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A VI-a ediție a „Cupei de cristal44

VALERIA BUFANU-CAPUL DE AFIȘ AL PRIMEI REUNIUNI

Csaba Dosa trecînd 2,15 m la a 3-a Încercare

• Multipla campioana a României a alergat 
In 7,3 sec nou record național de sală •
Cristudor, pentru a 5-a oară 6,6 sec. pe

60 m

Dorel

60 m
• Csaba Doșa (2,15 m la înălțime) — învingător

mai frumoasa proba
Sal* »23 August* s-a dovedit ieri neincăpătoare pentru iubitorii atle

tismului dornici sâ asiste la primele întreceri din cea de a VI-a ediție 
a „Cupei de cristal". Reuniunea a fost marcată de 5 succese românești 
și • performanță de valoare continentală realizată de Valeria Bufanu : 
74 in seriile cursei de 60 m.

in cea

PRIMA PROBA, PRIMUL
RECORD

De o bur-â bucată de vreme nu e- 
xistă concurs Ia care participă Va
leria Bufanu fără să fim obligați 
râ ne începem relatările cu o nouă 
performanță excelentă a ei, fie că 
este vwba de o Probă de garduri, 
de săritura in lungime sau de aler
gări de viteză. Ieri, în primul start 
al cele: de-a 6-a ediții a „Cupei 
de Cristal*. în seriile probei de 
60 m. Valeria Bufanu a fost cro
nometrată în *4 — performanță 
care reprezintă un nou record al 
României pe această distanță și e- 
galeazâ, în același timp, recordul 
-Cupei de Cristal-'. stabilit anul 
trecut de recordmana mondială Re
nale Stecher (R.D. Germană). Din

păcate. Valeria nu a luat startul 
în finala probei — pe care ar fi 
ciștigat-o fără probleme —, prefe
rind să se odihnească, întrucît spe
ră — așa ne-a declarat — într-un 
rezultat bun astăzi, la 60 mg.

Finala probei a prilejuit o luptă 
strînsă, trei atlete fiind cronometra
te în același timp. A cîștigat, cu 
un avans infim, alergătoarea bul
gară Sofka Kazandjeva.

Clasament: 1. SOFKA KA
ZANDJEVA (Bulgaria) 7,5, 2. A- 
driana Surdu (Lie. 2 Iași) 7,5, 3. 
Mariana Goth (Metalul) 7,5, 4. 
Eleonora Monoranu (C.A. Roman), 
7,6, 5. Zdravka Trifonova (Bulgaria) 
7,6, 6. Carmen Maehr (Austria) 7,6.

IN ABSENJA LUI CORBU

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO
SIMION CUTOV, 

DIN NOU LA PODEA!
Simbătă seara, în sala Dinamo din 

Capitală a avut loc o nouă reuniune 
de box la care au participat cițiva 
dintre pugiliștii fruntași. Reprezen
tanții clubului din șos. Ștefan cel 
Mare au primit replica sportivilor 
brăileni.

Deși spectatorii se așteptau să 
vadă cele mai frumoase dispute In 
partidele Paul Dobrescu — Costel 
Gutui, Simion Cuțov — Eugen Stoica, 
meritul de a fî realizat cele mai 
spectaculoase întîlniri a revenit bo
xerilor Viorel Neagu (Dinamo) — 
Stelian Bătănaș (Brăila), Dumitru 
Dorobanțu (Dinamo) — Marinei 
Gheorghe (Brăila), în care primii au 
obținut victorii .în partida Dobres
cu — Gutui, lupta a durat mai puțin 
de 3 minute. După cîteva schimburi 
de lovituri spectaculoase, care anun
țau o dispută interesantă, Gutui a 
profitat de un moment în care Do
brescu a fost surprins de arbitru în 
poziție neregulamentară de luptă (cu 
capul înainte) și s-a trîntit jos, pu- 
nînd la încercare vigilența conducă
torului luptei. Atent, pe fază. Victor 
Popescu a sesizat intenția lui Gutui 
si, corect, l-a descalificat pentru si
mulare. Meciul lui Simion Cuțov 
cu E. Stoica a semănat mal 
mult a încăierare decit a întrecere 
In care participă un campion euro
pean de juniori In plus, Cuțov a 
fost din nou numărat în urma unei 
lovituri primită la bărbie! în final, 
el a cîștigat la puncte. Rezultatele 
(primii sînt dinamovlștii) t V. Fiera- 
ru p.ab. 1. C. Voinescu. P. Stan p.p. 
Gh. Rusu, D. Loloț m.n. S. Zainea, 
D. Petropavlovski m.n. T. David. M. 
Petrescu m.n. Gh. Giol, R. Cosma 
b. dese. S. Ilina. T. Dinu p.p. M. 
Toma, I. Vladimir, b. ab. 1 V. Neagu 
(M. Tr.).

sportivilor

Ieri după-amiază, la bazinul Flo- 
reasca din Capitală au început în
trecerile turneului internațional de 
polo, organizat de către clubul Ra
pid, la care participă echipele 
Zwemcluc Scaldaris (Belgia), Pro
gresul, Clubul sportiv Școlar și Ra
pid.

în partida de debut s-au întîlnit 
formațiile Rapid și Progresul. Me
ciul s-a desfășurat în nota de do
minare a poloiștilor feroviari, care 
în final au obținut victoria cu 5—1 
(2—0, 2—0, 0—1, 1—0).

Campionii reușesc să ia condu
cerea încă din min. 1,13 prin I. 
Slăvei, pentru ca după puțin timp 
să-și mărească avantajul prin go
lul înscris de Rusu (min. 3,40). Și 
în repriza a doua cei care înscriu 
sînt 
Olac 
care 
la 4 
tivii 
handicap, Goian mareînd în min. 
11,55. Ultima repriză aduce un nou 
gol pentru Rapid, autor fiind Ru
su (min. 18,45).

Au evoluat următoarele forma
ții :

RAPID : Mureșan. Bartolomeu. 
Median, Țăranu. Schervan, _I. Slă
vei, Mustață, Rusu, Olac. 
ru. Pascu.

PROGRESUL : Bogdan, 
rescu, Munteanu. Plesca. 
Garta, Ion, Goian, Arsene. 
Spînu.

în a doua partidă s-au 
echipele C.S. Școlar și Zwemciub 
Scaldaris. La capătul unei dispute 
echilibrate, meciul s-a încheiat cu 
scorul de 3—3 (•—•■ 1—•• 1—— 
1—1), prin punctele înscrise deTe- 
lenjean (min. fv!5', Munteanu

(min. 13,33), Răducanu (min. 15,55) 
pentru gazde, respectiv Leemans 
(min. 10,39 și 11,16), Simons (min. 
19,10).

întrecerile continuă azi, de la 
orele 10,30 și 17,30.

Emanuel FANTANEANU

Proba de triplusalt n-a avut nici 
un farmec. Recordmanul nostru nu a 
sărit ieri, deoarece se resimte în 
urma contracturii la coapsă făcută 
Ia campionatele naționale. Lupta 
pentru întîietate s-a dat între iugo
slavul Milan Spasojevici și maghia
rul Zoltaiț Cziffra. Cziffra a sărit în 
c

Comentariu si cronici realizate de 
Paul SLAVESCU, Adrian VASILIU si 
Vladimir MORARU.

Fotografii de Vasile BAGEAC

Surpriză in divizia A la baschet

rapidiștii: în min. 7,50 prin 
și în min. 9,48 prin T. Slavei, 
concretizează o aruncare de 
m. în repriza a IlI-a, spor- 
de la Progresul reduc din

Băiena-

Teodo- 
Mar.ea, 
Cocota,

întîlnit

MKA PAVLOV ÎNVINGĂTOR
In turneul de șah al maeștrilor

Turneul de selecție aTurneul de selecție a șahiștilor 
fruntași s-a încheiat aseară, tn sala 
Constructorul din Capitală.

Tinînd seama de forța foarte a- 
propiată a particlpanților, era greu 
de prevăzut că ultima rundă va pu
tea aduce modificări spectaculoase in 
ordinea clasamentului. Și, într-ade- 
văr, așa ceva nici nu s-a produs. 
Toate cele cinci partide încheiate în 
primele patru ore de joc au fost re
mize i Mititelu — Drimer, Voiculescu
— Pavlov, Ghinda — Stanciu, Botez
— Neamțu și Ungureanu — Vais
man. O luptă interesantă a furnizat 
întîlnirea Nacht — Stoica, în care 
ultimul a obținut un atac puternic, 
în caz de victorie, Stoica urcă pe 
locul 4, la egalitate cu Ghinda. Bo-

a ciștigat întrerupta cu Vaisman 
runda a 10-a.

tez 
din___________

Astfel, concursul revine lui MIR
CEA PAVLOV care a acumulat 7 
puncte. El termină neînvins între
cerea (3 victorii, 8 remize). în con
tinuare s-au clasat î Dolfi Drimer și 
Traian Stanciu 6»/!, Mihai Ghinda 6, 
Constantin Botez și Gheorghe Miti- 
telu 5»/i, Valentin Stoica 5 (1), Șer- 
ban Neamțu, Emil Ungureanu și Paul 
Voiculescu 5, Volodea Vaisman 4>,t, 
Edgar Nacht 3y2 (1).

Prin lupta foarte strînsă pe care 
a prilejuit-o, turneul de selecție a 
constituit o bună verificare a poten
țialului actual al jucătorilor noștri 
fruntași.

T. NTCOARA 
arbitru internațional

IERI LA PRINZ

LOTUL NATIONAL DE FOTBAL 
S A ÎNAPOIAT IN ȚARĂ

După cum se Știe, lotul național 
de fotbal ,care a întreprins un tur
neu de pregătire de aproape trei 
săptămîni în Franța și Spania, ur
ma să revină în tară în cursul zi
lei de vineri. Datorită, însă, întîr- 
zierii avionului cu care călătoreau 
de la Madrid, și a pierderii legăturii 
cu cursa TAROM de la Roma, tri
colorii au rămas o noapte în ca
pitala Italiei, de unde, simbătă. 
și-au continuat călătoria spre țară.

Ieri, la ora 13.45, un avion al 
companiei Alitalia i-a adus pe fot
baliștii români la București, pe ae
roportul Otopeni.

Așadar, după mai bine de 20 de 
zile,' tricolorii se află din nou a- 
casă. Urmează, acutn, ca ei să se 
prezinte la echipele de club, pen-

tru 
rea 
lui

a-și relua pregătirile în vede- 
începerii returului campionatu- 

diviziei A.

DE POLITEHNICA BUCUREȘTI

ața de scor 
Bascbetba- 

Militară au 
abâ

In etaoa a doua a turului secund 
al campionatului național de bas
chet masculin, găzduită ieri de sala 
Floreasca, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate :

ACADEMIA MILITARĂ — DI
NAMO 59—122 (22—67). în -dia
logul de la distanță* pe care și-l 
dispută cu Steaua, dinamoviștii au 
căutat să depășească numărul de 
puncte înscrise de steliști In par
tida de ieri. N-au reușit acest lucru, 
dar, în schimb, difere 
a fost mai categorică, 
liștii de Ia Academia
avut, din nou, o evoluție 
S-ar putea ca ei să se rezerve pen
tru jocurile pe care Ie au de sus
ținut cu echipele vecine din cla
sament Au marcat: Năculescu 24, 
Georgescu 21. Dragotnirescu 17. Ch:- 
vulescu 12. Popa 12. Novac 12. Ha- 
neș 8, Rotam 8. Cernea 6. Vizner 
2. pentru Dinamo, respect:» Tur- 
canu 17, Mârgineanu 8. Rona_v 8. 
Nicol eseu 7, Marinescu 6. Farkas 5, 
Milea 4. Neagu A Au condus b.ne 
V. Kadar și G. Berekme—..

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ 87—56 (52—31). Studenții clu
jeni au intrat ne teren In rolul de 
învinși siguri. Au greșit, pentru că, 
dacă ar fi avut mai multă încre
dere în posibilitățile lor. ar fi obți
nut un scoc mai strins în fața echi
pei Steaua, care nu a mai reeditat 
buna evoluție din partida cu Aca
demia Militară. Au marcat i Tarău 
15, Grâdișteanu IX Savu 10. Oczeiak 
10, Dimancea 8. V. Gheorghe 7, 
Pirșu 6. Poleanu 6. Ionescu 6. Io- 
neci 6, pentru Steaua, respectiv 
Voicu 14. Roman 12, Vidican 8. Banu 
8. Moisin 6, Horvath 4. Leventi 4 
Au arbitrat foarte bine G. Chiraleu 
și I. Dinescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.C.H.F. 67—66 (34—34). Din nou 
baschetbaliștii de la I.CKF. au 
pierdut în ultimele minute. Fie
care echipă a avut inițiativa cite 
o repriză. în prima parte, studenții 
au condus cu 21—17, 30—23 și 
34—29. în repriza secundă, avan
tajul a trecut de partea formației 
I.C.H.F. care, în min. 31, s-a dis
tanțat la 11 puncte (55—44). Poli
tehnica a avut o puternică reveni
re. a redus handicapul pînă la un

O. STĂNCULESCU 
A. VASILESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Campionatul mondial de handbal
IERI,

BERLIN, 24 (prin telefon). în săli
le de recepție ale hotelului Stadt 
Berlin din localitate a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor preliminarii 
și a seriilor turneului final al C.M. 
de handbal masculin, programat a se 
desfășura între 28 februarie și 10 
marti§ 1974 în R.D. Germană.

Grupele din Europa ! I — Dane
marca, Luxemburg și Belgia ; II — 
Islanda, Franța, Italia; III — Norve-

LA BERLIN TRAGERILE LA
Bulgaria, Finlanda ; IV — Polo- 
Elveția, Olanda ; V — Spania,

gia,
nia, , .
Austria și Portugalia.

Grupa 
geria și

Grupa 
gentina,

Grupa
Cîștigătoarele’ acestor grupe se ca

lifică In turneul final, alături de pri
mele 8 clasate la J.O.

Africii ! Tunisia, Egipt, Al- 
Guineea ;
Americii : SUA, Canada, Ar- 
Mexic și Brazilia ;
Asiei : Israel și Japonia.

ft
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A
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CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI

tl

LA PROBELE DE FOND
• ELENA BĂȘA Șl FERENCZ FORICO - CAMPIONI LA 5 km Șl 10 km • MEDALII

DE ARGINT PENTRU GHEORGHE VOICU (FOND SENIORI) Șl DORIN MUNTEANU

(SLALOM URIAȘ SENIORI) • IERI, „ALPINII44 AU DEZAMĂGIT

Reprezentanții României campioni balcanici: Elena Bășa și Ferencz Forieo. tn stingă. Ștefan Stăiculescu, 
In dreapta Gheorghe Piștea — antrenori. I

POIANA BRAȘOV, 24 (prin te
lefon). Vremea splendidă, zăpada 
excelentă și organizarea ireproșa
bilă, cărora li s-au adăugat succe
sele fondiștilor români, au făcut 
ca, în prima zi, campionatul bal
canic de schi să se ridice la un 
bun nivel tehnic și spectacular și 
să ne ofere unele satisfacții.

întrecerile de fond au început la 
ora 9, cînd, din apropierea caba
nei Vînătorul, starterul probelor, 
Vasile Căpățînă, a dat plecarea în 
cursă a junioarei iugoslave Gorde- 
na Rupe, cea pe care sorții au de
cis-o să inaugureze întrecerile ce
lei de a VI-a ediții a Balcaniadei. 
Puțin mai tîrziu, în tabăra repre
zentanților noștri era o animație 
deosebită. Normal, dacă ne gîndim 
că cu numerele de concurs 8, 9, 
10 și 11 au pornit Iuliana Pața și 
Elena Bășa (România), Violeta Ni- 
kolova (Bulgaria) și Helena Bester 
(Iugoslavia), adică sportivele care

aveau să lupte pentru cucerirea 
primului loc. Elena Bășa a impri
mat, încă de pe primii metri, un 
ritm susținut, accelerînd după a- 
proximativ 3 km, mai ales că pri- 
cipalele adversare nu cedau pasul. 
Tînăra noastră sportivă a avut un 
finiș excelent, iar la sfîrșitul celor 
5 km acele cronometrelor indicau 
un timp bun — 19:45 —, cu care 
a devansat cu 41 de secunde pe 
Helena Bester.

doilea titlu bales nic pentru repre
zentativa României.

Disputa seniorilor (15 km) a avut 
aceleași caracteristici ca și cea a 
juniorilor. Cunoscutul Petar Pan
kov (Bulgaria) a cîștigat cel de-al 
cincilea titlu balcanic, demonstrînd 
că supremația fondului în această 
parte a Europei încă îi aparține. 
Gheorghe Voicu și Gheorghe Gîr- 
nițâ au făcut curse tactice bune și

(Continuare în -pag. a 4-a)

senior la slalom uriaș

au dobîn-

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. a 4 a)

Mihai BIRĂ 
Ppul IOVAN

puțin a lipsit ca Voicu 
lizeze visul de a cuceri 
campion balcanic, după 
nai.

să-și rea- 
titlul de 
cel națio-

.'farko Kavcic, cel mai bun

Juniorii s-au Întrecut pe distan
ța de 10 km. Disputa lor a fost 
pasionantă, deosebit de frumoasă, 
ea incheindu-se cu un succes me
ritat al reprezentantului României. 
Ferencz Forieo. Acesta a ocupat 
primul Ioc la o diferență de nu
mai două secunde față de următo
rul clasat Frank Tajnikar (Iugo
slavia). Ultimul plecat în cursă a 
fost Frank Tajnikar care, fiind în 
permanență anunțat de antrenorii 
săi despre situația cursei, a făcut 
o mare risipă de energie. Ferencz 
Forieo l-a urmărit în mod special 
însă pe Miro Brajnik (Iugoslavia), 
campionul de anul trecut al Bal
caniadei. dar cînd a aflat că peri
colul vine din altă parte, a arun
cat în luptă toată forța de care 
era capabil și, datorită unei alu
necări bune, a reușit o excelentă 
performanță, cucerirea celui de-al

★
Dacă schiorii fondiști 

dit două di.n cele trei titluri puse 
în joc, reprezentanții probelor al
pine ne-au dezamăgit, ratînd toate 
cele trei ocazii avute. în mod fi
resc, interesul cel mai mare (și 
speranța noastră) se îndrepta spre 
proba de slalom uriaș seniori, în 
care credeam într-o victorie a lui 
Dan Cristea. Știam că schiorii iu
goslavi sînt foarte buni la slalom

FATA CADRELOR TEHNICE SE AFLA 0 SARCINĂ
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MARE RĂSPUNDERE: PERFECȚIONAREA 
DE SELECȚIE SI PREGĂTIREPROCESULUI

cum am anunțat, în urmă 
cîteva zile, a avut loc in 
i Facultății de drept o 

consfătuire de lucru la care au 
luat parte aproape toți antrenorii și 
profesorii de educație fizică din Ca
pitală. Această lntllnire, a constituit 
o urmare firească a unei alte discuții 
organizată, cu puțin timp înainte de 
către Biroul C.N.E.F.S. și la care au 
fost prezenți, președinții și conducă
torii sectoarelor tehnice de la princi
palele cluburi și asociații sportive din 
București. Ca și atunci, și de această 
dată a fost prezentat un referat în 
care s-au analizat principalele cauze 
ce determină ca procesul instructiv- 
educativ să nu dea roadele așteptate, 

să nu aibă o eficiență în raport di-

masculin-1974
SORTI

Iată și alcătuirea seriilor turneului 
final : Â — Cehoslovacia, R.F. a Ger
maniei și învingătoarele din grupele 
2 și 1 : r -------
învingătoarele din grupele 4 și 
C — R.D. Germană, U.R.S.S. și 
gătoarele din grupele Asiei și 
ricii; D — Iugoslavia, Ungaria 
vingătoarele grupei 3 din Europa și 
grupei Africii.

B — ROMANIA, Suedia și 
’ ” ’ " ‘ 5 : —

invin- 
Ame- 
și in

7

se facrect cu eforturile materiale ce 
pe acest tărîm.

în afară de aceasta, au fost 
la cunoștința antrenorilor și 
sorilor de educație fizică din
rești constatările și concluziile unei 
activități de control desfășurată în

aduse 
profe- 
Bucu-

ultima 
todiștii 
scopul 
direct responsabili de realizarea mari
lor performanțe sportive o serie de 
probleme de actualitate.

perioadă de timp de către me- 
și activiștii C.M.B.E.F.S., cu 

de a pune In fața factorilor

EXEMPLE DEMNE DE URMAT
Nu încape îndoială că activitatea 

sportivă de performanță din Capitală 
reprezintă unul din pilonii de bază 
ai întregii noastre mișcări sportive. 
Din rîndurile sportivilor bucureșteni 
s-au ridicat numeroși campioni, care 
au obținut succese strălucite în ma
rile competiții internaționale, contri
buind la creșterea prestigiului spor
tului românesc pe plan mondial. 
Aceste rezultate sînt rodul muncii 
unora din cei peste 800 de antrenori 
și profesori de educație fizică ce-și 
desfășoară activitatea In cele 2S0 de 
secții pe ramură de sport. Atît din 
referatul prezentat, cit și din ceea ce 
de ani de zile se cunoaște, a reieșit 
că strădaniile de zi cu zi, seriozitatea 
și pasiunea cu care își îndeplinesc 
obligațiile profesionale o serie de an
trenori bucureșteni au făcut ca în 
palmaresul unor sportivi români să 
se înscrie performanțe de mare va
loare internațională. în rîndul acestor 
tehnicieni se cuvine să-i amintim pe 
Ion Benga (atletism), Radu Iluțan și 
Octavian Mercurian (caiac-canoe), de 
la Dinamo, Nicolae Navasart (caiac- 
canoe), Nicolae Mustață și Ilie Vîlcea

(scrimă), Ștefan Harko (gimnastică), 
de la Steaila, Marin Belușica (lupte) 
și Constantin Vasiliu (polo) de la Ra
pid, Silviu Dumitrescu (atletism), 
Paul Popescu (fotbal), de la Metalul, 
Ion Bota (handbal), de la I.E.F.S., Va
sile Constantinescu (lupte) șl Teodor 
Angelescu (polo) de la Progresul. Nu 
pot fi omiși nici acei 
căror rezultate nu sînt 
adică cei ce se ocupă 
și pregătirea juniorilor 
iie de performanță, ca

antrenori ale 
spectaculoase, 
de depistarea 
pentru secți- 
Paul Brașo-

SELECȚIA O

CONTINUĂ
• Prospectarea marei mase 
de copii și juniori să se realizeze 
cu efecte sporite • Dacă volu
mul de muncă este mic, perfor
manțele nu pot fi decit la fel...
• Comportarea și ținuta antre
norilor — un prim și eficient 
mijloc de educație • Disciplina 
la antrenamente o cerință 
obligatorie, indiferent de valoa

rea unui sportiv!

veanu (volei), Cornel Pelmuș (scrimă), 
de la Șc sp. nr. 1 sau Ion Halmaghi 
(scrimă), Paul Niculescu (polo), Ghe
orghe Alexandrescu șl Dan Bălășescu 
(handbal), de la Șc. 'sp. nr. 2.

PROBLEMĂ ÎNCĂ NEREZOLVATĂ
Din păcate, aceste cîteva exemple 

pozitive nu caracterizează încă în
treaga activitate sportivă de perfor
manță din Capitală, în cadrul căreia 
se constată destul de multe lipsuri. 
Dintre acestea, selecția constituie încă 
o problemă nerezolvată. în această 
direcție, analiza a plecat de la lucru
rile cele mai simple, dovedind că ma
joritatea antrenorilor și profesorilor 
de educație fizică care lucrează eu 
grupe de juniori manifestă multă 
comoditate, mulțumindu-se să reali-

zeze o selecție superficială, de mîntu- 
ială, CU TINERII CARE SE PRE
ZINTĂ DIN PROPRIE INIȚIATIVA 
la antrenamente. In felul acesta, nu 
se realizează o prospectare eficientă,

Călin ANTONESCU
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 3-a)
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IN MEMORIA LUI
DUMITRU MAIER
SPORTIVUL EROU

I
„Omule, să-mi spui de știi; / cine ești, de unde vii " I Ce ochi 

ai avut ? căprui ? / buze dulci sau amărui ? / către care stea din 
liău / a privit destinul tău ? ! Unde ți s-a odihnit / noaptea trupul 
obosit ? / Aveai dragă ori soție / sau iubit n-ai prins a știe ? 
Omule, ce nume ai ? / Cum te cheamă. în ce grai ? / Care 
în suspine / umblă lumea 
„Proletar

le-r

{■

după tine 1 / Vintul suflă mohorit
a fost. $i-atit“.

ea «

Foto : Luca ANi

oie, luptătorul ceferist căzut sub 
gloanțele jandarmilor aduși, tn di
mineața lui 16 februarie 1933. să 
facă „ordine* la Grivița roșie.

„Să-i avem aproape, atit pentru 
cinstire cît și pentru pilduitorul 
lor exemplu" — mai spuneau, la 
emoționanta manifestație de nle'.e 
trecute, purtătorii cravatelor ro
șii. ..motivind* de ce au adus bus
tul lui Dumitr (lucrat de
către profesorul Ioan R
și instalat pe 
de către tin< 
16 Februarie) 
acolo unde e

td expresie u

Nr. 7335'

O PROBA
VP 1

DE SANATATE PUBLICA

BLOND"
PE URMELE

LUI GHEORGHE GRUIA

i

arzînd de nerăbdare duM dina 
a startului. Ora 7.45. Masa 

ase-

„URIAȘUL

f ri A -n.

u j

Atelierele
Dionie

exect la modă In sport. Fie 
ia de baschet sau de 
volei sau de box, de 

sau de canotaj, ei sînt cău- 
Infrigurare de antrenori și 

auți intre aceștia, așa încît nu 
e mirare că fiecare „gigant" a 
ticat cel puțin două discipline 

ve pînă cînd și-a descoperit a- 
sta vocație.
idbalistul Ștefan Birtalan, „uns" 
mas al reputatului Gheorghe 
atit in echipa națională, cît și 

mația sa de club, Steaua, nu 
it nici el excepție de la regula

septembrie 1948 în 
din județul Sălaj, 
încă din primele 

un devotat prieten

a aderat 
ceferist) și

„Eroii trebuie să fie printre i 
spuneau pionierii Clujului < 

au dezvelit bustul lui Dumitru M 
(Pe soclul căruia poetul Ion Are 
a pus epitaful de mai sus), 
pionul național din 1931 la 
greco-romane, categoria semi

intre însă în 
iblinieze pio- 
re au instalat 

umitru 
perma- 
etrplu.

Nuso DEM1AN

t la 25 
ea Jibou 

a fost, 
clase ale școlii, 
ai sportului. Cu fizicul său impresio- 
r.ant. cu talia de pivot și cu umerii 
săi largi, el era întotdeauna primul 

toate concursurile care se organi- 
impunîndu-se curînd atenției 

..rofesorului de educație fizică Virgil 
Budu. Acesta îl trece pe rînd pe la 
atletism, baschet, volei și handbal, 
neștiind efectiv la ce sport să-1 „de
barce*, întrucît dovedea aptitudini 
excepționale pentru... toate ! Odată 
cu terminarea liceului, Ștefan intră 
la Școala tehnică de construcții din 
Baia Mare și este legitimat în echipa 
de volei Minerul care activa In di
vizia A. Mirajul golului, al porții de 
handbal și angajarea fizică directă îl

ESTE GREU DE LUPTAT CONTRA UNUI „NUME“
- ne declară, intr-o sală de senai. • caaMati ia flfal Mondial la...

Ținuta corpului, expresivitate 
carii mîinilor și asemănarea !r 
m-au făcut să cred de prima dată eâ 
cea pe care o aveam In fațâ este 
Nașka Robeva. vicecampioana mon
dială la gimnastică modernă. Ceea te 
mă făcea totuși să am o reținere, era 
faptul că In sala in care r.e gineam, 
era locul de desfășurare al .Interna
ționalelor" de sabie ale Bulgariei si 
nicidecum o sală cu covor și cu ptan. 
Și totuși, nu mă Înșelasem. Prezenta 
ei in lumea „armelor albe*, se da
tora... soțului său A. Liptcev, cranp»- 
nent al reprezentativei Bulgariei i* 
scrimă. .

Amabilă și zîmbitoare (Lîpteev eb- 
ținuse tocmai calificarea în «fem- 
rile de finală), Nașka Rcbeva a ris- 
puns favorabil invitației la un diatoc

— Care din cele două «portari, 
gimnastica sau scrima, oferă maă 
mari emoții ?,

— Cred că scrima. Am emoții pen
tru fiecare asalt pe care-1 susține to
tul meu și cum acestea sint atfi de 
multe într-o competiție, vă închi
puiți I... Nici nu-mi revin bine și eî 
intră din nou pe planșă. La noi este 
cu totul altceva. Dar nu-i exclus e» 
fntrebîndu-1 pe el, să vă rlspor.dă 
Invers. De 
tor și cele 
diferite.

— M-am

gimnastică modernă (N. Robeva)
•niș- 
•:-e.

In fată 
ploana

fapt, emoțiile de specta 
de concurent, sin: teta

numărat printre cel care 
în luna noiembrie a anulai trecut, 
v-au aplaudat evoluțiile in sala JU 
August" din capitala noastră.

— Ce amintire plăcută >-

RECORDURI
IN LUMEA

NECUVINTATOARELOR
In- 

veterinare a stabilit • 
perfor- 

este adevărat, neomolo- 
stabilite de diverse ani-

Centrul new-yorkez pentru 
formații 
listă a celor mai bune— 
mante — 
gabile ! — 
male.

VITEZA

viteza de 96 km kilo- 
oră. antilopa este cel

ceste! vuite fa Rrmânia! Si aceasta 
r.u rraral pentru victoria obținută, ci, 
mal ales, pentru felul cum am fost 
teewgtata «ă apreciată Am acasă zia- 
ral ^BORTUL care mi-a publicat fo- 
•r<?aSa pe pggtaa fatiia.

— M răpește mult 
tirea ?

timp pregă-

— D*. cînd faci
nâef m știi eîr.d

Stat tarte rare zilele HP
te *■—e ms aas contact eu covorul, cu

«au eu exercițiile la oglindă.
— Car» e wdgț rqți ci sint eiemen- 

tete car» ăeeiă succesul unul exer-” 
rițra fi rar» atrag „sensibilitățile* ar- 
Mirilor •

— Să știți ci este r.umai un punct 
de vedere DersonaL S-ar putea să 
—s' fie si altele. Cred că gradul de 
dificultate al elementelor introduse 

exercițiu, viteza de execuție, ele
vata. originalitatea, precizia minui- 
—? obiectelor. Și toate acestea pe 
fr-.dul ur.ul acompaniament muzical 
Mne ales, care să
eterne tt.

— Vi eompuneți 
ții le 7

ceva 
trece 
dintr

cu pa- 
tlmpuL 

•-un an,

puncteze fiecare
singuri exerci-
întotdeauna cu

— Cite ceecnrente se prezintă la o 
r.r.ală a campionatului Bulgariei ?

— La categoria maestre, în jurul 
cifrei de La categoriile inferioare 

fiind foarte multa, 
afara echipelor d? club, 

i echipe școlare. Aici a- 
ei școli cu program 
antică modernă.

Tr- St 2
i e

spe-

din

sinttinere pe atît 
ile lor mă fac să 

că au ceva din „școala*

atrag, însă, de partea sportului cu 
mingea mică, în noiembrie 1966 el 
dcbutînd în formația băimăreană Mi- 
naur. Peste numai un an „uriașul 
blond" își propulsează echipa în pri
ma divizie a țării, devenind spaima 
portarilor, cu „ghiulelele" pe care le 
expedia din înălțimea staturii sale 
El este cooptat pe rînd în reprezen
tativele naționale de juniori și tine
ret, pentru ca, la trei ani de la de
but, în 1969, să fie inclus în prima 
garnitură a țării, cucerind împreună 
cu aceasta titlul suprem la C.M. de 
la Paris. Devenind, în 1970, compo
nent al echipei bucureștene Steaua, 
Ștefan Birtalan a îmbrăcat de două 
ori tricoul de campion național fiind 
considerat, în momentul de față, cel 
mai puternic șuteur din handbalul 
nostru.

Iată deci un fruntaș de necontestat 
al sportului nostru cu mingea mică, 
un vîrf sportiv căruia — oricît ar pă
rea de paradoxal — nu i s-a solicitat 
pînă acum nici un interviu. Acesta e 
primul...

— Se spune despre d-ta că ești un 
„tunar" prea... timid. Așa e ?

— N-aș zice timid, dar pînă acum 
cîtva timp eram împovărat de com
plexe. Să joci alături de un handba
list de talia lui Gruia și să știi că 
toată lumea așteaptă de la tine ace
lași lucru ca de la cel mai bun jucă
tor al lumii nu e puțin... Cred, însă, 
că am scăpat de complexele mele și 
am început să mă apropii de randa
mentul pe care simt că pot să-1 dau. 
De altfel, coechipierii mei de la Stea
ua m-au sprijinit foarte mult pentru 
a putea reuși acest lucru.

— La un moment dat te specializa
seși în aruncările de la 7 m. Aveai 
un adevărat ritual in executarea a- 
cestor aruncări. Ți s-a intimplat de 
inulte ori să ratezi ?

— La început înscriam toate arun
cările. Portarii erau de-a dreptul în
groziți de forța șutului meu, dar cu 
timpul au început să-mi „prindă" col
țurile. A trebuit să recurg la un 
prim șiretlic : mă prefăceam că voi 
arunca extrem de puternic, portarii 
Ieșeau cu 2—3 pași șl le „puneam" 
mingea ușor, cu boltă... S-au obișnuit, 
însă, și cu acest gen de aruncare și 
am recuri la a treia : tn momentul 
cînd ajungeam la jumătatea mișcării

ȘTEFAN BIRTALAN
Foto : N. DRAGOȘ

pregătitoare pentru șut, trimiteam 
mingea ca un „bobîrnac", cu viteză, 
pe lingă capul portarului, care era 
surprins de rapiditatea execuției. A- 
cum am deci la dispoziție trei ge
nuri 
cîte o dată, dar numai cînd min
gea... întîlnește bara sau iese afară...

— Crezi că vei ajunge un jucător 
tot atît de bun ca Gruia ?

— Aș minți dacă aș spune că nu 
cred, dar de la a crede și pînă la a 
reuși e drum lung. Despre mine se 
spune că am șutul mai puternic decît 
al lui Gruia, dar eu nu am calită
țile lui fizice — detentă, viteză, in
cisivitate, așa încît nu pot ajunge 
un handbalist de mare valoare decît 
cu sprijinul coechipierilor, care tre
buie să-mi creeze culoare, să mă 
pună în poziție de șut. Așa s-a în- 
tîmplat la Moscova, în meciul retur 
cu campioana U.R.S.S., unde am în
scris 12

— Ce 
mători ?

— In 
studiile, 
apoi, firește, doresc să realizez cît 
mai mult în jocul care ml-a devenit 
atît de drag, în handbal, și cînd spun 
asta mă gîndesc la un nou titlu de 
campion național cucerit împreună cu 
echipa mea de club, după care viitoa
rea ediție a J.O. reprezintă obiectivul 
pentru care mă voi pregăti cu mare 
seriozitate. în sfîrșit, o dorință mai 
intimă, care se va împlini foarte cu
rînd, este aceea de a mă căsători...

Ineredibil 1 Anul acesta peste 10 000 de 
participanți iau startul In Suedia Intr-o 
cursă de schi fond pe distanța de 85,9 
km ! Șl totuși este adevărat : VASA, 
cea mai mare cursă de schi din lume 
se află fn acest an la cea de . a 50-a e- 
diție ! ... „Prima ediție a acestei magnifice curse 
a avut loc în 1923. cînd peste 100 ama
tori au parcurs distanța dintre locali
tățile Sălen șl Mora omagiind eroismul 
unui tînăr patriot. Gustav Vasa, a că
rui faptă a devenit legendară. Se spune 
că in Iarna grea a anului 1520, tlnărul 
Vasa se găsea în localitatea Mora. încer- 
cind să-i convingă pe compatrioțil să! 
de necesitatea desfășurării unei lupte 
organizate împotriva cotropitorilor da
nezi. Nereușind să-i convingă, a pornit 
cu durerea In suflet spre granița nor
vegiană. Locuitorii din Mora și-au dat 
apoi seama de consecințele refuzului lor 
si au trimis pe urmele Inflăcăratulut pa
triot pe cei mai capabili schiori din lo
calitate. Abia după 90 km, în satul Să
len. el au reușit să-1 ajungă. Sub im
boldul acestui minunat gest de solidari
tate. Vasa face cale întoarsă și organi
zează o armată de schiori, a căror lun- 
tă va duce la constituirea statului liber 
suedez.

Din 1923, In fiecare an mil de suedezi 
(fn ultima vreme participă șl străini) se 
aliniază la start. Care este motorul a- 
cestei impresionante manifestări 7 Nu
mai tradiția, patriotismul 7 Este vorba, 
f'ră îndoială, ți de voința fiecărui in
divid de a-șl proba sieși că este capa
bil de un act de curaj deosebit. Iată 
pentru ce. participînd la această între
cere. fiecare Iși aruncă o mică provo
care.

Spectacolul cursei este insolit. Imagi- 
ginațt-vă In zorii unei dimineți, 10 000 
de schiori forfotind, gesticulînd pentru 
a se încălzi și a-și lua poziția de ple
care. „.-I..." J" *' * ~1i~"
eliberatoare .. ------
alergătorilor se pune tn mișcare 
meni unei uriașe avalanșe. Ritmul este 
infernal fiecare fncercînd să se desprin
dă. evitînd căzătura si busculadele. După 
cîteva sute de metri, ritmul se domo
lește bruștele accelerări producîndu-se 
de fiecare dată cînd se ivește o breșă. 
Și avalanșa continuă, năpustindu-se In 
pădure, fiecare individ umăr lingă umăr, 
schlu lingă schiu. strivirdu-se nnarent, 
acî formînd un tot unitar, aci desprin- 
rîndu-se pentru a se rostogoli cu repe-

zlciune. La ieșirea din pădure. 8 piste 
eliberează schiorii din corsetul aglome
rării. primilor kilometri. Din cînd în 
cînd apar punctele de alimentare unde 
faimoasa „Blăbarsoppa" _ o supă de 
afine ■— este cea mai căutată, o mul
țime densă șl entuziastă Iși Încurajează 
favoriții. Regiunea este minunată. Pădu
rile troienite, cerul albastru șl strălu
cirea soarelui fac pe alergători să uite 
lungimea traseului si propria slăbiciune. 
Intre km. 50 și 70, alura este vie sub 
imboldul spectatorilor și a dorinței de 
a termina. încă puțin și clopotnița bi
sericii din Mora apare la orizont. Con-* 
eurențli intră triumfal pe străzile locali
tății sub baia binefăcătoare a aplauze^ 
lor oferite cu atîta generozitate, de par
că fiecare alergător ar fi un Învingător. 
Și este într-adevăr. un învingător !

Ce gindim despre aceasta ? Ce probă 
mal elocventă de sănătate publică ? Ce 
lecție mai vie de morală în care schiul 
este mai mult decît un sport, este o mo
rală 7 Ce pildă mal grăitoare 
de putere a voinței, de confruntare a 
individului cu sine, la capătul cursei 
așteptîndu-1 pe flecare bucuria victo
riei ?

„Adevăratul sens al schiului — spunea 
J. P. Sartre — este acela de a ne per
mite să stăpinim zăpada, dificultățile 
Întrecerii și pe noi, schiorul fiind în 
orice clipă în căutarea lui însuși, a eu- 
lui său absolut".

Scriind aceste rindurl, mi-a încolțit 
speranța că poate undeva, și Ia noi, 
cineva va Iniția un cros pe zăpadă, nu 
neapărat pe 90 km. Intr-o duminică 
frumoasă de iarnă deschis tuturor.

prof. ION MATEI

de aruncare. De ratat mai ratez

ALESUL NIMFELOR

„Temerarului coborîtor al pîr- 
tiilor de zăpadă"

Desprins din negura-așteptării 
Și avîntat pe căi de vată, 
Pribeagul mesager al zării, 
Din umbra muntelui se-arată.

goluri, 
planuri

primul 
eu fiind

ai pentru

rînd mă 
student la

anii ur

preocupă 
I.E.F.S. ;

Horia ALEXANDRESCU

Un nor de-argint, care se pierde 
In răsucirile de cale,
Purtind în scurta-i drumeție, 
Chemarea petrelor din vale.

tn mărginita-i strălucire, 
Alesul nimfelor de gheată 
împodobește cu-o privire, 
înduplecată suprafață.

Se-aud cîntări vestind a noapte. 
Zeiescul chip brăzdat de cute, 
Se pierde-n volbura de șoapte, 
Cu gîndurile-i... neștiute.

GH. DUMITRU

O RELUARE RATATĂ

BOX INTRE... SUPA ȘI DESERT!

în fracuri și rochii

transforme, cu timpul, 
într-o afacere de 

managerul Levine 
unui hotel la 

peste 
„lumea 

a Parisului să măpînce co-

Atingînd 
metri pe 
mai iute sprinter din lumea ani
malelor. Ghepardul, cu 90 km pe 
oră și cangurul cu 70. au dreptul, 
de asemenea, la un loc pe... po
dium.

— Cam apreciați gimnastele 
România ?

— Pe cit sfr.t de 
d* Evolu
afirm 
rcastr

— Adici?
— Combinațiile, varietatea elemen

telor șl dinamismul. Deși foarte 
Uniri, echipa României promite sur
prize plăcute într-un viitor apropiat, 
poate chiar la Balcaniada din toamnă 
de la București. Mi-au plăcut in mod 
deosebit Rodica Pintea. Cristina Sima. 
Maria Preda. Mihaela Tîmoveanu.

— Cu ce «anse mergeți Ia mon
dialele de Ia Rotterdam ?

— Tn la numai cîi
zile du âzut la telev
C. E. d lîstic și am <

Nașka Robeva se pregătește cu 
sirg pentru viitoarele campionate 

mondiale
Futo : B.T.A.

CURSE DE FOND

Gazela se situează în frunte, 
grație unei rezistențe care îi per
mite să acopere distanța unui ma
raton. cu viteză de 56 km pe 
oră. Renul se clasează pe locul 
al doilea, cu 40 km pe oră.

ÎNĂLȚIME

Recordul aparține net delfinului, 
cu fi.60 m. Urmează puma cu 5 
metri.

LUNGIME

Victorie, previzibilă a cangurului, 
cu 14 metri.

...Am uitat de pe această listă... 
puricele, care este imbatabil 
săritura în înălțime.

ANTRENOR
48 DE ORE!

MINEL IONCESCU. HUNEDOARA. 
„Trebuie să știți că atît eu. cît și tatăl 
meu iubim fotbalul. Dar, ne si contra
zicem (n.n. Bine faceți ! Altfel, viața 
microbiștilor ar li monotonă, neintere
santă). De pildă, atunci cînd la un meci 
de fotbal disputat Ia cadrul L.I.M. Hu
nedoara, un jucător nu 
vitura de la 11 metri, 
gea încet înainte,

a tras direct lo
ci a trimis min- 
un coechipier aiar

șl a marcat, eu am 
procedat corect, acor- '

pătruns tn careu 
•pus ci arbitrul a________ _____ ,____
<Und golul, iar tata susține că uu gol 
Înscria In asemenea condiții, nu est» va
labil". în materie de fotbal, copiii nu 
fac rău dacă-șl contrazic uneori părin
ții I Așa cum ați făcut dv. Golul a fost 
perfect regulamentar.

ȘTEFAN CIPERE. TURNU SEVERIN. 
„Clțlva colegi de muncă afirmă că, tn 
urmă cu ctteva luni, Cassius Clay l-a 
Învins prin K. O. in repriza a șaptea, 
pc Foreman. Eu susțin că acești doi 
boxeri nu s-au tntllnlt niciodată. AJu- 
tațl-mă să scap de ironiile lor, bineîn
țeles dacă am dreptate". Vă ajut, cu 
plăcere, confirmlnd că aveți dreptate. 
Cum fac acum, insă, să-1 salvez șl pe 
colegii dv. do ironiile dv. 7

VIOREL TURDA, SIGHET. îmi puneți 
două întrebări : 1. dnd vor avea loc 
meciurile cu R. D. G. șl Finlanda, Ia 
București 7 La 27 mai 1973 șl. respectiv, 
la 14 octombrie 1973. 2. Cu ce echipă 
țin 7 Cu echipa de oină Avlntul Curcanii

ILIE NECULAI, COLONIA ROȘIA- 
■TIU. In finala campionatului mondial de 
handbal (masculin) din 1970, de Ia Paris, 
reprezentativa României a Întrecut, după 
un mec; disputat la cea mal înaltă ten
siune, echipa R. D. Germane. Scor: 
r 12 (4—5).

M. CORNEL. PLOIEȘTI. Este perfect 
adevf rat : Lucescu n-a venit de la Știin
ța București, la Dinamo, ci a fost vor
ba de o... restituire. Lucescu fusese Im-

Lipsește aoar orchestra...

Pentru prima oară, după multe 
decenii, un manager francez a în
cercat să adapteze, la Paris, un 
vechi obicei al cluburilor londo
neze de altădată, organizînd un 
meci de box într-un... restaurant, 
cu asistență 
lungi !

Sperînd să 
experimentul
mari proporții, 
a angajat salonul 
modă, „Meridien", invitînd 
o sută de persoane din 
bună" 
pios și să urmărească... meciul din
tre campionul Franței, Kichinian, 
și spaniolul Torres. Totul pentru 
400 de franci...

în ciuda celor două nume so
nore și a eforturilor de a amenaja 
un ring regulamentar, încercarea 
a dat greș, puținii spectatori de- 
clarînd că boxul și... brînza nu 
merg împreună și că nu intențio
nează să mai urmărească — de 
fel — asemenea reprezentanții pe
nibile.

Comentînd, cu amărăciune, în 
„Paris Match" (din care reproducem 
imaginea alăturată) seara petrecută 
la „Meridien", Guillaume Hano- 
teau susține — cu multă dreptate 
— că o întrecere sportivă trans
formată într-un privilegiu al celor 
cu bani își pierde sensul de a exis
ta, devenind un .spectacol trist”, 
la care nu merită să-ți pierzi vre
mea.

Se pare că după acest experi
ment nefericit, la Paris boxul se 
va reîntoarce — definitiv — între 
tribunele pătimașe ale Palatului 
Sportului, spre deliciul spectatoru
lui de rînd și spre disperarea abi
lului Levine...

Ambiția Îmi va reveni, cu siguranță. 
La noi, ca și In patinaj, ca șl în... 
scrimă este greu de luptat contra 
unui „nume*. De cele mai multe ori, 
șanse mai mari de cîștig au tinerii 

re abia acum se ridică, decît cei din 
ropierea „numelor" ilustre. Dar 
egătesc acum un exercițiu care cred 

o să fie o surpriză pentru toți.
— Doriți să reveniți la București 7 
— Da și aș dori să aduc cu mine 
titlul... mondial.

Succes... ! !
Nepela.

PENDULA...
CU „GOLURI1*

este Andrei 
momente de descu- 

îr noiembrie, 
le destul timp

me-

F.C. 
Her- 
luni

Un record în materie — socotit 
fără precedent In istoria fotbalului 
— a bătut, recent, antrenorul 
xican Helenio Hernandez.

Angajat de cunoscutul club 
Guadalajara din prima ligă, 
nandez s-a prezentat la lucru
dimineața, marți a efectuat un 
prim antrenament cu jucătorii, iar 
miercuri seara a fost înștiințat că 
este... demis din funcție! 1 în plus, 
conducerea clubului — care l-a în
locuit pe Hernandez cu peruvianul 
W. Ormeno — a motivat demiterea 
primului antrenor prin argumente 
de ordin... financiar, deși contractul 
cu Ormeno — anunțat public — 
prevedea un salariu dublu 11 _

Octavian VINTILA

MIC DICȚIONAR FOTBALISTIC
DOMINARE STERILA = ...Birocrație fotbalistică !
FUNDAȘ CARE SALVEAZĂ DE FE LINIA PORȚII =

JOC EGAL = Nu ești mai bun. dar nici eu mai slab !
JUCĂTOR — Relație... minge-fotbal !
DOMINARE TERITORIALA A OASPEȚILOR = Musafiri cu tupeu !
JOC LA OFSAID = Linie mobilă cu... mobil !
JOC OBSTRUCTIONIST = A jena adversarul... fără jenă ! 
JUCĂTOR IEȘIT DIN FORMA = ...Reformă !

...Salvagol !

D. C. MAZILU

Fostul arbitru italian de primă 
ligă, Nino Guzzi, s-a dedicat — 
după încheierea activității pe te
renurile de fotbal — mtgăloasei 
meserii de ceasornicar, creind un 
tip de mini-pendulă care se bucură 
de mult succes printre „tifosi". 
Pendula lui Guzzi nu bate, la fie
care oră, ci „vorbește", anunțînd 
ora exactă prin repetarea cuvîntu- 
lui „gol", în vreme ce cifrele de 
pe cadran reprezintă siluete de 
fotbaliști celebri.

Gurile rele afirmă că dacă Guzzi 
— altfel un arbitru cunoscut — 
s-ar fi ocupat de la bun 
de ceasurile sale, fotbalul 
ar fi avut mai mult de

.. .Celebrul săritor cu schiurile, 
norvegianul Wirkola, este și un re
numit fotbalist în țara sa ? El 
joacă în echipa Rosenborg Trond
heim. cîștigătoarea „Cupei Norve
giei". în partida internațională 
pentru „Cupa cupelor” dintre Cel
tic Glasgow și Trondheim (2—1) 
golul nordicilor a fost marcat de 
Wirkola.

.. .sabrerul polonez, Jerzy Paw
lowski, multiplu campion mondial 
și olimpic, s-a retras din activita
tea competițională recent, la vîrsta 
de 41 ani ? în meciul de adio, 
exact în ziua cînd Pawlowski îm
plinea 41 de ani, echipa de sabie 
a Poloniei a susținut în întîlnirea 
cu echipa Ungariei în care 
numitul mușchetar polonez a 
tigat toate asalturile.

,. .fostul jucător brazilian,
mir, care a evoluat în echipa 
Braziliei la C.M. din Elveția (1954), 
Suedia (1958) și Chile (1962). a 
fost împușcat mortal într-un bar

rău famat din localitatea brazi
liană Passage ?

.. .tribunele din jurul trambuli
nei de sărituri cu schiurile din 
Innsbruck, care va găzdui J.O. de 
iarnă din 1976 — au o capacitate 
de 60 000 de locuri ? 
este faptul că, această 
bază sportivă olimpică 
o distanță de un sfert 
mașina față de centrul 
Innsbruck.

.. .fostul dublu campion 
atletul african Keino Kipchoge este 
tatăl a 6 copii. Acesta a fost mo
tivul principal care l-a determinat 
să treacă la profesionism.

Interesant 
importantă 
se 
de

afla la 
oră cu 

orașului

olimpic,

prumutat de Dinamo echipei Știința, 
negăsindu-i-se în formula de-atunci un 
loc în formația dlnamovistă.

RICUȚA BOGDAN, DROBETA TURNU 
SEVERIN. „Echipa mea preferată este 
și va fi Universitatea Craiova. De cînd 
au intrat in „Națională" Sameș și Mar- 
cu, plutesc de fericire și-i disprețuiesc 
pe cei care mă contrazic, spunînd că 
nu echipa din Bănie este cea mai bună 
din țară. Vă rog a-mi publica adresa 
(str. Independenței ar. 2) pentru a pu
tea coresponda cu toți suporterii favo
ritei mele". Păcat că nu pot juca su
porterii, in locul idolilor lor. Slnt con
vins că i-ar întrece in materie de moral 
șl de voință !

ȘTEFAN BARBU, BAIA MARE Oa
menii se schimbă. Implicit, se schimbă 
și judecățile asupra lor. Poate că, la 
ora actuală, și dv. priviți altfel lucru
rile...

GR. TOLOACA. ALBA IULIA. Am 
reținut una dintre „întrebările suporte
rului Culiță" : Cei care pun TĂLPI (pe 
gazon), nu cumva sint CISMARI (in 
fotbal) 7

MARIUS KUSOVICI, BUCUREȘTI. Cu 
trei decenii în urmă, In timpul războiu
lui. s-a disputat un campionat de fotbal 
de proporții reduse, care nu figurează 
în evidența oficială a edițiilor diviziei 
A. Competiția a fost ciștigată de F. C, 
Craiova. în rindurile căreia evoluau, 
printre alții. Felecan, Albu. Nistor, An
gelo Niculescu șl Ștefan Covaci.

VASILE BERTELAN, LUCACENI. Cam 
devreme — la 15 ani — al pornit pe 
drumul rămășagurilor. Nu e mai puțin 
adevărat, însă, că adversarul fiind un 
frate de-al dumjtale, familia nu riscă

re- 
cîș-

Al-

inceput 
italian 

ciștigat !

EXPLICAȚIE...
a

Horst Koeppel. internațio
nalul vest-german de ia Vf. 
L. Stuttgart, se află — la 
23 de ani — într-un conti
nuu progres, multi comen
tator! de specialitate preco- 
nizind pentru toamnă 
transferul său, costisitor, 
la Bayern Munchen. cunos-

SIMPLA!
cuta echipa a lui Miiller și 
Beckenbauer. în ciuda ca
rierei sale remarcabile, cu 
16 evoluții în reprezentativa 
R.F.G.. Koeppel a fost ade
sea criticat că nu știe să 
joace mingile aeriene, fiind 
deficitar la loviturile cu 
capul. Vțzitat acasă de un 
reporter ' al revistei „Klc-

kers“ șl întrebat asupra a- 
cestei „lacune", Koeppel 
n-a avut nevoie de cuvinte 
pentru a convinge : și-a 
scos... peruca, arătind o 
chelie surprinzătoare pen
tru vîrsta sa. dar — scrie 
confratele vest-german — 
„lucioasă ca o oglindă".

Bilanț rugbystic
Recent, la Paris, a luat sfîrșit tur

neul în Europa al echipei Noii-Zeelande.
începută în luna octombrie anul tre

cut, călătoria faimoasei echipe AII 
Blacks s-a încheiat la 10 februarie, în 
capitala Franței.

Timp de aproape patru luni, celebra 
echipă a insulei din Pacific a susținut 
30 de jocuri, din care a ciștigat 23. a 
făcut 2 meciuri nule si a suferit 5 în
frângeri. Ultima dintre ele a însemnat si 
cea mai mare surpriză : eșecul din fața 
echipei Franței. Ia Paris (13—6).

în aceste 30 
zii au marcat 
254.

De 13 prima
Zeelar.de în Europa au trecut 85 de ani. 
într-adevăr. primul turneu a avut loc 
în 1888. Atunci din cele 16 jocuri susți
nute. Noua Zeelandă a ciștigat unul sin
gur. contra Irlandei.

PARIU

acum, răspunsul 
în ediția trecută

si fie în pagubă ! Și 
la întrebarea cerută : __ ,_ ________ ,
a Cupei României, la Cîmpina, în opti
mile de finală ale competiției. Metalul 
a eliminat pe F. C. Argeș. Scorul : 8—1. 
Au înscris, în ordine, Georgescu, omer, 
Troi țcaie juca atunci la Metalul) șt 
respectiv Dobrin, gol înscris in minutul 
99).

de întîlniri, neozeelandc-
508 puncte și au primit

deplasare a echipei Noii

C. MORȚUN Ilustrații î N. CLAUDIU

Zeelar.de


JUNIORII LA ÎNĂLȚIME ÎN „CUPA U.G.S.R."

VATRA DORNEI, 24 (prin tele
fon). în localitate au început 6îm- 
bătă întrecerile 
alpine și fond, 
U.G.S.R." (fostă 
minată din luna 
de zăpadă). La 
pă schiori și schioare din județele 
Brașov, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, 
Maramureș, Caraș-Severin și Su
ceava. Condițiile generale atmos
ferice (mai ales zăpada) au fost ex
celente, iar organizarea — asigurată 
de către Secția sport a Consiliului 
Central al U.G.S.R. și forurile 
sportive locale a fost foarte bună.

La „alpine", organizatorii au pre
conizat desfășurarea a două man
șe de slalom, cîte una pentru fie
care zi de concurs. Cea mai spec
taculoasă cursă a primei zile a fost 
oferită de juniori, ai căror prota
goniști au fost Ion Crețoi și Gheor- 
ghe Stinghe (ambii din județul 
Brașov), cărora li s-au adăugat 
Radu Buta (Suceava) și Gavril Leș

de schi la probele 
dotate cu „Cupa 

„Cupa Unirii", a- 
ianuarie, din lipsă 
competiție partici-

(Maramureș). Toți aceștia, dar mai 
ales suceveanul Buta, care este 
foarte tînăr (15 ani), au demonstrat 
frumoase calități. Din păcate, se
niorii s-au comportat slab. In rest, 
evoluțiile și rezultatele au fost nor
male.

REZULTATE TEHNICE — slalom 
special — juniori (42 porți) : 1. I. 
Crețoi 37,3, 2. Gh. Stinghe 37,6, 3. 
G. Leș 40,0 ; junioare (38 porți) :
1. Maria Manolache (Suceava) 35,6,
2. Florica Berețchi (Brașov) 35,9,
3. Corina Lițoiu (Brașov) 36,5; 
seniori (42 porți) : 1. N. Dăscălescu 
(Brașov) 34,2, 2. M. Miron (Sucea
va) 37.9, 3. M. Belei (Caraș-Seve- 
rin) 40,1 ; senioare (38 porți) : 1. 
Aurelia Hancic (Suceava) 41,4, 2. 
Mioara Soare (Brașov) 41,9, 3. Gabi 
Spermezan (Bistrița Năsăud) 50,0.

Probele de fond au revenit urmă
torilor : Andrei Berciog (Brașov) — 
la juniori, 5 km ; Luci* Benga 
(Brașov) — la junioare, 3 km ; Ni- 
colae Dudu (Prahova) — la seniori, 
5 km ; Elena Tișcă (Brașov) — la 
senioare 3 km.

Radu TIMOFTE

Inițiative care merită toată prețuirea

■

PORJI LARG DESCHISE ELEVILOR

SI

Astăzi, pe stadionul Constructorul

I
I
I
I
i
iConvenții încheiate de clubul Dinamo cu Școala sportivă Energia 

Clubul sportiv școlar • în perspectivă: larg acces și elevilor de la |

Liceul nr. 35, cu program de educație fizică

C. M. DE PATINAJ ARTISTIC, BRATISLAVA '73

Au trecut mai bine de trei sfer
turi de secol de la data cînd pe 
oglinda de gheață a unui parc din 
Leningradul de azi, patru patinatori 
se întreceau In ceea ce purta titlul, 
oarecum pretențios, de „prim cam
pionat mondial de patinaj artistic". 
Competitorii 
nite și joben 
lui jurnal de 
mișcările lor 
plitudinea și 
lor cu Max

PRIMUL TRIAL AL
Astăzi, loturile naționale A și B 

de rugby se vor întîlni cu prile
jul primului trial organizat de 
forul de specialitate. Evenimentul 
a fost precedat de prezența jucă
torilor din lot, cu cîteva zile în 
urmă, la o serie de probe de veri
ficare stabilite ale cei doi antrenori 
coordonatori ai muncii de pregă
tire, Dumitru Ionescu și Teodor 
Rădulescu. Testele au constituit, 
într-un fel. o primă triere a rug- 
byștilor susceptibili să îmbrace 
tricoul național la apropiatele me
ciuri oficiale, din primăvară, con- 
tind pentru „Cupa Națiunilor".

Trialul la două buturi, progra
mat pe stadionul Constructorul, va 
aduna în jurul balonului oval nu 
mai puțin de 44 de jucători. (Inițial 
au fost selectați 48, dar trei 
s-au accidentat — Rășcanu și Su- 
ciu de la Universitatea Timișoara 
și Cioarec de la Steaua, în timp 
ce lui Al. Ioniță — „U“ — nu 
i s-a aprobat deplasarea, avînd 
o situație școlară neclară...).

Cei mai mulți dintre selecționați, 
în această primă etapă, aparțin 
Griviței Roșii : Al. Pop, E. Stoica, 
T. Miclescu, Al. Dumitru, I. Si- 
mion. G. Leșanu, M. Ionescu și 
P. Barbu. Deci, 8 jucători, dintre 
care 6 au mai avut prilejul să 
joace în națională, la diferite eșa
loane. Urmează Steaua și Știința 
Petroșani cu cîte 6 rugbyști : N. 
Postolache, C. Șerban, C. Budică, 
Gh. Enache, R. Dtnbac și D. Te- 
leașă (complet restabilit, după sul
ta de accidentări dih anul trecut), 
respectiv C. Dinu, M. Ortelecan. 
E. Neaga, V. Fălcușeanu, M. Bur- 
ghelea și C. Florian. Și în cazul 
acestor echipe, cei mai mulți din
tre jucătorii selecționați au primit 
botezul unor partide internaționale.

Dinamo București și Sportul 
studențesc vor furniza lotului cite 
5 jucători: R. Iftlmie, Gh. Nica, 
M. Nicolaescu, P. Florescu (care 
reintră, după o Îndelungată ab
sență) și I. Constantin, respectiv 
C. Fugigi, D. Mihalache, A. Hari- 
ton, V. Iorgulescu șl P. Ianusievici. 
Simpla lectură ne dovedește că 
avem de-a face cu jucători experi
mentați. în proporție de 80 la sută, 
capabili să aducă un substanțial 
aport la reușita trialului.

în condițiile accidentărilor
care am amintit Universitatea Ti-

LOTURILOR A ȘI B
mișoara nu va trimite la București 
decît 4 jucători (I. Tătucu, Al.
Ceauș, I. Peter și El. Popovici), la 
fel ca și Farul Constanța — Gh. 
Dumitru, M. Bucos, Șt. Cririea și 
Gh. Dărăban. În ambele cazuri, 
antrenorii cluburilor respective au 
recomandat, realmente, pe cei mai 
buni sportivi.

Doar 3 jucători vor reprezenta 
echipa Politehnica Iași — P. Mo- 
trescu, I. Marica și P. Nicolau în 
timp ce C.S.M. Sibiu și C.S.M. Su
ceava vor fi prezente cu cîte un 
jucător, FI. Ioniță, respectiv L. 
Brumă.

reprezenta

Miercuri, loiDiiI pc stadionul 
Republicii, ora 13,30

RAPID -
f.C. KARL MARX STADT
• Azi, oaspeții evoluează la lași

Una din cunoscutele echipe din pri- n ) 14 xrt » —i i~, ■ -- r — - - . - . x ■ —„
țara

ma Divizie a campionatului R. 
Germane se află de vineri în „ 
noastră. Este vorba de formația F.C. 
Karl Marx Stadt, care efectuează un 
turneu de cîteva jocuri. Prima întil- 
nire va avea loc azi la Iași, în com
pania echipei locale Politehnica. În 
continuare, fotbaliștii din R.D.G. vor 
evolua miercuri (28 februarie) în Ca
pitală, pe stadionul Republicii, ora 
15,30 avind ca adversară formația Ra
pid București care se pregătește in 
vederea apropiatei tntilniri din Cupa 
cupelor cu Leeds United.

După cum am anunțat, echipa Di
namo București urma să efectueze un 
turneu de pregătire în Iran. întruclt 
acest -turneu a fost contramandat, 
dinamovîștii susțin azi cu începere de 
la ora 11, pe terenul III din parcul 
sportiv din șoseaua Ștefan cel Mare, 
un meci amical în compania divizio
narei C, Șoimii TAROM

ce TERNIB DE SELECȚIE PENTRU

Unde mergem
ATLETISM: Sala „23 August", de 

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

BASCHET : Sala Floreasca, 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 șl Școala 
sportivă.

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

POLO : Bazinul Floreasca; ora 
.10.30 : C.S. Școlar — progresul, Ra
pid — Zwenclub Scaldaris; ora 17.30: 
Rapid _ 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 (in 
deschidere, de la ora 9; Lotul de 
juniori — Steaua).

SCRIMĂ : Sala Floreasca II, de la 
ora 8 : campionatul diviziei B.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 9: 
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).

TENIS DE MASĂ_______________________ :__ - -—-t - ■*

Azi, în sala de Ia stadionul Re
publicii se va desfășura un concurs 
de selecție pentru desemnarea ju
niorului care va fi figura ca al pa
trulea component al echipei națio
nale de tenis de masă-seniori, ce

MARELE SUCCES
AL TRAGERII LOTERIEI 

IN OBIECTE
DIN 11 FEBRUARIE 1973
• PESTE 22.000 PREMII CON- 

STÎND ÎN AUTOTURISME, PRE
MII ÎN OBIECTE ÎN 
DE 20.000 LEI. 10.000 
LEI, 2.000 LEI, 1-000

Printre cîștigătorii de 
se numără Și l 
din București și Schotsch 
Raimund 
biu care 
toturism

• Toți 
municări 
martie 1973, pe baza cărora își vor 
putea ridica obiectele 
drul sumei cîștigate.
CIȘTIGURILE TRAGERII 
LE PRONOEXPRES DIN

Categoria 1 : 1 variantă

VALOARE 
LEI, 5.000 

LEI S.A. 
autoturisme 

Darian Constantin 
Ioan- 

din com. Laslea jjud. Si- 
cîștigă fiecare cît 1 au- 
„Dacia 1300".
cîștigătorii vor primi ev 
scrise pînă la data de 5

alese în ca-

EXCEPȚIONA-
18 FEBR. 1973

Categoria 1 : 1 variantă (25% ) a 17.500 
lei; categoria 2 : 3,60 variante : autoturis
me „DACIA 1100“ (55.000 lei); categoria 
3 : 23,50 excursii în U.R.S.S. (10.000 lei) ‘ 
categoria 4 : 39,55 excursii în Turcia 
(5.433 Iei): categoria 5 : 158.10 a 5.433 
lei: categoria 6 : 376,40 a 500 lei; cate
goria 7 : 830.50 a 200 lei; categoria 8 : 
1420,05 a 100 lei.

Autoturismele au fost cîștigate de : E- 
caterina Argăseală din Buzău, stejaru 
Timotei și Stejaru 
ceava.

Lista nominală 
excursii va apare 
ale ziarului.

Aglaia ambii din Su- 

a cîștigătorilor de 
in numerele viitoare

Am subliniat la timpul respectiv 
valoarea inițiativei clubului sportiv 
Dinamo București, de a asigura posi
bilități. largi de lucru — pregătire și 
antrenament — elevilor Școlii sportive 
Energia, instituție cu care se înveci
nează. Au trecut citeva luni de la 
încheierea acordului de colaborare 
și la „Energia" se și simte un oare
care salt valoric. Avînd unde să 
lucreze, elevii sportivi de la „Ener
gia" vor putea urca mai repede și 
mai sigur treptele măiestriei.

Mai recent, o convenție asemănă
toare a fost realizată între Dinamo și 
Clubul sportiv școlar: cu data de 1 
ianuarie 1973 reprezentanții celui mai 
tînăr club sportiv din țara noastră 
sînt beneficiarii terenurilor și săli
lor situate în Parcul sportiv din șo
seaua Ștefan cel Mare. Cu alte cu
vinte, lingă cei aproape 400 de elevi 
de la „Energia" vor putea să-și des
fășoare procesul de pregătire și cei 
900 de la Clubul sportiv școlar.

Iată o inițiativă prețioasă menită 
să determine un spor de calitate în 
munca de instruire a copiilor șl ju
niorilor, perspectiva de a avea spor
tivi de performanță încă de pe băn
cile școlii, fenomen tot mai frecvent 
întîlnit în multe țări.

în acest context, am socotit util 
să aflăm și punctul de vedere al 
prof. Cosnia Liță, vicepreședinte al 
clubului sportiv Dinamo București, 
rugîndu-1 să ne precizeze obiectivele 
finale ale colaborării cu „Energia" și 
Clubul sportiv școlar. Interlocutorul 
nostru, foarte prompt în răspunsul 
său, a ținut să remarce:

„Căutăm căile cele mai directe pen
tru a asigura loturilor naționale, la 
toate eșaloanele, sportivi de nădejde. 
O facem și prin intermediul propriei 
noastre pepiniere — copii și juniori, 
care se pregătesc in secțiile clubului, 
dar socotim că avem condiții pentru 
a facilita și altora posibilitatea de a 
se consacra, elevilor in speță. Cei de 
la „Energia", vecinii noștri, nu bene
ficiază pentru moment de condiții 
optime de antrenament, la Clubul 
sportiv școlar există, in cazul unor 
secții, o situație asemănătoare. Evi
dent. cu timpul, condițiile, se vor îm
bunătăți in cazul ambelor uițități 
sportive. Fină atunci. Insă, le-am 
creat condiții de acces stabilindu-se 
o planificare strictă de utilizare a ba
zelor noastre.

Ceva mai mult: avem suficient spa
țiu de timp pentru a găzdui încă o 
unitate școlară cu profil de perfor-

manță. Ne gîndim la Liceul nr. 35, 
cu program de educație fizică. Am fi 
bucuroși dacă forurile de resort ar 
împărtăși bunele noastre intenții și 
în consecință și-ar da avizul pentrn 
o asemenea colaborare. În fond, noi 
nu intervenim cu nimic în structura 
organizatorică a unităților sportive 
cu care înțelegem să colaborăm; fie
care dintre ele își păstrează o auto
nomie strictă. Sigur, va apare o obli
gație: atunci cînd este depistat un 
element de mare perspectivă, acesta 
să fie îndrumat cu prioritate către 
clubul nostru?

Inițiativa — 
de proiect — 
București, de a crea porți deschise 
bazelor’ sale și 
nr. 35 pare foarte interesantă. Mate
rializarea el ar facilita substanțial 
procesul de pregătire a celor peste 
350 de elevi de la această unitate șco
lară de profil, care traversează de 
multă vreme o perioadă de căutări 
și de neajunsuri la capitolul 
sportive.

Problema nu este nouă. Am 
nalat-o de nu știm cîte ori în 
peste 15 ani de viață ai liceului (!), 
ea s-a aflat, de asemenea, în dezba
terea organelor de conducere ale 
Consiliului popular al municipiului 
București și chiar ale Ministerului 
Educației și învățămîntului. Este mai 
puțin de un an de cînd prof. Eugenia 
Ticaliuc, inspectoare metodistă de 
educație fizică a Inspectoratului șco
lar ai municipiului București, releva 
într-o ședință la ministerul de re
sort, necesitatea dotării Liceului nr. 
35 cu un local adecvat și cu baze 
sportive aferente pe măsura preten
țiilor ce trebuie să existe față de o 
asemenea unitate școlară. Există, pro
babil, unele dificultăți obiective care 
amină împlinirea acestui deziderat. 
Pînă atunci, iată, merită a fi luată 
in discuție inițiativa clubului sportiv 
Dinamo, ca o soluție — cel puțin — 
tranzitorie, destinată să învioreze ac
tivitatea sportivă a elevilor de Ia „35", 
să-i stimuleze și pe elevi și pe pro
fesorii- de specialitate către o muncă 
mai concretă, cu un conținut mai bo
gat. Nu încape îndoială că fiind be
neficiarii unor baze sportive moder
ne. ca acelea de la „Dinamo", tinerii 
sportivi de la Liceul cu program de 
educație fizică din București își vor 
etala intr-un mod mult mai vizibil 
calitățile, toată pasiunea lor pentru 
sportul îndrăgit.

Tiberiu STAMA

deocamdată în stare 
a clubului Dinamo
pentru elevii Liceului

baze
sem- 

cei

în campionatul Capitalei
rapid a Învins pe dinamo cu 2-1
Ieri dimineață, la bazinul Flo

reasca, s-a desfășurat derbyul cam
pionatului municipiului București 
la polo, în care s-au întîlnit echi
pele Rapid și Dinamo. întîlnirea a 
purtat amprenta unei dîrze dispute 
pentru victorie, cucerită, în final, 
de formația campioană Rapid, cu 
2—1 (0—1, 1—0, 0—0, 1—0). în pri
ma repriză mai insistenți în atac,

ECDIPA NAȚIONALA MASCLIINĂ
va participa la campionatele mon
diale de la Sarajevo. Vor concura 
următorii șapte juniori : Al. Bu- 
zescu, Șt. Moraru. M. Firănescu, Cr. 
Romanescu, C. Popovici, M. Dinu 
și Ad. Cuc. întrecerile se vor des
fășura sistem turneu, cel mai bun 
din cinci seturi. Competiția va în
cepe de la ora 9 și de la ora 14,30.

poloiștii de la Dinamo reușesc în 
min. 3,30 să înscrie primul gol al 
meciului, în urma unui puternic 
șut expediat de Zamfirescu. După 
primirea acestui gol, rapidiștii se 
mobilizează, preluînd inițiativa. 
Drept urmare, In repriza a doua ei 
obțin egalarea prin I. Slăvei (min. 
7,41). în următoarea, nici una din
tre echipe nu reușește să-și valori
fice situațiile de gol, astfel că ea se 
încheie la egalitate. La numai un 
minut de la reluare, dinamovistul 
Zamfirescu ratează o lovitură de la 
4 m, ca după numai 2,28 min., 
Schervan să înscrie un nou punct 
pentru Rapid : 2—1, scor cu care 
va lua sfirșit partida. Au evoluat: 
RAPID: F. Slăvei — Bartolomeu, 
Teodor, Țăranu, Schervan, I. Slăvei, 
Min, Rusn, Mustață, Băjeanru, 
Olac ; DINAMO : Huber — Lazăr, 
M. Popescu, Popa, Frîncu, D. Po
pescu, Nastasiu, Zamfirescu. (EM. F.)

I

purtau costume Imblă- 
pe cap, conform ultimu- 
modă al anului 1896, iar 
trebuie să fi avut am- 
ritmul desuet al filme- 

_  __ ___  Linder. Era o singură 
probă, cea masculină, iar figurile de 
concurs nu semănau nici pe departe 
cu „obligatoriile" și „liberele" de azi.

Trecut poate neobservat, startul 
„mondialelor", luat în iarna acelui

duminica viitoare vor însemna un 
rămas bun luat de la unul din cei 
mai mari campioni ai gheții. Ne refe
rim, desigur, la cehoslovacul Ondrej 
Nepela, care încearcă acasă, în fața 
publicului său, cucerirea celui de al 
treilea titlu de campion mondial, 
după ce a urcat la cinci numărul 
victoriilor sale la „europene" — în 
cadrul recentei ediții de Ia Koln — 
și după ce a cucerit medalia de aur 
la Jocurile Olimpice ale anului tre
cut la Sapporo.

Prima reîntîlnire In anul post-olim- 
pic a așilor patinajului din trei con
tinente, tradițional reprezentate — 
Europa, Asia și .America de Nord — 
are însă și numeroase alte fațete in-

*
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Va reuși campioana europeană Christine Errath — in fotografie — șă păs
treze un loc pe podium in lupta directă cu formidabilul „trio" de 

adversare Karen Magnussen — Janet Lynn Sonja Morgenstern ?
an 1896, a însemnat totuși un punct 
de plecare spre succese în continuă 
creștere. întrecerea a ajuns acum la 
a 63-a ediție (la masculin), iar nu
mărul participanților și al țârilor re
prezentate se numără cu zecile. In 
zilele noastre, televiziunea face cu
noscute, în fiecare cămin, performan
țele așilor gheții, iar milioane de iu
bitori de sport sînt familiarizați cu 
tehnica dusă atît de departe în a- 
ceastă dificilă disciplină. O săritură 
„Axei" sau o „piruetă-cumpănă" nu 
mai sînt termeni scriptici chiar pen
tru cei care nu se numără printre 
obișnuiții stadioanelor sau ai patinoa
relor acoperite.

PATINAJUL A MERS DEPARTE..,
Desigur, a fost un drum lung lăsat 

în urmă de acest sport pe care ne 
place să-l numim „artă a gheții", a- 
propiat atît de mult de scena ade
vărată. Campionii celebri din trecut, 
care și-au lăsat numele înscris în 
nomenclatorul tehnic al figurilor duse 
la perfecțiune acum, n-ar putea da 
decît o palidă replică patinatorilor 
de azi. Chiar un Ulrich Salchow 
(1901—1911) sau o Sonja Henle (1927— 
1936), singurii care au fost laureațt 
de zece ori cu aur In 
premă, ar fi victime sigure Intr-o 
confruntare imaginară *“ " 
anilor noștri. Tehnica 
mers mult înainte...

Nu e mai puțin adevărat că în 
evoluția peste ani a acestei discipline 
au existat momente de urcuș și al
tele de coborîș. După o perioadă de 
intensă afirmare, în deceniul trecut, 
a urmat refluxul ce coincide de o- 
blcei cu schimbul de generații ine
rent. Au dispărut marii artiști ai 
gheții care ne-au Incîntat privirile 
în primele transmisii televizate. Mai 
dăinuie șl acum regretele lăsate de 
retragerea acelei zîne încîntâtoare nu
mită Peggy Fleming, a virtuoșilor 
săritori pe gheață care au fost Em
merich Danzer și Donald Jackson, sau 
a acelui cuplu perfect de interpreți 
ai baletului clasic format din Lud
mila Belousova și Oleg Protopopov. 
Dar azi se ridică noi campioni și poate 
arta lor va fi și mai înaltă.

NEPELA ÎNCEARCĂ O GREA 
„TRIPLA"

Campionatele mondiale care încep 
marți la Bratislava și continuă pînă

întrecerea su-
cu campionii 
patinajului a
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IN FAȚA CADRELOR TEHNICE SE AFLĂ 0 SARCINĂ DE MARE RĂSPUNDERE

(Urmare din pag 1)

pe principii științifice in marea masă 
a elevilor bucureșteni, din rîndurile 
cărora multe talente ajung să fie de
pistate, în cel mai fericit caz, la o 
vîrstă cînd marea performanță de
vine mai greu accesibilă.

Nu credem că In referat se exa
gera atunci cînd se făcea precizarea 
Că aproximativ 50% din tinerii bucu
reșteni cu reale posibilități de a ob
ține rezultate de valoare internațio
nală nu trec prin nici un fel de test 
selectiv, organizat, în mod special, de 
marile cluburi și asociații sportive. 
Să ne mai mirăm atunci că există 
antrenori sau profesori de educație 
fizică din București care lucrează de 
ani de zile fără să realizeze nici mă
car o performanță mediocră? De pil
dă, prof. Cornel Atanasiu, de ia Șc. 
sp. nr. 2, pregătește de trei ani o 
grupă de gimnastică, fără perspectivă, 
motiv pentru care nici n-a participat 
cu ea la vreun concurs. Rezultate nu 
mult diferite obțin și antrenorii Mir
cea Fornino (baschet), de la Șc. sp. 
nr. 3, ca și Mihai Pavelescu (volei) 
— Progresul, Adrian Samungi (atle
tism) — Rapid, Adriana Demeca si

Petre Popa (calac-canoe) — C.S. Șco
larul, care nu se preocupă să depis
teze elemente talentate pentru sportul 
de performanță.

Referindu-se la această problemă, 
prof. Constantin Popescu, directorul 
Școlii sportive nr. 2, a evidențiat ne
cesitatea unui sistem unitar de selec
ție. Precizînd că In acest moment se 
fac eforturi de către Centrul de cer
cetări științifice și documentare al 
C.N.E.F.S. pentru elaborarea unor ba
terii de teste, vorbitorul a arătat că 
este nevoie ca la definitivarea aces
tora să-și aducă contribuția toți cei 
care lucrează nemijlocit cu copiii și 
juniorii.

Cunoscutul antrenor de atletism de 
la Metalul, Silviu Dumitrescu, a apre
ciat In cuvîntul său că principala lip
să nu o reprezintă atît inexistența 
unui sistem unitar de selecție, cit in
suficienta preocupare a antrenorilor 
de a căuta in permanență elementele 
capabile să facă sport de perfor
manță. El a arătat cu acest prilej că. 
în ultimii ani. 
de atletism de 
aproape 30 000 
dintre care au 
numai acei cu 
se vor putea obține rezultate bune.

prin fața antrenorilor 
la Metalul au trecut 
de copii și juniori, 
fost reținuți In secție 
care sint speranțe că

0 DIFERENȚA CARE EXPLICA INSUCCESELE

ențează negativ comportarea ulteri
oară a acestor tineri atît ca perfor
meri, cît și ca cetățeni. In plus, sînt 
tolerate abateri disciplinare aproape 
zilnice, este drept, mai mici, dar prin 
îngăduința manifestată față de ase
menea acte se ajunge, treptat, la 
crearea unei atmosfere improprii des
fășurării unei munci instructiv-edu- 
cative plină de conținut și cu rezul
tate dintre cele mai bune.

Mai gravă apare atitudinea aceîoi 
antrenori și profesori care prin com
portarea lor nu constituie un exem
plu în fața elevilor lor. Ce pot spune 
în această direcție antrenorii Ion Pe
tru (gimnastică) — Șc. sp. nr. 1 și 
N. Marinescu (scrimă )— Clubul spor
tiv Școlarul, care întîrzie sau absen
tează repetat de la antrenamente? 
Cum poate pretinde antrenorul 
N. Boia (canotaj) — Clubul sportiv 
Școlarul, — o ținută corespunzătoare 
din partea elevilor săi cînd el vine 
la orele de pregătire In costum de 
stradă și cu țigara în gură? Răspun
surile Ia aceste întrebări le așteptăm 
din partea celor in cauză...

De asemenea, sînt frecvente cazu
rile cînd din dorința de a obține 
unele rezultate conducerile clubu
rilor bucureștene tolerează cu bună 
știință abateri grave de la normele 
de conduită ale sportivilor și chiar

ale unor antrenori. Au fost citate în 
acest sens cazurile unor fotbaliști 
(Răducanu, Boc, Dinu, Dumitraclie. 
Coman, Cristache, Dudu Georgescu) 
și ale unor jucători de hochei (Costea, 
Tureanu, Morar, Ștefanov) care s-au 
făcut vinovați de repetate acte de in
disciplină, unii dintre ei încâlcind 
chiar legile statului.

în această problemă, o excelentă 
impresie a lăsat asupra tuturor celor 
prezenți atitudinea adoptată de tînă- 
rul antrenor dinamovist Ion Nunweil- 
Ier. Acesta a arătat în cuvîntul său 
că este hotărît să nu mai tolereze 
nici un fel de abateri de la disciplină 
ale fotbaliștilor de la Dinamo Bucu
rești, precizînd că încă din timpul 
perioadei de pregătire din acest în
ceput de an ei a șl sancționat sever 
o manifestare nedisciplinată a tînă- 
rului jucător Moldovan.

Multitudinea aspectelor legate de 
munca de educație a determinat o 
hotărîre comună a tuturor celor pre
zenți și anume aceea de a nu se mai 
tolera nici un fel de abatere de acest 
gen și de a se realiza, prin eforturi 
conjugate, o îmbunățire rapidă și din 
toate punctele de vedere a muncii de 
educație cu sportivii și antrenorii în 
toate eșaloanele activității de perfor
manță.

una din 
care se 

o repre- 
în 

devenit

Este cunoscut faptul că 
principalele componente pe 
edifică marile performanțe 
zintă volumul de muncă depus 
cadrul antrenamentelor. A 
aproape clasică expresia, destul de 
plastică de altfel, care sugerează ast
fel progresul în marea performanță: 
„pentru fiecare centimetru sau zecime 
de secundă în plus trebuie ca la an
trenamente să curgă butoaie de trans
pirație". Cu atît mai surprinzătoare 
apare constatarea făcută de referat și 
anume aceea că în orașul București 
(aproape sigur că în întreaga țară 
situația se prezintă la fel!) media vo
lumului anual de muncă este la șco
lile sportive de aproximativ 200 de 
ore, iar la marile secții de performan
ță dacă ajunge la 400 de ore.

Ce reprezintă aceste cifre? Este 
mult sau puțin? Comparînd acest vo
lum de muncă cu cel al marilor per
formeri concluzia este că el repre
zintă foarte puțin față de ceea ce 
este necesar pentru atingerea rezul
tatelor de valoare mondială. Pentru 
a vă face o idee de decalajul exis
tent în această privință, este sufici-

ent să facem precizarea că, spre 
exemplu, 
la ultima ediție a Jocurilor Olimpice 
au lucrat 
de aceste 
ore anual. Ca să nu mai vorbim 
voleibalistele 
ează un volum de muncă de 1 200 de 
ore anual 1

Diferențele sînt mai mult decît edi
ficatoare și ele explică aproape în 
totalitate serioasele rămineri In urmă 
ale sportivilor noștri In unele disci
pline. In felul acesta, putem înțelege 
mai ușor de ce in unele probe atle
tice, de ani și ani reprezentanții țâ
rii noastre abia dacă depășesc plafo
nul mediocrității. Tinînd seama că în 
referat a fost criticată cu tărie situa
ția total nemulțumitoare din acest 
punct de vedere la echipa masculină 
de volei Rapid, la cea de rugby Gri- 
vița Roșie și chiar la secțiile de box 
Steaua și Dinamo nu trebuie să mai 
apară ca surprinzătoare rezultatele 
mai slabe obținute in ultima vreme 
de reprezentativele noastre la aceste 
sporturi.

majoritatea campionilor
e- 
de

încă cu mult timp înainte 
întreceri, în jurul a 800 de 

de 
japoneze, care efectu-

ESTE ANTRENORUL PRINCIPALUL FACTOR EDUCATIONAL?
Una din problemele asupra cărora 

atit referatul, cit și cei care au luat 
cuvîntul s-au oprit în mod deosebit a 
fost aceea a muncii de educație. S-a

apreciat că în această direcție se ma
nifestă o condamnabilă neglijență, în 
special în activitatea de pregătire a 
juniorilor și copiilor, fapt care influ-

In încheierea consfătuirii, a fost
să conducă la îmbunătățirea radicală a activității sportive de perfor
manță in toate unitățile sportive bucureștene. lată principalele lui 
prevederi : •

prezentat un plan de măsuri menii

1. îmbunătățirea activității de conducere, îndrumare ți control a 
tuturor cadrelor ce muncesc in secțiile pe ramuri de sport.

2. Conducerile tuturor unităților sportive vor analiza cauzele care 
au determinat nerealizarea obiectivelor stabilite de fiecare antrenor ți 
vor lua măsurile corespunzătoare.

3. Introducerea generalizată a sistemului de întocmire a documen
telor de planificare, la nivelul tuturor unităților sportive.

4. Lărgirea sferei de selecție ți îmbunătățirea simțitoare a munci' 
de depistare a unor noi elemente talentate pentiu sportul de perfor
manță și, pe această bază, reîmprospătarea efectivelor de sportivi ia 
toate nivelele (copii, juniori, tineret și seniori).

5. Perfecționarea conținutului antrenamentului sportiv ți a metodi
cii de pregătire pentru marea performanță, atit sub aspectul pregătirii 
fizice generale ți specifice, cit și tehnico-tactică și psihologică.

6. In centrul atenției conducerii unităților sportive va sta, mai mult 
preocuparea pentru munca politico-ideologică ți cultural- 
sportivilor.

ca oricind, 
educativă a

datoria tuturor factorilor care au atribuții pe linia activității 
București să nu precupețească nici un efort pentru a duce

Este de 
sportive din 
la îndeplinire aceste măsuri, menite să asigure o creștere rapidă și sub
stanțială a performanțelor sportivilor Capitalei, pentru ca ei să contri
buie mai activ la creșterea prestigiului sportului românesc pe plan 
mondial.

teresante. în primul rînd, lupta In 
cel puțin două din cele patru cate
gorii de concurs este mai deschisă 
ca oricind. Ne referim, In special, la 
întrecerea fetelor, unde surprinzătoa
rea campioană europeană de 16 ani, 
Christine Errath, va avea de suportat 
asaltul a două reputate patinatoare de 
discolo de Ocean, canadiana Karen 
Magnussen și americanca Janet Lynn, 
clasate în această ordine pe podium 
la Sapporo, în urma campioanei o- 
limpice și mondiale Trixi Schuba, 
care preferă azi notelor de concurs, 
paietele și 
la „Wiener 
prezentă și 
bilită după 
trebare se

Dar chiar și Ia individual mas
culin, Nepela nu se poate consi
dera scutit de emoții. Principalul său 
învins de la Koln, sovieticul Serghei 
Cetveruhin, pare capabil, prin exce
lentele sale calități, de o revanșă 
chiar pe terenul marelui său adver
sar. în plus, se adaugă concu
rența campionilor transoceanici, Gor
don McKeelen jr (S.U.A.) șl Toller 
Cranston (Canada), flecare creditat cu

lumina reflectoarelor de 
Eisrevue". Iar dacă va fi 
Sonja Morgenstern, resta- 
accident, semnele de în- 
multiplică.

mai mulți de „6“ In campionatele na
ționale.
PERECHILE — FĂRĂ SECRETE

Mai puțin deschise surprizelor par 
a fi probele de perechi. Prima din
tre ele, cea a „perechilor sportive", 
își are marii favoriți în excelenții 
Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev. 
noul „cuplu de aur" al patinajului 
sovietic, înlocuindu-1 pe cel vechi, în 
care multipla campioană de azi pa
tina cu Aleksei Ulanov. Acesta va 
lupta din greu să-și mențină poziția 
a doua, cu noua sa parteneră Ludmila 
Smirnova, care-i este și tovarășă de 
viață. La dansuri, un duel de tradiție 
intre două perechi sublime, sovieticii 
Ludmila Pahomova — Aleksandr Gor- 
skov — soț și soție — și Angelika 
Buck — Erich Buck — frate și soră. 
Patinajul de perechi se face în fa
milie...

TREI CAMPIONI PENTRU 
O PROBA

In sfirșit, vom asista și la „pre
miera", pe planul întrecerii supreme, 
a noului regulament internațional, 
după ce vernisajul inițial a fost fă
cut la recentele campionate europene. 
Numărul figurilor obligatorii — al 
desenelor pe gheață — este redus la 
trei, din cele șase de pînă acum. 
Ponderea patinajului „de școală" este 
restrinsă în favoarea 
a celor dînd frîu 
sportive și interpretative ale patina-

figurilor libere, 
liber calităților

SĂPTÂMÎNA
PE MICUL

VIITOARE
ECRAN

22,40: probaMIERCURI, oro 
de perechi

JOI, ora 
feminin

VINERI, ora 22,30 : proba 
de dansuri

SIMBĂTĂ, ora 23,00: indivi
dual masculin

DUMINICĂ, ora 16,30: de
monstrația de închidere 

(transmisii directe 
de

22,30 : individual

la Bratislava)

și proba liberelor — 
știe — suportă trans-

torului. Dar 
după cum se 
formări. Ea este împărțită acum în 
două secțiuni : un „program scurt" 
(cuprinzlnd obligatoriu șase elemente 
de figuri libere) și cea a programu
lui liber ales. în total sint trei rln- 
duri de note pentru execuția figuri
lor libere, care se cumulează cil 
punctajul de la obligatorii. Iar pre
mierea se face și ea în triplu exem
plar, acord!ndu-se „medalii mici" 
pentru fiecare probă In parte șt 
„medalii mart" pentru campionul 
mondial și următorii doi clasați.

Cine vor fi fericiții posesori a! în
semnelor măiestriei celei mal Înalte 
In patinaj, pe anul 1973 ? Răspunsu
rile le vom afla Inceplnd de miercuri 
noaptea, cînd la Stadionul de gheață 
din Bratislava vor urc» pe podium 
primii laureațl ai „mondialelor".

Radu VOIA

In semifinalele C. C. E. la handbal feminin

AZI, S.C. LEIPZIG
telex, de la triBERLIN, 24 (prin 

misul nostru)
în cursul zilei de

componentele formației feminine de 
handbal . .................. '
sosit la 
tidă din 
în care 
Leipzig.
intea acestei partide, handbalistele 
timișorence privesc întîlnirea cu în
credere. Ele speră să se comporte 
cît mai bine și să obțină un re
zultat „strfns", care să le dea po
sibilitatea calificării în finala com
petiției, după meciul retur, progra
mat să se dispute la Timișoara. 
Iată și ' ' ' 
sarea : 
Hristov
Iolanda
tina Metzenrath, 
Elena Onofraș,

astăzi (n.r. ieri)

Universitatea Timișoara au 
Leipzig pentru prima par- 
cadrul semifinalelor C.C.E., 
vor întîlni echipa S.C. 

Odihnite și optimiste îna-

lotul care a efectuat depla- 
Elisabeta Șimo și Cornelia 
(portari) — Terezia Popa, 
Rigo, Nadire Ibadula, Cris-

Hilda Hrivnak, 
Georgeta Prișcu,

U" TIMIȘOARA
Dorina Damian și Gorița Gavri
lov.

în acest timp, formația S.C. 
Leipzig așteaptă și ea cu optimism 
jocul cu campioana României. An
trenorul Peter Kretzschmar — care 
a devenit de cîteva zile tatăl unui 
băiețel (soția sa fiind cunoscuta 
handbalistă Waltraud Czelake-Kretz- 
schmar) — speră oa elevele sale să 
obțină o victorie la 8 puncte dife
rență, pentru a fi scutite de emoții 
în partida de la Timișoara. Cei
lalți specialiști. însă, sînt de pă
rere că echipa campioană a R.D. 
Germane nu va putea obține la 
Leipzig decît o victorie la 3—4 
puncte diferență, Insuficiente pen
tru a avea asigurată calificarea.

Meciul va avea loc mîine (azi — 
n.r.) la ora 18, ora României, și 
va fi condus de un cuplu de arbi
tri din Cehoslovacia.

Hristoche NAUM

AU FOST STABILITE GRUPELE 
TURNEELOR INTERZONALE DE ȘAH

Fl. Gheorghiu va juca In grupa
AMSTERDAM, 24 (Agerpres). — 

Federația internațională de șah a 
stabilit componența celor două gru
pe ale turneelor interzonale pentru 
campionatul mondial de șah. Mare
le maestru român, Florin Gheor
ghiu, va juca in grupa a doua, al 
cărui turneu se va desfășura între 
20 iulie . - - —
(capitala 
vor mai 
Smîslov, 
evski. Savon, Stein (toți din URSS), 
iugoslavii Ivkov și LÎubojevici. L. 
Portisch (Ungaria), Hort (Ceho
slovacia), Panno (Argentina), Res- 
hevski (S.U.A.), Mecking (Brazilia), 
Kagan (Israel), Hugh (Elveția), 
Byasias (Canada) și incă un ju
cător ce va fi desemnat ulterior.

întrecerile primei grupe vor a- 
vea loc la Leningrad între 2—29 
iunie și vor reuni pe următorii șa
hiști : Tal, Karpov, Korcinoi, Tuk- 
makov, Taimanov, Kuzmin (toți din 
URSS), Larsen (Danemarca), Gligo- 
rici și Rukavina (Iugoslavia), Uhl- 
mann (R.D. Germană), Smejkal 
(Cehoslovacia), Byrne (S.U.A.), Hub- 
ner (R.F. a Germaniei). Radulov 
(Bulgaria), Quinteros 
Esteves (Cuba), Torre 
Quellar (Columbia).

Primii trei clasați în 
pă se califică pentru „1 
tendențîlor" ce va avea loc în anul

— 20 august, la Brasilia 
Braziliei). La acest concurs 
lua parte marii maeștri 
Gheller, Keres, Poluga-

(Argentina), 
(Filipine),

fiecare gru- 
,turneul pre-

CIOCALTTA RfMIZEAZA
CU HECHT

BUDAPESTA, 24 (Agerpres). — 
După o zi de repaos, turneul inter
național de șah de Ia Budapesta a 
fost reluat cu partidele cuprinse în 
runda a 9-a. Maestrul român Victor 
Ciocâltea a remizat cu vest-germa- 
nul Hecht. Egalitatea a fost con
semnată și în partidelei Antoșm— 
Gheller: Forintos — Karpov ; Ado- 
rian — Velimirovici; Ribly—Csom; 
Lengyel — Szabo. în clasament con
duce Efim Gheller (URSS) cu 6Vi 
puncte

braziliană
1974, și la care 
foștii campioni 
maeștri sovietici 
Tigran Petrosian.

vor participa și 
mondiali, marii 

Boris Spasski și

TELEX
Disputat Ia Essen, meciul de handbal 
dintre echipele masculine ale Cehoslova
ciei și R.F. a Germaniei s-a încheiat 
cu scorul de 20—14 in favoarea sporti
vilor cehoslovaci. Din echipa învingă
toare s-au remarcat Satrapa și Konec- 
kny. care au înscris cîte 5 goluri.■
Campionatele mondiale de cielocros, 
rezervate amatorilor, se vor desfășura 
astăzi în împrejurimile centrului sportiv 
Crystal Palace de Ungă Londra, și vor 
reuni sportivi din 14 țări. întrecerea se 
va disputa pe un circuit de 3 kilometri 
rs ture).■
Finlandezul Taune Kaeynko a cîștlgat 
concursul internațional de sărituri cu 
schiurile (trambulina de 70 m) care s-a 
desfășurat la Falun (Suedia). EI a rea
lizat 247,8 p (cea mai lungă săritură a 
măsurat 80,5 m). pe locurile următoare 
s-au clasat : Walter Steiner (Elveția) 
242,2 p șl Hans Schmid (Elveția) 238,2 p.

Selecționata de box a Poloniei a plecat 
la Belgrad, unde va susține o partidă 
amicală în compania formației țării 
gazdă. Din lotul care a făcut deplasarea 
fac parte, printre alții, cunoscuții Ris- 
zard Tomczik, Jan Sczepanski, Stanislav 
Dragan, Janusz Gerlecki etc.

Prob* de slalom special din cadrul cam
pionatelor de schi alpin ale Austriei, 
eare s-a desfășurat la Lienz, a revenit 
anul acesta veteranului Alfred Matt 
1:13,17. Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine, Thomas Hauser, o tinără 
speranță a schiului austriac, în vîrstă 
de 1S ani, cu 1:13,18, și Hansi Hinter- 
seer, respectiv cu 1:13,33.a
In cadrul campionatului de schi alpin 
al Italiei, care s-a desfășurat la Ponte- 
dilegno, proba de slalom uriaș a revenit, 
în mod surprinzător, „outslderului" Hel
mut Șchmalzl, care a realizat în cela 
două manșe timpul de 2:53,14. Pe loeul 
secund s-a clasat multiplul campion 
Gustavo Thoeni 2:53,39.

sovietic de tenis Aleksandr 
la Kdin, al 4-lea pentru cir- 

,Indoor" W.C.T. (grupa B). tu

Jucătorul ....__ ___ _____  ________
Metreveli se afirmă în turneul interna
țional de ** —*.................
cultul „ —
sferturile de finală, Metreveli l-a invin» 
eu 6—2. 6—1 pe egipteanul Ismali el 

COX
. ________ Ismali

Shafei, în. timp ce englezul Mark ___
l-a eliminat pe Haroon Rahim (Pakistan) 
cu 6—3, 6—3. tn proba de dublu, pere
chea Ashe — Tanner a întrecut cu 3—5. 
6—1, 6—4 cuplul Carmichael — KorDas.



(Urmare din pag. I)

prima încercare 15,89 m și a con
dus pînă la a 5-a săritură, cînd 
Spasojevici, care nu „găsise11 mult 
timp pragul, a reușit 15,92 m șl a 
cîștigat. în ansamblu, proba a fost 
săracă r numai 7 concurenți și re
zultate nesemnificative.

Clasament: 1. MILAN SPASOJE
VICI (Iugoslavia) 15,92 m, 2. Zoltan 
Cziffra (Ungaria) 15,89 m, 3. Șerban 
Ciochină (Metalul) 15,Ui m. 4. Ere- 
tnia 
șov), 
15,07

darnice, astfel că 
primul loo ©u un 
ficativ.

Clasament: 1.
(Dinamo) 4,90 m 
(Dinamo) 4,90 m, 
(C.A.U.) 4,80 m, 
kiewicz (Polonia)
Anton (Siteaua) 4,60 m. 6. Boris 
Larin (U.R.S.S.) 4,60 m-

Piștalu a ocupat 
rezultat nesemni-

DINU PIȘTALU 
,2. Cristian Ivan
3. Nichifor Ligor
4. Edwar Koza- 

4,80 m, 5 .Cornel

Rotaru 15,13 m (C.S.U. Bra-
5. Serghei Sidorenko (URSS) 
m.

REVANȘA VIORICAI 
VISCOPOLEANU

DOREL CRISTUDOR 
CONFIRMA

ZIUA SPRINTULUI
RAPID A CÎȘTIGAT 

TURNEUL SONATRACH, 
iNVINGÎND CU 1-0

In 
ner, 
fan 
pion

ordine, austriacul Gcorg 
studentul bucureștean 

Lăzărescu și proaspătul 
național indoor al țării, Do

rel Cirstudor, au cîștigat cele trei 
serii ale probei de 60 m. Dintre a- 
ceștia însă, sprinterul cîmpulun- 
gean a lăsat cea mai bună impresie 
prin ușurința de alergare, obținînd 
6,6, cifră ce egala recordul național 
și pe cel al competiției. în finală, 
aceiași trei competitori s-au impus 
destul de clar, disputîndu-și locu
rile pe podiumul de premiere. Cris
tudor a rămas pur Și simplu în 
blocstarturi, acordînd un avantaj de 
cel puțin jumătate de metru (din

Reg- 
Ște- 

cam-

Fosta campioană olimpică și re
cordmană mondială la lungime s-a 
aflat ieri într-o dispoziție mai bună. 
Viorica a sărit de două ori peste 
6,20 m (cea mai lungă încercare a 
măsurat 6,29 m) și și-a luat revan
șa în fața mai tinerei sale coechi
piere de club, Alina Popescu- 
Gheorghiu, care o întrecuse cu 
două săptămîni în urmă la cam
pionatele naționale. De data aceas
ta, Alina nu a mai realizat decît 
6,09 m, cu care a ocupat locul 
doi. In continuu progres, piteștean- 
ca Doina Spînu a mai adăugat 
trei centimetri recordului național 
de junioare II, ducîndu-1 la 6,94 m. 
Și cam atit...

Viorica Vtscopoleanu s-a revanșat
plecare) principalilor săi adversari. 
Campionul României a revenit însă 
în mod spectaculos, cîștigînd clar pe 
ultimii metri. Cronometrele au a- 
rătat 6,6 pentru învingător și sîn- 
tem convingi că în condițiile unui 
start mai bun rezultatul cîmpulun- 
geanului putea fi de 6,5. egal cu 
recordul european al probei.
Clasament: 1. DOREL CRISTU- 

DOR (L.C.E.A. Cîmpulung Muscel) 
6,6 — record al României egalat, 
2. Georg Regner (Austria) 6.6 — rec. 
egalat, 3. Ștefan Lăzărescu (C.A.U.) 
6,7, 4. Alex. Munteanu (Dinamo) 
6 7, 5. Ad. Darvaș (Poli. Timiș.) 6,8, 
6. Tadeusz Janczenko (Polonia) 6,9.

Clasament: 1. VIORICA VISCO
POLEANU (Steaua) 6,29 m 2. Alina 
Popescu-Gheorghiu (Steaua) 6,09 m, 
3. Nadejda Beleva (Bulgaria) 6,07 
m, 4. Marie Devinska (Cehoslovacia) 
5,97 m, 5. Doina Spînu (Șc. sp. Pi
tești) 5,94 m — rec. jun. II, 6. Ma
ria Tătar (Rapid) 5,79 m.

VICTORIE SCONTATĂ LA 
ARUNCAREA GREUTĂȚII

CAMPIONUL ȚĂRII ABIA PE 
LOCUL III...

Săritura cu prăjina a fost lipsită 
ieri de rezultate spectaculoase și s-a 
terminat mult mai repede decît ne 
așteptam. Sovieticul Vladimir 
Kiskun, unul dintre favoriți. nu a 
reușit nici o încercare și nu a fost 
clasat. La 4,60 m au părăsit între
cerea al doilea oaspete din U.R.S.S., 
Boris Larin, și Cornel Anton, iar 
la 4,80 m polonezul Kozakiewicz și 
campionul de sală al României pe 
anul în curs. N. Ligor. Singurii 
care au trecut la 4,90 m au fost 
Dinu Piștalu și Cristian Ivan (din 
a doua încercare). Dar și săriturile 
următoare ale acestora au fost za-

Rezultatele normale la aruncarea 
greutății femei, unde calculele hîr- 
tiei — sau, dacă vreți, rezultatele 
deținute anterior de participante — 
o indicau drept favorită pe arun- 
cătoarea maghară Judit Lendvay- 
Bognar, posesoare a unei perfor
manțe de 18,23 m în sezonul trecut 
Atleta maghiară a cîștigat detașat 
fiecare din aruncările reușite de ea 
măsurînd peste 17,25 m. Pe locul 
secund s-a clasat recordmana noas
tră. Valentina Cioltan, care nu s-a 
prezentat la cel mai bun nivel al 
său, dar ne-a părut în progres față 
de campionatele naționale de acum 
două săptămîni, în special prin 
constanță (patru aruncări peste 
16,50 m). De notat și performanța 
Mihaelei Loghin, clasată pe locul 
trei cu cea mai bună performanță 
a sa din sală.

Clasament: 1. JUDIT LENDVAY- 
BOGNAR (Ungaria) 17,43 m. 2. Va

VOLEIBALIȘTII DE LA PROGRESUL, ÎNVINȘI
* 7 9

ASEARA DE I.E.F.S. CU 3-0
în așteptarea derbyului feminin 

de azi, dintre Rapid și Dinamo 
(sala Ciulești, de la ora 10), iubi
torii voleiului au fost prezenți ieri 
seară în sala din str. Dr. Staicovici 
pentru a vedea la lucru pe Pro
gresul și I.E.F.S. Hotărît lucru, e- 
chipa lui Horațiu Nicolau nu se 
regăsește în acest retur de campio
nat și aseară a pierdut cu 3—0 
(—14 —5 —13). Meciul l-a început 
bine, a condus cu 
9—6. Dar intrarea 
I.E.F.S. a schimbat 
studenților. Aceștia
și s-au impus apoi în finalul setu-

5—0, 8—3, și 
Iui Păștean la 
în bine jocul 

au egalat la 9

lui. De 
că s-a 
continuare. Doar în ultimul set au 
mai fost unele momente de incer
titudine asupra rezultatului, dar 
viitorii profesori le-au trecut cu 
bine, concretizîndu-și superiorita
tea etalată de-a lungul întregului 
meci.

în deschidere două meciuri fe
minine de Divizia B : 
căra roșie 3—0 (2, 10, 6) și A.S.E. 
— Viitorul 0—3 (—6, —2, —7).

altfel, formația studențeas- 
dovedit superioară și în

I.T.B.—Fla-

Mircea TUDORAN

Valeria Bufanu s-a ținut de cuvînt: a participat la proba de 
sprint. „Bine — vor spune unii —■ dar nu s-a mai prezentat la 
finală...11. Noul record național de sală — care egalează, totodată, 
cea mai bună performanță înregistrată în competiția internațională 
„Cupa de cristal", la ediția trecută, de către dubla campioană olim
pică Renate Stecher (R. D Germană) — nu înseamnă, insă, că 
și-a onorat promisiunea ? Și dacă mai adăugăm că, astfel, Bufanu 
a îndeplinit al treilea barem pentru Rotterdam (după cele pentru 
60 mg și lungime) putem să spunem că multipla noastră campioană 
și-a onorat promisiunea numai cu gindul la campionatele europene 
de sală. Acolo unde, de fapt, vor fi validate actualele performanțe 
de valoare internațională realizate de vicecampioana olimpică de 
la Munchen.

Speranța de ieri a sprintului nostru feminin, atleta romașcană 
Eleonora Monoranu, a reintrat neconcludent după o pauză destul 
de lungă. Va reciștiga timpul pierdut, în disputa cu ieșeanca 
Adriana Surdu, altă tînără talentată, care ieri s-a învins singură 2 
Deocamdată, tot Valeria Bufanu domină proba...

începutul de sezon s-a arătat de bun augur pentru probele de 
alergări scurte, fapt dovedit în reuniunea de ieri și prin rezultatul 
juniorului Dorel Cristudor (6,6 sec), realizat pentru a. 4-a oară în 
acest an și prin care egalează, din nou, recordul național de sală 
al seniorilor. Pentru tinărul elev al Liceului central experimental 
de atletism din Cîmpulung Muscel (antrenor Mihai Răuțoiu), marea 
competiție indoor de la Rotterdam ar putea însemna o utilă expe
riență în vederea obiectivului nr. 1 al juniorilor noștri in acest an. 
campionatele europene de la Duisburg, din vară

Putem conchide, deci, că prima reuniune a mitingului atletic 
internațional găzduit de sala „23 August" din Capitală a fost domi
nată de sprint.

Fără Carol Corbu, „triplul" n-a avut strălucire, în pofida stră
daniei iugoslavului Spasojevici (care a revenit la „Cupa de cristal" 
atras probabil de mirajul celei mai bune performanțe realizată de 
el la ediția precedentă), a maghiarului Cziffra și a „ultimului mo
hican" din vechea gardă. Șerban Ciochină.

SELECȚIONATA ARMATEI 

ALGER
ALGER, 24 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Rapid a susținut 
sîmbătă seară finala turneului So- 
natrach, întîlnind Selecționata ar
matei din Alger. Deși a învins, și, 
deci, a cîștigat turneul internațio
nal de la Alger, trebuie s-o spu
nem însă din capul locului că în 
finală Rapid n-a mai reeditat com
portarea din meciul cu Zenit Le
ningrad. Ca și joi, timpul a fost 
prielnic, numai pofta de joc a fe
roviarilor bucureșteni n-a mai fost 
aceeași, ei ne mai manifestînd pros
pețime și luciditate în acțiuni. 
S-au manifestat defecțiuni nedori
te, care au permis adversarului 
(mai puțin valoros după părerea 
noastră decît Zenit), precaut la 
început, să iasă treptat la joc, cu 
aplomb. Dereglarea în comportarea 
de ansamblu a Rapidului s-a pro-

dus îndeosebi din cauza mijloca
șilor M. Stelian și Savu, care n-au 
mai fost pistoanele neobosite de 
joi. Nu-i mai puțin adevărat că și 
cei din linia întîi — Năsturescu, 
Petreanu, apoi Dumitriu III — își 
au partea lor de vină, nereușind să 
lege faze mai clare de gol, Neagu, 
sever păzit de doi adversari, meri
tă circumstanțe, dar nici el n-a 
mai fost, trebuie s-o spunem, vîr- 
ful de atac mobil și inspirat din 
meciul precedent.

Golul întîlnirii a 
către Savu în min. 
girile finalei).

în meciul pentru locurile 3—4 ale 
turneului, Zenit Leningrad—N.A.R. 
Sonatrach 2—0 (1—0).

G. NICOLAESCU

ÎN TURNEUL DE LA VIAREGGIO

fost marcat de
92 (în prelun-

LOTUL NOSTRU DE
A PIERDUT PRIMA

0-1

TINERET
PARTIDĂ:

CU MILAN
(prin telefon, de laSPEZIA, 24 

trimisul nostru). Pe o vreme splen
didă, lotul nostru de tineret, sub

A

Ientina Cioltan (C.S.O. Cl. Muscel) 
16,66 m, 3. Mihaela Loghin (C. A. 
Roman), 4. Mariana Constan
tin (Dinamo) 13,80 m, 5. Ga
briela Ionel (C.A.U.) 12,75 m, 6. Li
liana Georgescu (Steaua) 12,50 m — 
record de junioare II egalat.

CSABA DOȘA CIȘTIGA 
DUELUL CU ȘERBAN IOAN

Poate că cel mai mare succes al 
probei de săritură în înălțime, in
discutabil cea mai frumoasă din 
programul de ieri, a fost faptul că 
9 atleți români au trecut 2,04 m, în- 
cercînd la 2,08 m și pentru prima 
oară în istoria atletismului nostru,

trei săritori (C. Dosa, Ș. loan și C. 
Cîrstea — ultimul, o veritabilă re
velație) au asaltat ștacheta ridicată 
la 2,12 m. Celelalte probe se în- 
cheiaseră de mult dar nici unul din 
spectatorii prezenți în sală nu-și 
părăsise locul, asistînd la o luptă 
dramatică. La 2.12 m, Șerban a tre
cut din a doua încercare, iar Csaba 
— cu o suficientă rezervă — din 
ultima. înălțimea următoare — 2,15 
m. Ambii doboară de cîte două ori; 
apoi, Dosa reușește să treacă și... 
cîștigă, întrucît adversarul său, acu- 
zind o întindere, renunță la luptă.

Clasament: 1. CSABA DOSA
(Inst. Pedag. Tg. Mureș) 2,15 m, 2. 
Ș. Ioan (Dinamo) 2,12 m, 3. C. Cîr
stea (Steaua) 2.03 m.

(Urmare din pap I)

uriaș și în acest sens edificatoare 
erau cele șapte titluri, din zece, 
obținute în cele cinci ediții balca
nice anterioare. Dar, în anul 1972 
Cristea realizase, la Boroveț, pri
mul său titlu la „uriaș“ și, cunos- 
cînd și pregătirea sa din acest an, 
credeam că va ieși învingător. 
După prima manșă, el se afla pe 
poziția a doua, despărțit de patru 
zecimi de secundă de iugoslavul 

manșa a 
pornind foarte decis. în în
de a străbate cel mai scurt 

posibil. Cristea a atacat prea 
la fanion, a „încălecat-, a 

și a fost obligat să abando- 
Nîd Gheorghe Vulpe nu a 
mai bine, deoarece, ta a- 
manșă. a omis la „S'-ulmie 

descalificat în

Bădescu (România) 22:11 ; 11.
Gordana Rupe (Iugoslavia) 23:45.

Juniori 1» km : 1. FERENCZ FO-
RICO (ROMANIA) 33:51 — cam
pion balcanic ; 2. F. Tajnikar (Iu
goslavia) 33:53 ; 3. M. Brajnik (Iu
goslavia) 34:14 : 4. D. Hristov (Bul
garia) 34:19 ; 5. E. Barzanov (Bul
garia) 34:37; 6. J. Solar (Iugosla
via) 35:00; 7. K. Ciflidjianov (Bul-

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Marko Kavcic. Dar ta 
doua, 
tenția 
drum 
strtas 
căzut 
neze. 
reușit 
ceeași
o poartă, Bind 
schimb, remarcabilă comportarea 
lui Dorin Munteanu, clasat ta fi
nal pe locul doi, regăsind la el 
virtuți tehnice care l-au afirmat 
altădată, la care se adaugă un plus 
de tactică în n-ganirarea cursei.

La juniori, concurentul bulgar 
Gheorghi Kodor a fost mai bun 
decît ceilalți schiori. El a avut 
principali adversari ta iugoslavii 
Holcl și Kozelj, clasați ta final pe 
pozițiile doi și, respectiv, trei 
loan Cavasi. cu o cădere in prima 
manșă, se afla pe poziția secundă 
pe rare nu a mai putut-o păstra 
în ultima coborire. Ceilalți români. 
Nandor Szabo, Florin Barbu și 
Ion Gheorghe. neavind ta acest an 
concursuri de „uriaș”, s-as pre
zentat, după opinia noastră, insu
ficient de adaptați unei curse de 
viteză, care cere exercițiu înde
lungat al unor viraje speciale.

Situația este oarecum asemănă
toare și în proba fetelor, care și-au 
disputat o singură manșă ți
care sportivele țârii noastre nu 
s-au clasat decît pe locurile 5. 6 si 
9, în urma adversarelor lor 
Iugoslavia și Bulgaria.

REZULTATE

FOND. Po-c-c Brașovului 
(Pc c-c ce Jos), de la ora 
8-30 • ste^eteJe 3x3 km juni
oare. 3x5 km juniori, 3x10 km

PROBE ALPINE. Rrtic Lupu
lui (pine la cabana Postăva
rul), ce la ora 10,30 : slalom 
special pentru seniori, junioare 
ți juniori.

garia) 35 .-02 ; 8. C. Stoilov (Bul
garia) 34 d)6 ; 9. Gh. Ionetecu 
(România) 35:10; 10. R. Kolander 
(Iugoslavia) 35:41 ; 11.
(România) 36:11 ; 12. 
(România) 36 :40 ; 13.
(Grecia) 49 32 ; 14.

Domoș 
Girnițâ 
Pal ti dis 
Mokios 

(Grecia) 49:59 ; 15. G. Karagianis 
(Grecia) 52:45 ; 16. T. Patkos (Gre
cia) 54:13.

Seniori 15 km: PETAR PAN
KOV (BULGARIA) 51:47 — cam
pion balcanic; 2. Gh. Voicu (Româ
nia) 52:21 ; 3. L. Tașkov (Bulgaria)

B. Vajarov (Bulgaria) 
52:38 : 5. Gh. Girnițâ (România)

P. Domik (Iugoslavia)

5233; 4.

s. 
N. 
T. 
A.

52:43 ; 6.
5251 ;7.F Kalan (Iugoslavia) 52:26; 
8. V. Papuc (România)
M. Jelenk (Iugoslavia)
N. Cojocaru (România)) 
J. Gotner (Iugoslavia)

54:03 : 9. 
54:39 ;
54:57 
55:22 ;

21 de ani, a 
sub numele 
25-a ediție a 
internațional 
but nu prea 
tul nostru a pierdut sîmbătă cu 
1—0 primul meci, cu Milan, prin- 
tr-un gol înscris de Magherini, 
în min. 5, la un luft al lui Un- 
chiaș. Și totuși, jocul echipei noas
tre a fost foarte bun, toată lumea 
prezentă la Spezia considerînd re
zultatul nedrept. Pentru că, 80 de 
minute, jocul a fost dominat de 
echipa noastră, în prima repriză, 
într-un ritm mai rapid, dar fără 
prea multă luciditate, iar după 
pauză mai lent, dar mai organizat. 
Marile ocazii create de Anghel și 
insistența permanentă a echipei 
noastre, mai tehnică și mai lucidă 
decît puternicul său adversar (des
tul de dur), a primit aplauze pe 
Stadio A. Picco.

Echipa noastră a întrebuințat 
următoarea formație: Ion Gabriel 
— Purima, Unchiaș, Poraschi, Cio- 
cîrlan — Iovănescu, Ion Ion, Vi- 
șan — Anghel (min. 75 Batacliu); 
Mureșan, Amarandeî (min. 58 Sza- 
bados).

debutat azi (n.r. ieri) 
de Steaua în cea de-a 
tradiționalului turneu 
de la Viareggio. De- 
fericit, pentru că lo-

Mircea M. IONESCU

DISPUTE VII IN INIlLNIREA AMICALA DE TENIS
ROMÂNIA CEHOSLOVACIA (JUNIORI)

In sala „23 August”, cu un mo
dern teren de ciment, au avut loc 
primele partide din cadrul întîl
nirii amicale România — Ceho
slovacia (juniori). Adversarii de 
ieri ai jucătorilor români sînt ti
neri sub 18 ani, rodați deja în 
turnee importante în țara lor și 
peste hotare, astfel că nu trebuie 
să surprindă buna comportare de 
care au dat dovadă. în plus, fie
care component al echipei practică 
un tenis de bună calitate, Thomas 
Smid ieșind primul în evidență în
trucît posedă o gamă aproape 
completă de lovituri.

In primul meci, antrenorul

65:03 ; 17. P. Tsoupekas 
68:22 ; 18. E. Bogdanos 
69:02 ; 19. A. Andreadis 
71 :03 ; 20. A. Kappas 

73:15.

Cemil 
(Tur- 
(Gre- 
(Gre- 
(Gre- 
(Gre-

Gunther Bosch l-a trimis în teren 
pe Costel Curcă, care l-a avut ca 
adversar pe Thomas Smid. Jucă
torul cehoslovac a început cu ser
vicii bine plasate, cu veniri rapi
de și eficace la fileu, lăsînd să se 
întrevadă că suprafața de joc îi 
convine. în acest prim set, Curcă 
a cîștigat un singur ghem : 1—6. 
în al doilea a încercat să opună 
o rezistență mai dîrză. dar s-a 
oprit după ce și-a adjudecat trei 
ghemuri. Oricum, meciul a fost 
la discreția jucătorului cehoslovac, 
Rezultat final : Smid— Curcă 6—1. 
6—3.

La scorul de 1—0 în favoarea 
oaspeților a venit rîndul Florenței 
Mihai să-și dispute partida cu Ivo- 
na Brzakova. După ce a condus 
cu 4—1 în primul set, prea sigură 
că și-1 va adjudeca fără dificul
tăți, Mihai a cedat treptat iniția
tiva. Brzakova a forțat mult rit
mul, cîștigînd cu 7—6. Setul ur- 
.mător a avut o desfășurare aproa
pe identică primului, deosebirea 
fiind că Mihai, după Ce a condus 
iarăși cu 4—1, a jucat mult mai 
bine și a egalat scorul întîlnirii: 
6—4. în setul decisiv, deși jucă- 
toarea cehoslovacă a luptat pentru

a cîștîga, Florența Mihaî 8 fost 
aceea care și-a adjudecat victoria. 
Florența Mihai — Ivona Brzakova: 
6—7, 6—4, 6—3. A fost un 
plăcut de urmărit, 
ori de spectatori.

A. Dărăban, deși 
cut tot ce a putut 
ge în meciul cu Jaroslav Ceh, nu 
a reușit decît să cîștige un set la 
„tie-breack“ : 6—2. 6—7, 6—2 în 
favoarea jucătorului oaspete. In 
ultimul meci : Jîri Pruha — Mi
hai Tăbăraș 6—2, 6—3. La sfîrși
tul primei zile de întreceri, scorul 
întîlnirii este de 3—1 în favoarea 
oaspeților.

Astăzi, de la ora 14, vor avea 
loc următoarele întîlniri: Thomas 
Smid — Mihaî Tăbăraș, Ivona 
Brzakova — Mariana Simîonescu, 
Jaroslav Ceh — Octavian Vîlcioiu, 
Jiri Pruha — A. Dărăban, precum 
și o partidă de dublu băieți, pe
rechile urmînd a fi anunțate cu 
o oră înaintea meciului.

Pentru spectatori, facem mențiu
nea că la sala de tenis „23 Au
gust11 se ajunge cu mașina 74 șî 
troleibuzul 86. stația Bulevardul 
Marelui Stadion.

-w fon GAVRILESCU. .3 v.!.-

aplaudat
meci 
dese-

a fă-a vrut și 
pentru a învin-

MAR- 
144,70 
Mun-

3. M. 
; 4. C.

5.
6.

7.
8.

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
147,01 ;
147.79 :
148.23 ;
148.76 t

B.
I. 

A. 
G.

P. Zvelicicov (Bulgaria) 56:42 ; 13. 
O. Sacit (Turcia) 60:20 ; 14. C. Se- 
ref (Turcia) 61:30; 15. A. 
(Turcia) 65:02 ; 16. O. Nagi 
cia) 
cia) 
cia) 
cia) 
cia)

Slalom uriaș seniori: 1. 
KO KAVCIC (IUGOSLAVIA) 
— campion balcanic; 2. D. 
teanu (România) 146,28 ; 
Gaspercic (Iugoslavia) 146,84 
Văideanu (România) 
Jakopic (Iugoslavia) 
Penev (Bulgaria) 
Rank (Iugoslavia)
Gheorghiev (Bulghrîă)'-150,70 ; 9. S. 
Teodorou (Grecia) 161.81; 10. A. 
Tanpouris (Grecia) :164,23; 11. T. Mu
rat (Turcia) 163,98; 12. C. Oztas 
(Turcia) 168.59; 13. T. Karadimos 
(Grecia) 169,53.

Juniori: l.GHEORGHI KOCIOV 
(BULGARIA) 148,92 
balcanic 
150,58 ; 
153.18 ; 
153.90 ; 
155.99 : 
156.31 ;

9

3.
4.

5.
6.
7.

— campion
(Iugoslavia) 
(Iugoslavia) 

(România) 
(Iugoslavia) 

(România)

2. R. Holcl 
A. Kozelj 
I. Cavasi 

A. Polajner 
N. Szabo

U. Menzinger (Iugosla
via) 157,79 ; 8. Fl. Barbu (Româ
nia) 157.91 : 9. P. Papanghelov (Bul
garia) 159.59 ; 10. D. Alexopoulos 
(Grecia) 165.87 ; 11. I. Gheorghe 
(România) 170,55.

Junioare: 1. ILKA CERPEZ 
(IUGOSLAVIA) 77,65 — campion 
balcanic ; 2. Penka Toteva (Bul
garia) 79.09 ; 3. Edith Oitzl (Iugo
slavia) 80.65 ; 4. Rumiana Spaso- 
va (Bulgaria) 81,78 : 5. Nela Simion 
(România) 84.62; 6. Nnți Degerata 
(România) 85,32 ; 7. Meijka Pelc 
(Iugoslavia) 85.91 : 8. Adriana Sal- 
ceva (Bulgaria) 87,44 ; 9. Eva Me
sei (România) 90.31.

i.

Șl IN AL DOILEA JOC

ROMÂNIA-AUSTRIA

GRAZ (prin telefon, de Ia trimisul 
nostru). —

Aseară, pe stadionul de iarnă 
„Liebenau” din localitate, a avut 
loc cea de a doua întîlnire ami
cală între reprezentativele de ho
chei ale Austriei șl României, par
ticipante la grupa B a campiona
tului mondial.

Ca și în primul meci (5—0), su
perioritatea echipei noastre a fost 
evidentă, deși gazdele au opus o 
rezistență mai dîrză, folosind tot 
timpul jocul în forță. Ele au des-

chis scorul (Marczell — min. 19) 
și au condus pînă la sfîrșitul pri
mei reprize. Apoi, formația română 
a preluat inițiativa, ultima repriză 
dominînd-o autoritar. Scor final: 
6—1 (0—1, 2—0, 4—0).

Au marcat pentru 
noastră: Bașa (min. 23), Costea 
(29). Tureanu (47 și 
(51), Gheorghiu (60).

Lotul se întoarce astă-seară (în 
jurul orei 21.30, cu avionul).

selecționata

48), Huțanu

Romeo VILARA

in

GH. VOICU

dossy 2. Au arbitrat G. Chiraleu 
(excelent) și Fr. Took (bine).

junioare 5 km : L ELENA 
(ROMANIA) 19:45 — cam- 
balcanică; 2. Helena Bes- 

3. Violeta 
4. Iii- 

20 :54 : 5.
(Bulgaria)

Fond 
bașa 
pioanâ 
ter (Iugoslavia) 20:26 ; 
Nikolova (Bulgaria) 20:39 ; 
liana Fața (România) 
Krasimira Ivanova 
21:01 ; 6. Tatiana Manceva (Bulga
ria) 21:17; 7. Boika Blagoeva
(Bulgaria) 21:24 : 8. Martina Rizant 
(Iugoslavia) 21:39 ; 9. Cornelia Mi- 
titelu (România) 21:46 ;

SURPRIZĂ ÎN DIVIZIA A LA BASCHET
(Urmare din pap I)

punct (65—66) și. în final. Posa a 
înscris coșul victoriei. Au marcat: 
Czell 6. Șerbănescu 2, Posa 12, 
Dudescu 10. Anastasiu 14, Molin 2, 
Rusu 11, Dragnea 10 pentru Poli
tehnica, respectiv Dikay 14. Bulat 
3. Andreescu 8, FI. Niculescu 5, 
Mălușel 10, Tudossy 4, Chiciu 11, 
Cîmpeanu 10. Au condus foarte 
bine I. Szabo și A. Atanasescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
_  FARUL CONSTANȚA 95—56 
(51—32). Au marcat Czmor 19. Mă- 
năilă 16, Ionescu 2, Minius 25. 
Cîmpeanu 19, lancea 5. Roxin 3, 
Munteanu 2, Weber 4 pentru „U“, 
respectiv Spînu 24, Pașca 11. Pur- 
căreanu 9, loan 2, Popovici 2. Bă
nică 6, Caraion 2. Au arbitrat bine 
M. Aklea și Em. Niculescu.

RAPID — I.C.H.F. 72—69 (31—36 
65—65). Desfășurat vineri, meciul a 
oferit o dispută aprigă, cu specta
culoase răsturnări de stor. I.C.H.F 
a condus de mai multe ori, chiar 
și cu opt puncte (44—36 în min. 
24), dar Rapid a avut de fiecare 
dată resurse pentru a reveni. Din 
minutul 24 și pînă la sfîrșit, tabela 
a indicat de 11 ori scor egal, iar

ta încheierea celor 40 de minute 
arăta 65—65. Deci prelungiri, 
cursul cărora baschetbaliștii de 
Rapid s-au dovedit mai prompți 
apărarea în zonă, interceptînd 
contraatacînd cu succe? prin Cr. 
Popescu și Predulea. Ca urmare, în 
min. 44 ei acumulaseră un avans 
de cinci puncte (72—65). în ultimele

în 
Ia 
în 
?i

CAMPIONATELE MONDIALE UNIVERSITARE DE TENIS DE MASĂ-

DEȚINĂTORII TITLURILOR INDIVIDUALE
VOR FI CUNOSCUȚI AZI

HANOVRA, 24 (Prin telefon). Pe 
cele 16 mese ale cochetei arene 
..Sporthalle" din acest oraș se a- 
flă. în plină desfășurare, întrece
rile pentru Qbținerea celor cinci 
medalii de .aur în probele indi
viduale aie ediției I a campio
natelor mondiale universitare de 
tenis de masă.

La simplu masculin, Teodor 
Gheorghe și Șerban Doboși conti
nuă cursa, calificindu-se în optimi, 

a unor facile vic- 
cu precizie, Gheor- 
cu 3—1 (18, —21, 15, 
(R.F. a Germaniei), 

e- 
•14,

ca urmare 
terii. Jucînd 
ghe l-a învins 
16) pe Jeger 
iar Doboși și-a imitat colegul, 
liminlnd tot cu 3—1 (15. 18. - 
16) pe iugoslavul Mesaroș. Sîngior
gian n-a putut ține pasul cu co
legii săi, ieșind din concurs după 
o pasionantă luptă susținută în 
compania lui Sindler (R.F. a Ger
maniei). Sportivul vest-german a

cîștigat primele două seturi cu 
21—14 și 21—13. Am asistat apoi 
la o 
care a egalat scorul, adjudeeîn- 
du-și următoarele seturi cu 21—7 
și 21—19. In setul cinci victoria a 
surîs pe rîn,d fiecărui jucător, dar, 
învins de nervi în final, Sîngiorgian 
nu s-a mai putut concentra și a 
pierdut la limită (20—22).

Iată primele rezultate în 
ba de dublu mixt, turul I: 
cov, Doboși — Neubanmer, _ 
brum (R.F. a Germaniei) 3—0 (11 
14,13), Crișan, Gheorghe 
Jeger (R.F. a Germaniei) 3—1 
—19, 14, 6), Hendriksen.
(R.F. a Germaniei) — Korodi, 
giorgian 3—0 (14. 18, 15).

Competiția continuă. Duminică 
dimineața vor avea loc semifina
lele tuturor probelor, iar după a- 
miaza sânt programate finalele.

revenire a lui Sîngiorgian

pro-
Vlai- 

Fil-
•> 

Gletzer, 
(21, 

Le is 
Sîn-

Programul de azi s sala Floreasca, 
de la ora 8,30: Dinamo — Poli
tehnica Cluj, ,.U“ Cluj — Rapid, 
Universitatea Timișoara — I.C.H.F, 
Farul — Academia Militară, Voința 
— Politehnica București, Steaua — 
I.E.F.S.

minute, presingul I.C.H.F.-ului a re
dus handicapul pînă la trei puncte 
(69—72), dar, într-un moment de
cisiv, Mălușel a ratat cînd se afla 
singur sub coș. Echipa Rapid a 
cîștigat, astfel, o partidă importan
tă pentru viitoarea poziție în cla
sament. Au înscris Cr. Popescu 15. 
Tursugian 15, Predulea 14, Simu- 
lescu 11, Stănescu 10. Vintilă 7 
pentru Rapid, respectiv Dikay 22, 
Fi. Niculescu 14, Cîmpeanu 12, Chi- 
ciu 11, Antonescu 4, Bulat 4. Tu-

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI 
66—62 (40—28). Cînd tabela de scor 
indica 52—35 (deci 17 puncte, în 
min. 27) în favoarea studenților, 
aceștia s-au considerat cîștigători și 
s-au relaxat total. De acest fapt au
profitat jucătorii de la Voința care 
au refăcut punct după punct și au 
ajuns la 51—54 în min. 35. A 
huit ca Cernat să ia jocul pe 
propriu pentru ca I.E.F.S. sâ 
țină, totuși, victoria (vineri) în 
unei echipe hotărîte, în care 
a demonstrat, încă o dată, 
virsta nu impietează asupra capa
cității de luptă. Au înscris: Bra- 
boveanu 23, Cernat 20. A. Molnar 
12, Szep 9. Berceamu 2 pentru 
I.E.F.S., respectiv Bradu 19, Hu- 
zum 17, Kiss 10, Teodoru 7, Giur
giu 6. Capsali 2, Duță 1- Au arbi
trat cu greșeli V. Kadar și G. Be- 
rekmeri.

UNIVERSITATEA cluj
I.E.F.S. 86—72 (43—32).
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RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI
69—65 (37—32).
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NĂSTASE ÎNVINS LA 
SALISBURY!

In sferturile de finală ale campiona
telor internaționale de tenis acoperit 
ale S.U.A.. care se desfășoară la Sa
lisbury (Maryland), americanul Brian 
Gottfried l-a Întrecut surprinzător cu 
6—2, 6—1 pe jucătorul român Ilie Nâs- 
tase, Iar Jimmy Conors (S.U.A.) l-a e- 
llminat cu 6—2, 6—7, 6—4 pe Juan 
Gisbert (Spania). In „optimi" Connors 
eliminase pe chilianul Pinto Bravo, Iar 
Gisbert pe americanul Owens.

EDDY MERCKX SOSEȘTE
19 LEA

ton (150 km), a revenit ciclistului olan
dez Tino Tabak. care a realizat timpul 
de 4h 01. Pe locui secund s-a clasat 
rutierul francez Tolet, la 1:15. 
favorit al probei, belgianul 
Merckx, a ocupat locul 19.

IMPORTANTE INVESTIȚII 
PENTRU „OLIMPIADA 

ALBĂ '76

Marele
Eddy

AL

Marele premiu ciclist al orașului 
Menton, disputat pe ruta Nisa — Men-

Consiliul orașului austriac Innsbruck 
a confirmat că toate probele „Olimpia
dei albe" din anul 1976 vor avea loc 
pe aceleași piste și patinoare folosite 
la Olimpiada desfășurată aici in anul 
1964. Pentru reamenajarea lor va fi 
alocată suma de 76 milioane de șilingi.

Cartierul general al J.O. va fi insta
lat In noul centru sportiv, aflat în 
construcție în apropierea Palatului de 

.gheață, iar centrul de presă va func
ționa într-o clădire a noului cartier 
universitar al orașului. Pe de altă 
parte, se anunță că guvernul austriac 
va acorda comitetului de organizare 
suma de 60 de milioane de șilingi.

LOTUL SOVIETIC PENTRU C.M.
DE PATINAJ ARTISTIC

proba de perechi, alături de Irina Rod
nina — Aleksandr Zaițev, vor mai 
lua startul Ludmila Smirnova — Alek
sei Ulanov și Irina Cerneaeva _ Va
sili Blagoev. în probele individuale vor 
fi prezenți : Serghei Cetveruhln, Iuri 
Ovclnikov, Igor Lisovski (masculin) și 
Maria Sanaia (feminin). Pentru proba 
de dans au fost Înscrise perechile : 
Ludmila Pahomova — Aleksandr Gorș- 
kov. Tatiana Voitiuk — Viaceslav Je- 
galin și Irina Moiseeva — Andrei Mi- 
nenkov.

Federația unională .de patinaj artis
tic a comunicat componența lotului 
sovietic care va participa la campiona
tele mondiale, ce vor avea loc între 27 
februarie și 3 martie, la Bratislava. în

★
învingind cu 2—9 (2—0) pe West

Bromwich Albion. Leeds United s-a 
calificat în sferturile de finală ale Cu
pei Angliei.


