Emil Dumi- 
triu, care se resimte încă de pe 
urma accidentării suferite la Sze- 
kesfehervăr. Și a mai fost ceva, 
care în jocul de fotbal ține de e- 
sențial : a mai fost acest Neagu, 
care, pe linia ultimelor lui evoluții, 
a făcut și joi seara o partidă deo
sebită. Mobil, dezinvolt, Neagu a 
avut mult fler Ia finalizare, 
scriind toate cele trei 
minutele 10, 36 și 81) 
ției sale.

Spuneam, la început, 
a avut o comportare mai modestă 
în repriza a doua. Poate și din 
cauza scorului (2—0 la pauză), dar, 
în mod cert, și din cauza presiu
nii puternice exercitate de Zenit

Leningrad 
în această 
în a presta mai mult un joc de 
.apărare, nu au ținut mai mult de 
2—3 pase balonul, pe care au pre
ferat, deseori. să-I expedieze cît 
mai departe de poartă. Abia în par
tea a doua a reprizei bucureștenii 
au jucat din nou pe atac și au 
creat cîteva situații de gol, una din
tre ele fructificată în minutul 81 
de către Neagu.

în deschidere. Selecționata mili
tară a Algerului a dispus de N.A.R, 
Sonatrach cu 3—1 (0—0).

Sîmbătă are loc partida finală a 
turneului, între Rapid și Selecțio
nata militară a Algerului, iar pen
tru locurile 3—4 vor juca N.A.R. .. 
Sonatrach și Zenit Leningrad.

Gh. NICOLAES/ZU -j

după reluare. Rapidiștii, 
perioadă, s-au mulțumit

a remizat 
tabeează

(Urmare din pag l)

Turneul maeștrilor: PAVLOV LIDER ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
O singură rundă a mai rămas 

în turneul de selecție din Capi
tală și înaintea ei lucrurile sînt, 
oarecum, limpezite. învingindu-1 pe 
Nacht în runda a 10-a, Pavlov 
s-a desprins singur în fruntea cla
samentului. Stanciu, cu două vic
torii consecutive (la Nacht în run
da a 9-a și la Voiculescu, aseară) 
și Drimer (care a cîștigat norocos

întrerupta la Stoica și 
apoi cu Ungureanul H 
la o jumătate de punct. Alte 
zultate din runda a 10-a: Nea 
— Ghinda și Stoica — Kith 
remize.

ÎN CLASAMENT: ParUr 8 \ 
Stanciu, Drimer 6. Ghinda 5’ z 
Stoica, Mititelu 5 etc.

Astăzi se joacă ultima rundă.

și convingătoare autocritică 
acel 1—4 de la Szekeșfeher- 
cît, mai ales, pentru compor- 

ei de ansamblu — foarte 
în prima repriză, mai mo- 
în cea de a doua — elemen-

cu Leeds

are desi- 
dorință a 
de a in-

HOCHEIUL
A DEVENIT
UN SPORT

CU ADEVARAT
DE MASA!
(Urmare din pag 1)

Miercurea Ciuc. recunoscută pentru ho
cheiul de calitate practicat de ekvii 
Au Început antrenamentele, 
pravegheați și bine îndrum 
truns repede tainele ace<te 
sport, i-au descoperit subt 
numărul jucătorilor buni sporea vîrl-.d 
cu ochlL Așa a mal luat fiir.țâ o echi
pa. apoi o a treia. în 1963. patinoarul 
din curtea liceului a fost Încins cu man
tinele. Un an maț tîrziu i s-a adăugat 
instalația de nocturnă. în palmaresul e- 
chipelor reprezentative (de juniori si 
copil) din Dănești au început să-și facă 
loc succesele. Multipli campion? în 
întrecerea cu formațiile școlare din ce
lelalte comune. Și cum această singură 
performanță se pare că nu i-a mulțumit, 
începînd din sezonul în curs, prima re
prezentativă a comunei Dănești partici
pă. alături de formațiile altor două co
mune (Sînsimion si Ciuman) la jocurile 
campionatului național de hochei, di
vizia B. Așteptăm cu încredere să-i ve
dem isprăvile. De altfel, buna pregătire 
a sportivilor din Dănești a fost apre
ciată șl de naționala de hochei a țării 
care. în decembrie anul trecut, le-a fă
cut o vizită, a jucat pe terenq! lor și 
chiar le-a dăruit crose. Și tot anul tre
cut, cetățenii Dăneștilor au fost onorați 
de vizita vicecampioanei europene la pa
tinaj artistic. Zsuzsa Almassy care, pe 
patinoarul din curtea liceului, a făcut 
o demonstrație mult apreciată de dăneș- 
teni.

în prezent. în comună, numărul pa
tinatorilor a trecut de 300 (!).

IN COMUNA CIUMAN — 
SCORER ELECTRIC

«e

în- 
goluri (în 

ale forma-

că Rapidul

DIALOG F.R.

Să vezi și să nu crezi ! Patinoarul din 
comuna Ciuman nu numai că are manti
nelă regulamentară si instalație pentru 
joc în nocturnă dar și o tribună acope
rita pentru 1 000 de spectatori și — nfo» 
dria baze’ sportive — SCORER ELEC
TRIC. instalația a fost realizată în co
mună. după un proiect aparținând direc-

pat

Luni 26 februarie 1973, orele 12,30. în sala Dclles 
EXPUNEREA : „ASPECTE PSIHOLOGICE 

ALE CONDUCERII IN SPORT*

Centrul de cercetări științifice 
și documentare tehnică al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță lec
ția din cursul de reciclare, cu

titlul: ..Aspecte psihologice ale 
conducerii in sport". Expunerea 
va fi făcută de psihologul Florin 
Vlădescu. in sala Dai ies (B-dul 
N. Băkescu nr. 18), luni 26 fe
bruarie 1973, orele 12,30. Va 
urma un film artistic.

Astăzi începe la Vatra Dome

CONCURSUL DE SCHI 
DOTAT CU 

CUPA U.G.S.R."

ALGER, 23 (prin telefon)
Un sincer bravo pentru echipa 

Rapid (adresat, de altfel, joi seara 
și de entuziastul public de aici) la 
sfîrșitul meciului, ei cu Zenit Le
ningrad, programat în prima zi a 
turneului internațional Sonatrach. 
Atît pentru rezultatul final ( o ime
diată 
după 
văr), 
tarea 
bună 
destă
tul esențial notabil în momentul de 
față, cînd confruntarea 
este atît de aproape.

Revirimentul Rapidului 
gur o explicație : marea 
feroviarilor bucureșteni
firma slabele lor evoluții în parti
dele test disputate pînă în prezent.

Aruncînd în luptă toate forțele 
sale, Rapid a semănat din nou cu 
„ll“-le care, în partea a doua a se
zonului trecut, a repurtat numeroa
se succese. încă de la început, Ra
pid și-a putut etala jocul tehnic 
în ambele faze ale jocului. Ferovia
rii au ieșit bine din apărare, lucid, 
cursiv au „filtrat" cu rafinament 
la mijlocul terenului, unde „dese
natorii tehnici" Marin Stelian și

TURNEUL PETROLULUI ÎN ALBANIA

UN BILANȚ GENERAL BUN
în ultimul joc, 3*1 cu Selecționata divizionară a Albaniei

F CLUBURI

ATLETISM : Sala „23 August*, de 
la ora 16 : concursul Internațional 
„Cupa de cristal".

BASCHET : Sala Floreasca, de la 
ora 10 : Academia Militară — Dina
mo, Politehnica Cluj — Steaua ; de 
la ora 15,30 : Politehnica București — 
I.C.H.F.. Farul — Universitatea Ti
mișoara. I.E.F.S. — „U“ Cluj. Ra
pid — Voința, meciuri masculine In 
cadrul diviziei A ; sala Arhitectura, 
de Ia ora 18 : Universitatea Bucu
rești — C.S.U. Pitești (m), Progresul 
— Olimpia București (£), meciuri in 
cadrul diviziei B.

BOX : Sala Dinamo, de la ora 18 : 
gală amicală. Dinamo București — 
Progresul Brăila ; sala clubului Gri- 
vița Roșie, de la ora 19 : „Cupa 16 
Februarie".

POLO: Bazinul Floreasca,
11.30 : Dinamo — Rapid ; ora 18,30 : 
Rapid — Progresul, C. S. Școlar — 
Zwenclub Scaldaris (Belgia).

POPICE : Arena Frigul, de la ora
14.30 : Frigul București — Cetatea 
Giurgiu ; arena Giulești, de la ora 16: 
Rapid București — Petrolul Băieoi ; 
arena Voința, de la ora 16 : Voința 
București — Instalatorul București ; 
arena Laromet, de la ora 16 : Laromet 
București — Voința Constanța. Par
tide In cadrul campionatului femi
nin, divizia A.

SCRIMA : Sala Florcasca n, de la 
ora 8 : campionatul diviziei B (eta
pa I).

VOLEI : Sala Progresul, de la ora
16.30 : Flacăra roșie — I.T.B. (B, f), 
A.S.E. — Viitorul (B, f), Progresul — 
I.E.F.S. (A, m).

SImbătă 
fășura in 
concursul 
U.G-SA". 
titulatura 
ianuarie și aminată din cauza lipsei 
de zăpadă, -competiția va reuni la 
start pe cei mai buni schiori din 
asociațiile sportive sindicale aflate 
în localitățile montane ale țării. Or
ganizatorii, secția sport-turism din 
U.G.S.R. și forurile locale județene 
din Suceava, au programat două 
curse de slalom special, ce se vor 
disputa pe pîrtia din apropierea 
gării Vatra Dornei-băi.

și duminică se va des- 
looai.tatea Vatra Damei 
de echi dotat cu „Cupa 
Programată inițial sub 
„Cupa Unirii- pentru luna

lorii refractari la eforturile ce se cer 
In procesul de pregătire, exemple de 
viață sportivă sau... amatori ai jo- 
■ dur. Au luat cuvîntul I. Dobri- 
țoiu ele la Universitatea Craiova, 
t. Ikjiciu (Sportui studențesc), E. 
Trc-uireanu (Petrolul), Gr. Olteanu 
(S.C. Bacăul, Al. Ene (Dinamo) M. 
Pascu (Jiul), Al. Panici (U.T.A.j, P. 
Ștefan (C.S.M. Reșița). C. Tîlvcscu 

arul), Em. Dobrescu (Rapid). I. In- 
drei (Steagul roșu), col. M. Pândele 
> eaua). I. Marinescu (F.C. Argeș), 

coL AL Florescu (A.S.A. Tg. Mureș),
Deși au existat șl unele rețineri, 

Îs ciuda eforturilor F.R.F. de a crea 
cadru; prowice deschis discuțiilor, 
au Ieșit la iveală serioase carențe în 
comportarea unora dintre jucători. 
ExSta. astfel, fotbaliști care riu mai 
pot face fată sportului de performan
tă, ca Jamaischi (Sp. Studențesc) sau 
Sorin Avram (S.C. Bacău), dar care 

: iinuat să fie ținuți în loturile 
echipelor respective. Există jucători 
cjre eschivează de la efort, indo- 
tenți in pregătire, ca DorU Popescu 
s: M-.duvan (Dinamo) Prepurgel și 

(F.C. Argeș), Toth (A.S.A.) și 
Gr:.-;a. fată de care nu s-au luat 
măsurile necesare. Mai lungă a fost 
h-ta celor cc practică un joc dur: 
H.-.;ru ș; Volmer (S.C. Bacău), Petre 
N:c;lae (Dinamo), Tonca (Jiul), Bi- 
răj si Brosovschi (U.T.A.), Ghirca și 
Stoica (Farul), Olteanu (F. C. Argeș). 
Au manifestat carențe serioase în 
comportarea pe teren, că și în afara 
lui, S Avram, Sălceanu (Dinamo), 
Flo.-escu (Steagul roșu), Mureșan 

A S.A ). N-au fost ocolite nici nu-
Dumitrache, Răducanu, 

O < - r., care de multe ori au abdicat 
de Ia normele vieții sportive, fapt ce 
le-a atras un ultim avertisment. 
Unii pamicipanți la discuții au evi- 

minalizările (în speță Univ. 
Craiova. Jiul, Steaua, în ședința de care 

■■ ,.,U" și C.F.R. Cluj în a-
dresele ce le-au fost" solicitate). Iar 
N.-d a fast vorba de luarea unor 
măsuri, ele s-au lăsat așteptate, invo- 
cindu-se multiple motive (că cei pre- 
:e.-.;i n-a„ mandatul clubului, că nu 
i-au consultat pe antrenori, că mai 
exL’.â încă influențe pe plan local), 
..eș: din partea F.R.F. cluburile n-au 
fost oprite să acționeze energic. Iată 
de ce, prin cuvîntul președintelui 

Hrcea Angciescu, federația și-a 
făcut din nou cunoscut dreptul de a 
interveni, urmînd ca marți, în ședința 
Biroului federal, să fie supuse dez
baterii cazurile de abateri de la etica 
-portivă. de sustragere de la efort sau 
joc dur și care vor fi urmate de mă
surile corespunzătoare.

Este imperios necesar 
cu Începerea returului, 
sportivă să nu mai fie 
acte nesportive. Se pune __ . r
blema rămînerii în Divizia A numai 
a acelor jucători care sînt dispuși să 
depună eforturile și strădania cores
punzătoare in pregătire și in com
portament, atit pe teren cît și în 
afara lui. Se preconizează retragerea 
drepturilor unora de a mai face parte 
din vreo echipă de Divizia A, de a 
mai susține jocuri internaționale, a- 
micale și oficiale, fie ele și in com
petițiile europene, de a beneficia de 
unele drepturi și avantaje materiale. 
Jucătorii care nu vor mai putea face

față întrecerii primului eșalon și 
sînt porniți după transferări la echi
pe de B sau C. în scop de căpă
tuială nu vor mai primi aprobarea 
cuvenită. S-a remarcat necesitatea ca 
la cluburi și F.R.F. să existe o evi
dentă a evoluției fiecărui jucător sub 
toate aspectele (tehnic, tactic, fizic, 
viață sportivă), pentru realizarea 
unor criterii obiective de excludere 
din activitatea sportivă a celor neco
respunzători. Se vor avea mereu în 
atenție măsurile menite să ducă la in
tensificarea procesului de educație a 
sportivilor, de realizare a lor atit pe 
plan sportiv cît și profesional, cetă
țenesc.

Joi seara s-a înapoiat în țară echi
pa de fotbal Petrolul Ploiești, care, 
timp de aproape două săptămtni, a 
efectuat un turneu în R. P. Albania/

Pe aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc un scurt „schimb de infor
mații", lotul fotbaliștilor ploieștenl a 
luat, mai întîl, cunoștință 
formulă organizatorică a 
antrenorii Ilie Oană și 
dea s-au edificat asupra 
de pregătire imediată a 
printre care și meciul 
mîine, de la Constanța, cu Farul —, 
iar Dincuță a primit fericita veste că 
a devenit, de zece zile, tatăl unui 
băiețel.

Apoi, conducătorul delegației petro
liste, Eugen Trestioreanu, ales vice
președinte al clubului de fotbal, ne-a 
oferit, cu amabilitate, cîteva date în 
legătură cu turneul echipei, turneu

de noua 
clubului lor, 
Mîrcea Dri- 
pirogramului 
formației — 
amical de

DUMINICĂ
ATLETISM : Sala „23 August", de 

la ora 16 : concursul internațional 
„Cupa de cristal".

BASCHET : Sala Florcasca, de la 
ora 8,30 : Dinamo — Politehnica Cluj, 
„U" Cluj — Rapid, Universitatea Ti
mișoara — I.C.H.F., Farul — Acade
mia Militară. Voința — Politehnica 
București, Steaua — I.E.F.S., meciuri 
masculine în cadrul diviziei A

CICLISM : Cartierul Drumul Tabe
rei (str. Bistra), de la ora 10 : edi
ția a doua a „Cupei Confecția". Par
ticipă sportivi ai cluburilor Steaua. 
Dinamo. Olimpia, Voința și Școala 
sportivă.

GIMNASTICA : Sala Tineretului,
ora 9 : concurs municipal (masculin 
și feminin).

POLO : Bazinul Floreasca, ora
10.no : C.S. Școlar — Progresul. Ra
pid — Zwenclub Scaldaris ; ora 17,30: 
B.apid — C.S. Școlar, Progresul — 
Zwenclub Scaldaris.

POPICE : Arena Constructorul : 
Constructorul București — Rulmen
tul Brașov ; arena Voința • Voința 
București — Rapid București ; arena 
Gloria : Gloria București — Laromet 
București. Reuniunile — contînd pen
tru campionatul masculin, divizia A
— vor începe la ora 8.

RUGBY : Stadionul Constructorul, 
ora 10,30 : Lotul A — Lotul B (în 
deschidere, de la ora 9 : Lotul 
juniori — Steaua).

SCRIMA : Sala Floreasca II, de 
oră 8 : campionatul diviziei B.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (A, f). Rapid
— Dinamo (A, f). Locomotiva — 
Unirea Tricolor Brăila (B, m) ; sala 
Constructorul, de la ora 10,30 : Con
structorul — Farul (A, f), Aurora — 
Farul (B, m) : sala Floreasca, de la 
ora 16.30 : Electra — Steaua (A, m), 
Spartac - C.P.B. (B, f)

de
la

9 :

LOTO-PRONOSPORT
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport. informează pe participant! 
că la seriile LOZ ÎN PLIC, aflate 
în vînzare, s-au introdus premii 
suplimentare constînd în autotu-

MECIURI DE VERIFICARE

ca, o dată 
întrecerea 

poluată de 
hotărît pro-

risme, butelii de aragaz
Rețineți 1 Numeroase și 

se premii suplimentare la 
PLIC. Numai jucînd puteți 
tiga !

și bani, 
valoroa- 
LOZ IN

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 
23 FEBRUARIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII: 1.305.057 lei din care 129.185 lei 
report

EXTRAGEREA I: 47 28 11 13 12 83 62 65 67

EXTRAGEREA a ll-a: 25 71 18 40 78 85 15

Rubrică redactată de LOTO PRONOSPORT

FARUL — PORTUL CONSTANȚA 
4—1 (0—1)

Un reușit joc de verificare, în 
care divizionara C Portul a dat o 
replică dîrză, în special în prima 
parte, echipei Farul. Golurile au 
fost marcate de NegOescu (2), Tu- 
fan, Caranian, respectiv Pavel.

Duminică, la Constanța, Farul va 
întîlni pe Petrolul Ploiești. (C. 
POPA — coresp. județean).

POLITEHNICA IAȘI — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (1—1)

Joc frumos oferit de amteîâ for
mații. Punctele au fost realizate de 
Marica (min. 9), Uwulescu (min. 
75) respectiv Krațcr (min. 35). 
(D.‘ DIACONESCU — coresp. ju
dețean).

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA 
BAC AU 2—0 (2—0)

Cîteva sute de spectatori au apla
udat evoluția bună a feroviarilor. 
Autorii golurilor : Bunea (min. 17) 
și Nazarie (min. 39). (V. APOSTOL 
— coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL 2—1 
(2—1). Au marcat : Szolosl și Fa- 
zecaș, respectiv Roznai. (C. ALBU 
— coresp.)

F. C. BIHOR — OLIMPIA ORA
DEA 3—1 (1—0). Au înscris : Col
nic, Potîng și Agud, respectiv Stei
ner. (I. GHIȘA — coresp.)

C.S.M. SIBIU — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—0 (1—0). A mar
cat : Țurlca. (T. MANÎU — co
resp.)

C. S. TÎRGOVIȘTE — Ș. N. OL
TENIȚA 1—0 (1—0). Unicul 
partidei a fost înscris de 
(M. AVANU — coresp.)

gol al 
Sava.

UP.A.CHIMIA RM. VÎLCEA
SIBIU 5—0 (1—0). Au marcat: O-

tragerea speciala a
MĂRȚIȘORULUI

rovitz (2), Popescu, Pintilie și Cl0' 
banu. (P. GIORNOIU — coresp.)

METROM BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—3 (3—1). 
Au înscris : Florescu, Gane și 
Georgescu pentru Metrom, respec
tiv Dașcu, Surdan și Bungău. (I 
H1RȘU — coresp.)

despre căre (din motive obiective) 
n-am chnoscut decît foarte puține 
amănunte. Mal precis, numai rezulta
tul prâmel Intîlniri din 11 februarie 
(?—”)> cu lidera clasamentului și mul
tipla campioană albaneză, Dinamo 
Tir ava.

• Meciul cu Dinamo Tirana — 
n<>a spus Eugen Trestioreanu — dis
putat a doua zi chiar după sosirea 
noastră în Albania, în condiții de evi
dentă oboseală, a fost un test needi
ficator. Tn continuare, echipa noas
tră a susținut, în ziua de 14 februa
rie, Ia Lujnia, o nouă întîlnire în 
compania formației locale Tractorul, 
actualmente pe locul șase în clasa
ment, cu două jocuri mai puțin. Re
zultatul; 1—1, golul nostru fiind rea
lizat de Ion Constantin, în timp co 
pentru gazde a înscris... Ciupitu. Du
minică 18 februarie am evoluat la El- 
basan, unde după un meci spectacu
los, am repurtat o meritata vîctorio 
(I-7O, a înscris Curcă) în fața forma
ției _ Labinoti — reprezentantă a Al
baniei în .Cupa Balcanică. In sfîrșit, 
ultima întîlnire a turneului, miercuri 
21 februarie la Tirana, cu o puternică 
selecționată divizionară a țării gazdă, 
cuprinzînd cinci titulari ai primei re
prezentative, nc-a prilejuit un fru
mos succes, cu 3—1, prin golurile în
scrise de Pisău (2) și Crîngașu. în an
samblu, o acțiune reușită și un bilanț 
general bun: două victorii, un joe 
egal și o înfrîngere.

FĂGĂRAȘ — 
GALAȚI 6—1

NITRAMONIA 
POLITEHNICA 
(I—1). Au marcat: Ciutac (2), Ar- 
meanu, Filip, Boantă și Drăgoi, res
pectiv Toldl. (V. LAZĂR — cd- 
resp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
AZOTUL SLOBOZIA 4—3 (3—3). 
Au înscris : I. Sandu, Gh. Petre, 
Matei și Pislaru pentru Progresul 
și Toporan de trei ori pentru oas
peți. (Florin SANDU).

— Ce jucători ați folosit de-a lun
gul celor patru Intîlniri ?

— In acest turneu, lotul Petrolului 
a fost compus din: M. Ionescu șl Gh. 
Tănase — portari; N. Ionescu, Tudo- 
rie, Ciupitu, Gruber, Mieriul si Tu
dor — fundași; Cozarek, Grîngașu, 
Dincuță și Mănăstire -— mijlocași; 
Curcă, I. Constantin, Petrescu, Pisău. 
OpriȘan și Moldovan — atacanți,

— Și cei mai buni dintre ei ?
— Apărătorii în primul rînd, în 

frunte cu M. Ionescu; dar si evoluți
ile tinerilor Pisău, Curcă și Petrescu 
au fost deosebit de promițătoare.

Atenție suporteri

ai Rapidului

în luna februarie

LEEDS UNITED
LA BUCUREȘTI

GEORGE
GORDON
CHARLIE

BANKS

și alte mari vedete

ale fotbalului britanic

BEST

GEORGE

Mihai IONESCU

In filmul englez „CUPA GLORIEI

( Meciuri

bani, autoturisme s 
excursii

celebre din Cupa Angliei)

: TONY MAYLAM
Fotbal dc marc clasă! Goluri spectaculoasefaze de neuitat!

iilmafc excepțional (color)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA CINEMATOGRAFUL CAPITOL
(ROMÂNIAFILM)



AZI Șl MIINE, LA BAZINUL FLOREASCA

TURNEU INTERNAȚIONAL DE POLO
începînd de azi, la bazinul Fio- 

rea&ca din Capitală se va desfășura, 
în organizarea clubului Rapid, un 
turneu internațional de polo, la 
care participă echipele Zwenclub

Scaldaris din Belgia, precum și for
mațiile bucureștene Rapid, Progre- 
sul și C.S. Școlar. Primele întîlniri 
vor avea loc azi după-amiază, de 
la orele 18,30.

IERI, ÎN DIVIZIA A LA BASCHET

RAPID A ÎNVINS
PE I.C.H.F. DUPĂ PRELUNGIRI
Ieri, sala Floreasca a găzduit pri

mele meciuri din cadrul turului se
cund al campionatului național de 
baschet masculin. Rezultatele înre
gistrate î

STEAUA — ACADEMIA MILITARĂ 
127—74 (70—41) Partida a plăcut
datorită, în special, numărului 
mare 
toria 
putea 
urmărind 
record, ț_ __ ______  __
chetbaliștii de la Academia Militară 
au îndeplinit, în majoritatea cazuri
lor, formalitatea de a ...repune min
gea în joc (excepție a făcut doar 
Țurcanti). De fapt, a fost, un meci 
disputat între cele două „,5“-uri fo
losite de antrenorul Vasile Popescu. 
A cîștigat cel utilizat în prima re
priză (V. Gheorghe. Polaanu, Dimar.- 
cea, Oczelak și Ipneci) care a totaliza: 
70 de puncte (față de 57)! Au mar
cat : V.
Ta rău 16, 
12, loneci 
Dimancea 
respectiv, 
Neagu 11, 
Marinescu , ___
bitrat foarte bine 
Niculescu.

i, în 
de puncte 
jucătorilor 
fi și mai

CAMPIONATELE MONDIALE UNIVERSITARE DE TENIS DE MASA

DEBUT FAVORABIL
AL CONCUBENȚILOR ROMÂNI

k

INDIVIDUALEÎN PBODELEDE HOCHEI A TARII NOASTRESELECȚIONATA
GRAZ, 23 (pr,? teie+on, de Iu tri

misul nostru).
Modemul patinoar artificial aco

perit -Eisstadon Liebeniu- a găz
duit. Tineri seara, prima din cele 
două tnulr.-r. dmtre selecționatele 
de beenr; ale României și AustrieL 
Pamda a fost așteptată cu un 
mare r teres mai ales pentru fap
ta! că an peste multă vreme, și 
efilar pe arest patinoar, cele două 
fomatii se vor intilni din nou, 
âe itrastâ dată in cadrul grupei 
3 a campcocatului mor.diaL

■sul de un foarte bun nivel 
ic — si abundent în faze di
ce — s-a incheiat cu o cate- 

twkă vina»ie a reprezentanților 
Urii wastre. care au învins cu 
scorul de 3—• Cl-A I—0. 3—0).

st ceva mai echili- 
prima repriză, cind

A ÎNVINS AUSTRIA CU 5-0
Azi are loc meciul revanșă

23 (prin telefon), 
campionatelor mon-

3—0 (4, 6, 8), Scharmacher (R.F. 
a Germaniei) — Korodi 3—1 (—18, 
18, 16, 14).

După cum lesne se poate vedea, 
sportivii români nu au întîlnit de 
Ia început adversari prea cunoscuți 
și, de aceea, victoriile lor apar ca 
firești. în tururile următoare, însă, 
obstacolele vor fi mai dificil, de 
trecut. Să așteptăm, așadar, meciu
rile viitoare.

HANOVRA,
Prima ediție a 
diale universitare de tenis de masă 
a continuat vineri cu disputarea 
primelor meciuri din cadrul pro
belor individuale. Au fost progra
mate partide de simplu băieți și 
simplu fete.

Cu excepția Măriei Korodi, eli
minată în meciul inaugural, toți 
ceilalți reprezentanți ai echipelor 
studențești din România au trecut 
cu succes examenul de admitere în 
turul al doilea.

Iată rezultatele :
Simplu băieți : Gheorghe — Pa- 

welka (Cehoslovacia) 3—0 (7,9, 12), 
Doboși—Wienner (S.U.A.) 3—0 (8, 
12. 5), Sîngiorgian—Turine (Bel
gia) 3—1 (12, —19, 7, 13).

Simplu fete : Crișan — Becker 
(R.F. a Germaniei) 3—0 (12, 15, 8),- 
Vlaieov—Hohn (R.F. a Germaniei)

ultimele 20 de minute, 
atacurilor echipei noastre

hocheiștii români au acționat oa
recum mai reținut, fără să se 
avinte cu regularitate în atac. în 
ciuda acestui fapt ei au înscris în 
min. 4 prin Bașa, care a transfor
mat o pasă excelentă primită de 
la Gheorghiu. Din momentul în 
care a început repriza secundă, se
lecționata țării noastre și-a recă
pătat curajul și a dominat copios. 
In aceste condiții, jucătorii români 
nu au realizat decît un singur gol 
(Pană min. 22), ratînd în schimb 
cîteva ocazii dintre cele mai clare.

Abia în 
eficiența 
s-a dovedit mai ridicată și în fi
nalul meciului scorul a prins să ia 
proporții în favoarea noastră. Au 
mai înscris : Gh. Huțanu (min. 42 
și min. 47) «și Tureanu (min. 60). 
De la noi s-au remarcat : portarul 
Netedu, Varga, Gh. Huțanu. Pană 
și Bașa. iar de la gazde Pusch- 
ning și linia de atac Moser, Voves 
și Schuler. Excelent arbitrajul iu
goslavilor Erik Krisch și Milko Ja- 
nezici.

Sîmbătă seara, tot la Graz, echi
pa română întîlnește din nou re
prezentativa Austriei, după care 
va reveni în țară duminică seara.

5, Vidican 3, Moldovan 2 -. c 
bine I. Petruțiu «•; A. Aua*s

4, pentru Steaua
21, Nicolescu 1- 

10, Teodorescu ’ 
3, Burt 2. Au ar- 
I. Dinescu și E.

Foto ) TASS

FLORIN GHEORGHIU DIN NOU

j viteză s-au incheiat, sovieticul Valeri 
MMflal «1 sprinterilor, iți continuă pregătirile. El 

ifi sfiețital aceste* hău o nouă tentativă de corectare a 
mor.-.al tn proba de 500 m

PE LOCUL 2
3 — îraustea

nflr • iu jjsum memm-Tosi

UNIVERSITATEA TTMISO1RA 
POLITEHNICA BLCVRESTI 
(49—29). Victc 
pusă nici un 
denții buc 
mai atunci 
Universila 
mente de 
naiul ce!< 
49—22: m 
Czmor 33. C 
Mănăilă E. MMas 
2. Cbirluțâ !, pea 
respectiv. Vuanzasâu 
Czeil 1. Dadescu i 
X Șcrhăaesru X Pwa

M. Ruea s

CIT COSTA ORGANIZAREA
înscrise. Vic- 

de la Steaua 
categorică, însă, 

realizarea unui scor 
ei au neglijat apărarea. Bas-

Gheorghe 19, Oczelak
Grădișteanu 15, Poleanu 

12, Dumitru 12, Baciu . 
9, Savu 
Țurcanu

Ronay
6, Milea

UNIVERSITATEA 
TEHNICA CLUJ

CLUJ — POLI- 
73—53 (33—19*

Derbyul clujean a oferit o disec A 
dîrză, în care lupta pentru victorie 
a influențat nefavorabil calitatea 
cului. Baschetbaliștii de la 
avut în permanență un ai 
15—20 puncte. Elevii ar.tren*: 
Mureșan s-au zbătut foarte ~ 
lipsa unui coordonator de joc si - 
raeroasele greșeli de tehnici : r • 
au atîrnat greu In balast* reiat»», 
tului final. Evidenfiatii ntadWai ■ 
Demian, Schuller si Barna. Au ■ar
eal i Demian 20. Riihriag ÎS. Sctoritev 
11, Zdrenghea 6, VM 6. AataJ & Kaa 
4, Nagy 2 pentru 
Moisin 18, Barna 14,

La jocurile ie astir i 
intrarea va fi cratastă 
elevii ce vor veto te 
organizate.

ta-a-_4 dc

Romeo VILARA

F KML PH

— IX JLF

— tonii

CAMPIONATUL BALCANIC DE SCHI
(Urmară din pa; ■

al cărei antrenor, Mar.i- iUf- 
sar, ne spunea că Dan Cktata* t* 
avea cel mai puternic țfrsar ta 
concurentul Marko Kav-.r 
campion național al I dfia 
(săptămîna trecută la JLz— 
probele de slalom și slalom

O bună impresie au fie 
concurenții turci și grec, 
care antrenorul lor, fra 
Christian Mollet, ne spunea 
află într-o reală creștere di 
loare și Că, spre deosebire d 
țiile precedente, speră ca p.- 
ior să nu fie doar simbolică, 
gajantă direct în lupta 
titluri.

, *
Fondiștiî șî fondistele s-au 

pe traseele din Lunca lui 
în Poiana de Jos. Fiecare era i 
să-1 supravegheze cu.i. disc 
pe cel pe care îl considera ere: 
adversar mai redutabil. Gheorz? 
Voicu, proaspătul nostru câmpie 
pe distanța de 15 km, este pus pe

TELEX
In meci retur contînd pentru sferturile 
de finală ale Cupei Campionilor Eu
ropeni la handbal masculin, la Leipzig 
s-au întîlnit echipele S.C. Leipzig 
Lokomotiv Sofia. Victoria a reverJt 
scorul de 17—11 (7—4) gazdelor. c
s-au calificat pentru semifinala c: 
petiției.

Tradiționala competiție automobilism! 
de 500 mile de la Daytona Beach a f?s'. 
ciștigată în acest an de americanul Ri
chard Petty, care, la volanul unei ma
șini „Dodge" — de construcție specia
lă _ a parcurs 800 km în 3h 10:50, rea- 
lizînd o medie orară de 252 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat Bobby Isaac 
(pe „Ford") și Dick Brooks (pe .Dod
ge").
In cadrul concursului internațional at
letic de la San Diego (California), so
vieticul Vladimir Abramov a cîștigat 
săritura în înălțime cu 2,13 m. America
nii Dwight Stones șl Pat Matzdorf s-au 
clasat pe locurile 3—4, la egalitate, cu 
2.08. La săritura cu prăjina, victor .a 
a revenit americanului Steve Smith, cu 5,33 m, urmat de francezul Francos 
Tracanelli cu 5,18 m. Recordmanul sue
dez Kjell Isaksson a ocupat locul 5 cu 
5,03 m. In cursa de o milă, pe primul 
loc s-a clasat americanul Marty. ’ 
cjuorl cu timpul de 4:03,4, secundat 
compatriotul său Bob Wheeler 4:03,5.

Surprizele se țin lanț tn turneul 
tenis de la Koin. Favoritul nr. 1, ameri
canul Arthur Ashe, a fost eliminat cu 6—7, 6-4.3, 6—2 de către egipteanul Is
mail el Shafei, în timp ce jucătorul 
sovietic Aleksandr Metreveli l-a scos 
din cursă cu 4—6, 6—3, 6—4 pe Roscoe 
Tanner (S.U.A.). Australianul Kcn Ro- 
sewall l-a întrecut cu 6—1. 7—5 pe en
glezul Roger Taylor.
Lokomotiv Leipzig, aflată tn turneu în 
Bulgaria, a jucat la Pleven cu forma
ția locală Spartak, Fotbaliștii din RD. 
Germană au obținut victoria cu scorul 
de *—0 (8-0).

In cadrul turneului pe care-1 Întreprin
de In Grecia, echipa iugoslav» de fotbal 
Radnicki Niș a evoluat la Atena, în compania cunoscutei formații locale Pa- 
iiathlnalkos. Gazdele su repurtat vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0).
I* Coimbra, a-a disputat lntîlnlrea in
ternațională de baschet dintrs selec
ționatele feminine ale Portugaliei Șl 
Angliei, Baschetbalistele engleze au ter
minat învingătoare eu scorul de 49—47 
(28—25).
nProba masculină de slalom uriaș din 
cadrul campionatelor internaționale de 
schi ale Bavariei (întrecerile s-au des
fășurat la Schlechtlng) a fost cîștigată 
de sportivul austriac Ulrich Spiess cu 
timpul de 2:47.66. L-au urmat în cla
sament vest-germanii Max Rieger 2:48,89 
și Sepn Bartl 2:50.41. în cursa similara 
feminină, victoria a revenit schioarei 
vest-germane Roși Mittermaier. crono
metrată în 1 :23,76. Pe locul secund s-a 
situat compatrioata sa Traudl Treichl 
1:24,87.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE BOX DE LA MINSK

MINSK, 23 (Agerpres). — A în
ceput turneul internațional de box 
de la Minsk, la care participă pu- 
giîiști din Birmania, Irak, Ungaria, 
Cehoslovacia, România, Polonia, 
Finlanda, Iugoslavia și U.R.S.S. In

prima reuniune, la categoria 54 kg, 
Dmitri Belozernev (U.R.S.S.) a cîști
gat prin k.o. tehnic meciul cu fin
landezul Sven Ellinga, iar Ivan 
Bialcenkov (U.R.S.S.) l-a întrecut 
la puncte pe Alexandru Dobăeș 
(România).

LA MALAGA
nian Miguel Quinteros se menține lider 
a! clasamentului, dar cu un avana de 
numai o jumătate de punct față de ur
mătorii doi clasați, românul Florin Gheor
ghiu și Paul Benko (S.U.A.), Marele 
maestru român Florin Gheorghiu a re
veni* în lupta pentru primele locuri, ob- 
Unind două prețioase victorii în ultime
le runde : el a cîștigat partida între
rupt! cu Ruiz. iar In runda a 12-a l-a 
Învins în 33 de mutări pe spaniolul Bel
lon.

Alte rezultate din penultima rundă | 
Parma — Filip —V, ț BenkS — Ruiz 
1—• : Martz — Pomar, Rossolimo — 
O’Kelly, Matanovlcl — Medina și Quin" 
Xros — Torre remize.

Clasament : 1. Quintero» S p J 2—3.
Gbefgktu, Benkd — 7'.', P t 4—5. Mata" 
ntr-Sef Torre 7 p ; I. Fillp •’/» p etc.

J. 0. DE IA MONTREAl?
MONTREAL, 22 (Agerpres) — 

Potrivit unui studiu al Consiliului 
economie canadian, organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară, ce vor avea 
loc la Montreal în anul 1976, presu
pune investiții în valoare de 332 
lioane de dolari, cu 22 milioane 
mult decît bugetul prezentat de 
mitetul olimpic ai Canadei. Pe 
altă parte, experții apreciază că
fiturile ce vor fi realizate prin di
feritele programe de autofinanțare, 
cum ar fi loteria olimpică, vînzarea 
de timbre și monezi comemorative, 
drepturi de televiziune etc., ar re
prezenta circa 160 de milioane de 
dolari.

mi
mai 
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PROBLEME SPINOASE STAU IN FAȚA

COMITETULUI OLIMPIC
NEW YORK, 23 (Agerpres). — 

Cu prilejul recentului congres al 
Comitetului olimpic al S.U.A., acest 
for sportiv și-a modificat structura, 
permițînd sportivilor să fie mai 
bine reprezentați în cadrul diferi
telor comitete.

După cum se știe, șapte cuno6cuți 
sportivi, foști și actuali campioni 
olimpici, printre care Jessie Owens 
și Frank Shorter, au fost incluși în 
Comitetul director al Comitetului 
olimpic american.

Noul președinte al Comitetului 
olimpic american, Philip Krumm, a 
declarat reprezentanților presei că

va proceda la schimbări importan
te, privind organizarea și activita
tea comitetului. Totuși, una din pro
blemele spinoase ce se pun în fața 
noii conduceri este conflictul care 
opune de mai bine.de 10 ani Uniu
nea atletică de amatori (A.A.U.) — 
asociație care conduce activitatea 
federațiilor sportive americane — și 
Asociația colegiilor atletice națio
nale (N.C.A.A.) — federație univer
sitară care a părăsit mișcarea olim
pică națională, în semn de protest 
față de presupusa incompetență a 
unor federații.

AMERICAN
Cu prilejul reuniunii anuale, fe

derația americană de tenis l-a aler 
ca președinte, pe durata de doi ani, 
pe Walter Elcock, care urmează în 
această funcție lui Robert Colwell.

LA CAL DE PATINAJ ARTISTIC

G- FAZEKAS PARTICIPĂ
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NĂSTASE ÎNTÎLNEȘTE PE GOTTFRIED

rempi Tabele mondiale de pa
ir ar : care se vor desfășura 
Breăâava, fcitre 26 februarie șî 

țara rt-oasră va fi repre- 
campionul național 
*. De asemenea, din 

ne «rirtraj al actualei ediții 
see pare și arbitra in- 
Iriaa Mrnculeseu.

DEMONSTRANTUL 
IERI, 

CAMPIONUL 
DE AZI 

nume s-a impus în 
vreme în alergările 
internaționale. Are

ul- 
de 

su-

»

as 
kw*

r a_e . 
sue ăse-jR

-Amx. Ia rto**i 
e • baritr î re.

de rezistența campionului grec N. 
Kalogherepoulos cu 7—5, 3—6, 7—5. 
Același Austin eliminase în turul 
anterior pe Zan Guerry: 6—7, 6—4,

Ir. sferturile de finală, favoritul 
nr 1 al iutrecerii, Ilie Năstase, il 
va avea ea adversar pe americanul 
Brian Gettfried.

Noua vedetă a schiului finlandez 
de fond este incontestabil Juha 
Mieto, care a reușit performanța 
unică de a cîștiga toate trei titlu
rile în campionatul țării, pe 15, pe 
30 și pe 50 km.

Foto : LEHTIKUVA—Helsinki
?■*' -v'z- - C ->"1. —

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Ț

AUTOMOBILISMUL-UN SPORT IN PUN AVINT
de automobilism.

v al automobiliști- 
ul curent este deo- 
Impresionează ma- 
ampiotiate județene 

. Prâtru prima oară 
iesfâșurarea în luna 

a -Raliului mixt- — cu au- 
schiuri. Concurenții vor 
parte a

Cei mai buni automobiliști bul
gari vor participa la o serie de 
competiții internaționale, printre 
care ediția a IX-a a „Raliului bal
canic", și la mai multe competiții 
contind pentru campionatul euro
pean : „Iugoslavia", „Semperit" (în 
Austria). „Vltava" (în Cehoslova
cia), ..Raliul Dunării", „Raliul Bal
tic" (în R.F. a Germaniei), „Raliul 
Ciprului" și „Turul Belgiei".

20 DE ANI
luptt- 
și de
Logo-

decenii,
„libere

în ultimele două 
torii din.loturile de .. 
„clasice11 ale reprezentativei 
slaviei au repurtat succese remar
cabile. în toată această perioadă, 
puternicii sportivi ai saltelelor au 
colectat de la campionatele mon
diale, europene și la Jocurile Olim
pice nu mai puțin de 51 de medalii, 
dintre care o cincime sînt de aur. 
Țara vecină și prietenă se mîndreș- 
te astăzi cu adevărați ași din spor
tul luptelor : Martinovici, Damia- 
ncvici, Horvat, Ciorak, Kețman.

Toate aceste succese de prestigiu 
sînt legate de numele lui Ljubomir

DE SUCCESE
Ii mo vid, care de ctztad a taqC- 
nit 20 de am de acfinm ta 
fruntea reprezentativei _grela-re de 
lupte. Sub îndrumarea acaef- ex
celent pedagog »-au ferma: ue 
de sportivi, printre care și campio
nii de care am pomenit. Ljubomir 
Ivanovic: speră însă ca ei ai na 
rămtaă singuri. Tinerele talente pe 
care le pregătește în momentul de 
față — Sekulici. N.sarici. Magiar. 
Petkorici și alții — pot în curtad 
să certifice valoarea sportului lup
telor în Iugoslavia și să îmbogă
țească. în cadrul viitoarelor con
fruntări internaționale, colecția de 
medalii a sportului iugoslav.

e£ect=aî <5e «portal pe patra z*ot: 
în li«B pe șoteje r creuite «z foat 
—g>- st-e 55 de «jocoreork mrrtă- 
r«l par-jc par.;. joc~ trecrind de 1M ; 
fa aeal urmAux-, «cecte cifre creac 
rrepeet.r > MS «i 1 5M de par-.x:- 
paxfi ; ta I9H la peste 7W K U (M; 
iar ta setul trecut la crea 1 MC, ea 
peste llto* de parăcipasfi-

Recer.’.els dcciZDetste de partid și 
de stat prevăd dezvoltarea »t pe 
viitor a acestui sport tn R.P. Bul
garia. Cond-ocerea Uniunii automo- 
b.liștilor bulgar: a trasat ca primă 
sarcină unui grup de specialist: 
elaborarea programului de dezvol
tare a automobilismului pînă In 
anul 1990. Un moment major al 
acestui proces îl va constitui fără 
îndoială înființarea în curi.nd a Fe-

PE CIMPUL FOSTULUI IARMAROC
Buttstedt este un orășel, cu o 

populație care nu depășește 4 000 de 
de locuitori. Situat între centrele 
Weimar. Șomere și Naumburg. deșt 
destul de departe de magistralele 
care se încrucișează peste tot Ia 
Rep-abljca Democrată Germană, a- 
ceastă mi-că localitate se află insă 
permanent în central evenimente
lor sportive. De foarte multă vreme 
aid ex ata tradiția organizării uniri 
iarmaroc, devenit celebru, în care 
licitările de cai constituiau punctul 
de atracție. Dar marele eveniment 
îl constituia meciul anual de fotbal 
cintre cumpărătorii de ca: și mun
citorii din localitate.

Azi. pe locul fastului hioodrom. 
se află stadionul clubului „Empor”. 
posesor a n:’meronse secții, dintre 
care in mod deosebit se remarcă a-

tietismul, fotbalul și hocheiul. în
ființat in 
cuprinde 
roși atleți 
tn special 
politehnic care funcționează In lo
calitate. 500 de tineri, o treime din 
efectivul studenților, practică regu
lat sportuL Apariția institutului a 
adus Buttstedt-ului o puternică in
fuzie de tinerețe ea un mare avfnt 
către sport. Zilnic pot fi văzuți zeci 
de fete și băieți part ici nînd la cro
surile organizate în f-omnasa re
gime de păduri a orașului.

Studenții dau o mină de ajutor la 
construcțiile noi ce se ridică pretu
tindeni. Astfel că. azi. ne locul ma
relui iarma-oc. se înalță noi forme 
de viată, plite de tumul ui și nă
zuințele tinereții.

jurul anilor ’50, clubul 
în rir.durile sale nume- 
de faimă republicană, 
studenți ai Institutului

Un 
tima 
fond 
net latin și provine dintr-o 
țară mai puțin cunoscută pe 
plan atletic. Iată de ce amă
nuntele despre eroul nostru 
sînt în genere ignorate.

In 1968, sportivii colum- 
bieni s-au întors de la Jocu
rile Olimpice fără nici o me
dalie. Drumul de înapoiere, 
de la Mexico la Bogota (ca
pitala Columbiei), l-au făcut 
însoțiți de cîțiva atleți stră
ini, din Europa, invitați la o 
reuniune demonstrativă. Dar 
în ziua inaugurării acestui 
concurs amical, defilarea 
sportivilor pe stadionul plin 
de spectatori a fost întreruptă 
de o demonstrație improviza
tă sau în orice caz neprevă
zută. Gesticulind intens, un 
grup de atleți columbieni au 
purtat pe pistă lozinci, pro- 
testînd împotriva lipsei 
sprijin acordate sportului 
performanță.

Sub influența slabelor

de 
de

Sub influența slabelor re
zultate de la Mexico publicul 
columbian a aplaudat călduros. 
Incriminat fusese, în timpul 
Olimpiadei, mai ales fondistul 
Alvaro Mejia, de la care se 
aștepta o medalie și care nu a 
reușit să se claseze decît al 
10-lea! Dar toate acestea erau 
aproape zeitate, pentru că a- 
bia acum pe stadionul din 
Bogota s-a pus cu adevăzat 
degetul pe rană. Un metis, 
scund și robust, purta o pan
cartă cu următoarea inscrip
ție : „Uitați-vă la pantofii 
noștri. Cum să-i învingem pe 
alții ?". Și-a arătat cu furie 
pancarta pe tot stadionul. îna
inte de a se retrage sub tri
bune. A revenit apoi, la 
startul probei de 3 000 rn și 
— în ciuda lozincii — a fost 
singurul învingător columbian 
al zilei. Numele 
astăzi ceva mai 
Victor Mora.

Demonstrantul 
ajuns aproape un erou 
țional, după 
din crosul 
Că triumful 
nopți la Sao 
întîmplător o dovedește 
mai recenta
Victor Mora la maratonul re
dus de la San Juan (Porto 
Rico), unde a învins, printre 
alții, pe finlandezii Tapio 
Kantanen și Lasse Viren.

Dar protestul său din 1968 
pare să-și fi atins scopul. 
Conducerea sportului colum
bian a acordat un sprijin mai 
substanțial atleților fruntași, 
performerilor. Iar Victor Mo
ra nu a întîrziat să-și valo
rifice talentul, tn 1971 a fost 
al doilea la crosul San Sil
vestro și tot al doilea la pri
ma sa participare la tradițio
nalul maraton de la Boston 
(cu timpul de 2,15:33). Anul 
următor, în 1972, la Jocurile 
Olimpice de la Mîlnchen, nu 
a avut noroc: handicapat de 
o puternici răceală, el s-a 
clasat la maraton abia al 
52-lea.

Student la 30 de ani, pro
venit dintr-o familie modestă. 
Victor Mora și-a găsit consa
crarea în noaptea de la Sao 
Paulo. Ceea ce în America 
Latină contează cit o victorie 
olimpică. .

său ne sună 
cunoscut:

din 1968 a 
na- 

recenta victorie 
San Silvestro, 
unei singure 

Paulo nu a fost 
?» 

victorie a lui
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