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EUGEN AIMER 4:09,4 IA 400 M
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• MULTI COMPETITORI AU REALIZAT BAREMURILE ASOCIAȚIEI
EUROPENE DE ATLETISM PENTRU C. E. • VALERIA BUFANU

RECORD NATIONAL
Intr-un concurs de fnot desfă

șurat la Reșița, Eugen Aimer a 
înregistrat un nou record națio
nal (în bazin scurt) la 400 m li
ber cu timpul de 4:09,4. Rezulta
tul său reprezintă una dintre 
cele mai bune performanțe eu
ropene in acest sezon.
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DINTRE ÎNVINGĂTORI • INVITAȚIILE LA CONCURS NU TREBUIE
LANSATE IN ULTIMUL MOMENT

Ne-a 
una că 
țională de sală organizată de forul 
nostru de specialitate, „Cupa de 
cristal", și-a cîștigat un loc meri
tat în rîndul mitingurilor indoor 
de anvergură ale sezonului rece. 
De altfel, de-a lungul anilor, la 
startul întrecerilor au fost prezenți 
atleți și atlete cu impresionante 
cărți de vizită, campioni olimpici

plăcut să credem întotdea- 
singura competiție intema-

ca și la a VI-a ediție, 
cheiată, să întîlnim în 
concurs mai multe nume cu re
zonanță în atletismul continental. 
Mai ales că pină la campionatele 
europene de sală mai sînt doar 
două săptămini și întrecerile din 
sala „23 August" puteau constitui 
un bun prilej de verificare a sta
diului de pregătire pentru această 
importantă competiție. De altfel.

recent în- 
listele de

■

Nicolae Perfa — de două Ori 7,7 pe 60 mg.
Foto s Ion MIHAlCA

ți recordmani mondiali ca Nikolai 
Avilov. Mary Peters. Renate Ste- 
ch’er. Wolfgang Nord wig. Wladys- 
iaw Komar și, la această ediție, 
Ilona Gusenbauer. Ei au onorat 
Cupa nu numai cu prezența, ci și 
prin rezultate de cea mai bună va
loare, mărturie în acest sens stind 
recordurile excelente ale „Cupei 
de cristal".

Prin această prismă ne așteptam

pentru unii dintre concurenți (prin
tre care și fosta recordmană a lu
mii Ia săritura în înălțime, dar 
mai ales pentru sportivii noștri) 
reuniunile de sîmbătâ și duminică

Poul SLAVESCU 
Adrian VASIUU

fConfintmre to pag. a 4-a)

noastra

Ancheta

Ecran-club". Acum ? Loc de depo.Aici a jost cîndva — și nu este mult de atunci — baza sportivă de 
zitare a gunoaielor I

0 TEMA DE ACTUALITATE: SPATIILE DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT IN CARTIERE

SINT MARI POSIBILITĂȚI,

zgură, rin mașini ce des
carcă moloz! • Marele

secret? Preocupare ac
tivă. pasionată • Cartie

baze simple, așteaptă...
• Au apărut „specialiș-
tir* și au... deteriorat!
• „Sintem dispuși să

lunii

ECOURI DUPĂ „EGALUL" DE LA LEIPZIG

ÎMBUNATATINDU-ȘI OFENSIVA, HANDBALISTELE
DE LA

LEIPZIG, 26 (prin telefon, de la
trimisul nostru). Performanța rea

lizată de Universitatea Timișoara la 
Leipzig (9—9 în prima manșă a 
dublei întîlniri cu S. C. Leipzig, 
din cadrul semifinalelor C.C.E. Ia 
handbal feminin) deschide campioa
nelor noastre o mare posibilitate 
de a se califica în finală. în acest 
meci ele au jucat bine în majori
tatea timpului și, cu toate că n-au 
fructificat șansa de a cîștiga în
tâlnirea. putem spune că evoluția 
lor a fost foarte aproape de ceea 
ce știm că pot. Cu toate că ar 
trebui să scoatem mai mult în evi
dență lucrurile pozitive arătate de 
handbalistele timișorence la Leip
zig, vom insista totuși asupra ca
rențelor, deoarece, în cele 18 zile 
care le despart de meciul retur, 
ele vor trebui să lucreze intens 
pentru a elimina aceste lipsuri, 
obținînd în a Il-a manșă, o victo
rie clară, care să le asigure califi
carea în; finala competiției.

Deși a jucat bine în apărare, mai 
ales in repriza secundă și îndeosebi 
atunci cind a întrebuințat sistemul 
4 + 2, echipa a acționat în atac 
mult prea lent. Handbalistele timi
șorence au înțeles bine că tactica

„U“ TIMIȘOARA POT FI
cea mai potrivită este aceea de s 
păstra balonul cit mai mult timp : 
n-au înțeles însă că trebuie să joace 
in viteză, să amenințe poarta ad
versă in permanență $j să aibă 
curajul necesar de a șuta atona 
cind condițiile erau create. Asttpra 
acestui lucru, credem noi, trebuie 
să insiste antrenorul C. Lache in 
analiza meciului și în pregătirile 
pe care le va efectua pînâ ta 17 
martie. Ceea ce ta Leipzig a fost 
evident — reintrarea in formă a 
Universității Timișoara — trebuie 
confirmat și in partida retur.

Iată acum cîteva ecouri după jo
cul de duminică seara :

PETER 
norul Iui 
naționalei 
ce n-am 
vom reuși în deplasare! Eu am 
convingerea că echipa mea va ju
ca finala cu Spartak Kiev ta 1 a- 
prilie, la Bratislava. Este adevărat, 
formația pe care o antrenez a ju
cat slab în partida de duminică, 
lăsîndu-se surprinsă de tactica de 
temporizare a jocului adoptată de 
adversare, dar eu îi cunosc poten
țialul și sînt convins că ta Timi
șoara, la 17 martie, va obține vic-

KRETZSCHMAR (antre- 
S. C. Leipzig și secundul 
R. D. Germane) : -Ceea 

reușit să obținem acasă

AZI, LA POIANA BRAȘOV,

ÎNCEP CAMPIONATELE NAȚIONALE

DE SCHI PENTRU SENIORI
Jl

Azi, în masivul Postăvarul, va a- 
vea Ioc cursa de slalom special din 
cadrul campionatului național al se
niorilor. Zăpada abundentă din ulti
mele zile fade ca întrecerile națio
nalelor să se dispute în cele mai 

'Bune condițiuni. Miercuri, pe Pîrtia 
Lupului se va disputa cursa de sla
lom uriaș'.

La campionate și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni schiori din în
treaga țară. Printre protagoniști se 
vor număra : Dan Cristea, Dorin Mun- 
teanu. Gheorghe Vulpe. Constantin 
Văideanu, Nicolae Crcțoi, Paul Ivă- 
nescu. Ion Bobit. La fete vor parti
cipa, printre altele. Daniela Muntea- 
nu, Iudith Tomori, Georgeta Băncilă. 
Elena Neagoe ș. a.

In sport, chiar dincolo de strin
genta necesitate, echipamentul nu 
este o podoabă frivolă, pe care s-o 
putem trata după capriciile carac
teristice modei sau după inspirații 
personale.

De multă vreme — și nu de azi, 
de ieri — ceea ce distinge pe mem
brul unui club sau al unei echipe 
este portul însemnelor tipice sau 
tradiționale. Apartenența la o gru
pare se manifestă așadar în primul 
rînd prin portul uniformei, care-1 
distinge pe sportiv și-i acordă o 
ținută demnă. Ne amintim, cu cită 
plăcere am salutat inițiativa bas
chetbalistelor de la Rapid Bucu
rești, care nu s-au mulțumit să se 
echipeze la fel pentru evoluția pe 
terenul de sport, ci au cotizat din 
economiile personale pentru a-și 
croi frumoase taioare vișinii, cu 
care călătoresc în deplasările im
puse de campionat, prezenttadu-se 
peste tot ca o formație unitară, 
elegantă în comportare și în ți
nuta vestimentară.

Din păcate, in ultima vreme 
constatăm tot mai des neglijențe

-supărătoare în echipamentul unor 
sportivi. în sporturile de echipă, 
reprezentanții aceluiași club se 
prezintă uneori pe teren in tri
couri variate. Nu de mult, am 
văzut atleți care îmbracă tricouri

IN FINALA C.C.E
*>- ta ît ticarea 

e colea—
Coopta

s ituot în vestul Bucureștilor, sec
torul VII al Capitalei, 
oraș 
mari cartiere. Prin comparație, 
ele ar fi ca trei municipii, dacă 
luăm în considerație numărul 

populației: Drumul Taberei, cu 110000 
ce locuitori (ceva mai puțin de cit 
Piteștiul), f 
cuitori (cu 
țin ca Tg. 
cu 40 000

Desigur, 
populație o sectorului VII ar fi dis- 
cusă să practice sportul, mișcarea 

■> cer liber. Dar nu încape îndoială 
cc. luoti la un loc, cei peste 90 000 
ce copii doresc acest lucru, cel puțin 
cu ardoarea cu care noi înșine do- 
ream, cind eram de virsta lor, să ne 
corn cu săniuța pe derdeluș, ori să 
ne confecționăm o minge și să o 

tootă ziua pe terenurile vi-

acest
intr-un... oraș, are trei

Militari, cu 50 000 de lo- 
aproximativ 4 000 mai pu- 
Jiu) și, in sfirșit, Giulești 
de locuitori (ca Deva), 
poate că r»j întreaga

batem 
rane.

Asa 
nic că 
că. de 
t--e sc focă obiectul preocupărilor 
ec-ilor. II foc cu adevărat# Să ve
dem.

si -d lucrurile, este neindoiel- 
o-erajarea de spații de joa- 
terenuri simple de sport, tre-

sa ni se spună ce avem
de făcut" «Pe terenurile
din parcul Plevnei se
face sport și la lumina.

prestăm muncă voluntară

z\â populată âm Drumul Taberei (lingă școlile generale nr, 203 și 164) se conturează un micro stadion..

care a pregât-t acasstă paradă, spe- 
rind ca șt ei să mă feLctte— după 
medul de ta Timișoara "

CONSTANTIN LACHE iantreao- 
rul Universități: Timișoara) : „Acum 
pot mărturii; că am avut convin
gerea că vom obține ta Leipzig cel 
puțin un rezultat egal. Această con
vingere mi-a dat-o faptul că e- 
chipa se afla în ascensiune de for
mă. că și-a revenit treptat pe toate 
planurile după 
lași. Am fi putut cîștiga 
goluri diferență, dar 
crezut prea 
r.ei victorii, 
poartă, deși 
favorabile, 
foarte bine 
așteaptă un meci greu. Să nu uităm, 
fiecare echipă păstrează doar 50 ta 
sută din șanse".

-DIE UNION" din 
mancele au ales o 
reușind să păstreze 
treimi din partidă. Ceea ce a im
presionat îndeosebi a fo6t finișul 
lor furtunos. Sigur, după acest _e- 
gal". handbalistele care se gîndesc 
ta finală sînt cele de la Universi
tatea Timișoara".

..LEIPZIGER VOLKSZEITUNG", 
in cronica semnată de Peter Lange, 
sub titlul „Handbalistele de la Leip
zig și-an risipit șansele", notează 
că „echipa oaspe a jucat mai bine, 
adică așa cum trebuie s-o facă o 
formație aftată in deplasare. încă 
sub impresia medaliilor de aur cu
cerite în campionat (oentru a opta 
oară și a șasea oară consecutiv, 
handbalistele din Leipzig n-au reu
șit să realizeze în partida desfășu
rată în sala din Leptaystrasse, în 
fața celor 800 de spectatori, un joc 
1a nivelul celor cu care ne obiș
nuise. Credem că, după această re
miză. Universitatea Timișoara are 
oarecum asigurată participarea la 
finală".

„accidentul* de ta 
ta 2—3 

fetele n-au 
mult in posibilitatea u- 
6-au temut să tragă ta 
au avut multe situații 
Trebuie să pregătim 
returul, pentru că ne

Leipzig : ..Ro- 
tactică bună, 
mingea două

Hristache NAUM

atît mai supărătoare cind se pe
trec cu echipele reprezentative. 
Multă lume a urmărit pe micul 
ecran unul din ultimele meciuri 
internaționale ale echipei de box 
a României, la Erfurt, și a putut

NU NE ESTE INDIFERENTA
TINUTA SPORTIVILOR!

fistichii (marcate cu embleme stră
ine), din snobism și după un gust 
fără acoperire. Ar trebui să aplau
dăm recenta măsură a federației 
de baschet, care a dat dispoziție 
arbitrilor de divizie să Interzică 
accesul pe terenul de joc baschet- 
baliștilor fără o ținută corespun
zătoare.

Neglijențele amintite devin cu

constata — chiar și în lipsa cu
lorilor — varietatea inadmisibilă 
a echipamentului purtat de mem
brii aceleiași echipe : tricou cu 
bandă tricoloră, tricou fără bandă 
tricoloră, chiloți de culoare în
chisă, chiloți de culoare deschisă 
etc.

Nădăjduim că 
restudia această

de culoare în-

federațiile vor 
problemă, pentru

„AZI JOACA PLEVNEI
mulțumiți copiii din perime- 

tral Cotrocenilor ? Desigur 1 Și a- 
ceasta nu doar pentru că, cei mai 
r-wiTți dintre ei, an acasă tot ce le 
teethe. ci și pentru că au unde 
să zburde. Mai vârstnicii cunosc 
imensul parc dm vecinătatea hipo- 
«rocnu’.u; ți a festei arene Venus, 
sub denumirea de parcul Proco- 
pcaia. Ei bine, se împlinește un an 
ds ciad factori ce răspund de sănă- 
tatee oop .i-or noștri au avut ideea 
de a amptasa pe platforma beto
nata. fanți de vreo 150 de metri, 
crteva terenuri de sport cu auxi
liarele de cuviință. Adică : două te-

CU... ȘTIRBEI VODĂ'
renuri de handbal, alte două de 
baschet (separat au fost implan
tate, la distanțe mici unul de altul, 
panouri de antrenament pentru a- 
runcarea mingii la coș) și, firește, 
un teren de fovbai.

Vă rugăm să ne credeți — iar 
dacă nu, faceți-vă drum pe acolo — 
că acest microcomplex este perma
nent folosit. Pe ploaie și pe nin
soare (ca să nu mai spunem de 
zilele însorite), de dimineață și pînâ 
seara tîrziu, copiii cartierului fac 
aici sport in voie, și doar părinții 
care îi cheamă acasă să mănînce și 
să se culce îi fac să nu continue

activitatea și Ia lumina... lunii, sau 
a celoi’ cîtorva becuri din parc.

Cit a costat amenajarea ? O sumă 
derizorie. în schimb — ne spune 
tovarășul Dan Lache, de Ia Con
siliul popular al sectorului — 
manopera a costat, exclusiv... entu
ziasm și bună voință. Consiliul de 
educație fizică și sport al sectorului, 
avind sprijinul C.M.E.F.S., al Consi-

Raid anchetă realizat de
Modesto FERRARINI 

Ion GAVRiLESCU 
Foto : Paul ROMOȘAN

Pi -j-z -.ea turneului selecționatei de hochei In Austria și UngariaUN BILANȚ FAVORABIL,care nu poate ascunde existentaunor carențe reinediabile

N'Câll SPUS:
Maria Cioscscu, muncitoar. 

F.C.T.B. : „Pentru copiii not 
tri mici, pentru cei mai mai 
avem nevoie de terenuri d 
joacă, de sport. Și cartiert 
Militari nu 6e poate mind: 
cu așa ceva. Ba din contră’

Mihail Ionescu. funcționar 
„Să se facă spații de joaci 
dar economice și... gindite. îi 
fața blocului nostru sînt nișt< 
piese de beton, scumpe, ne 
inspirate, pe care copiii s-at 
accidentat".

Prof. Nestor Covaciu (Ș< 
gen. 164) : „Cunosc cartiere 
Drumul Taberei, oamenii. An 
presta cu toții multe, foarî 
multe ore de muncă volur 
tară pentru amenajări spor 
tive".

Lucia Bucuroiu, vicepre
ședinte al Consiliului de edti 
cație fizică și sport al secto 
rului 7: „Pentru cartieru 
Giulești trebuie să se fac; 
mult mai mult. Miilor de ce
tățeni de aici și copiilor lo: 
trebuie să li se dea posibili
tatea să se miște în aer liber 
să facă sport. Este nevoie dt 
terenuri simple cu iarbă, zgură 
sau bituminizate. în parcu' 
Giulești, de pildă. La fel în 
cartierul Militari unde, se

(Continuare în vag a 2-a)

Selecționata de hochei pe gheață 
României, care va lua parte, în

tre 22 și 31 martie, ta întrecerile 
grupei B a campionatului lumii (la 
Craz) a întreprins un turneu de 
cinci jocuri, în Austria și Ungaria, 
ai cărui principal obiectiv l-a con
stituit verificarea hocheiștilor noștri 
fruntași în vederea acestei impor
tante competiții. în încheierea aces
tui turneu se cuvin, firește, cîteva 
considerații de ordin general asupra 
jocurilor prestate de formația noas
tră, asupra comportării unora din
tre hocheiști.

Mai întîi trebuie subliniat bilan
țul favorabil cu care s-a încheiat 
turneul : patru victorii în cinci 
jocuri, dintre care două asupra se
lecționatei Austriei, prima adver
sară, la 22 martie, a reprezentati
vei române. Să le reamintim : 11—4 
cu echipa K.A.C. din Klagenfurt

a

a găsi soluțiile cele mai nimerite, 
în vederea echipării uniforme a 
reprezentativelor naționale. Pre
zența într-o selecționată a țării — 
chiar Intr-un sport așa-numit in
dividual — nu este o chestiune 
personală, ci implică o răspundere 
generală, inclusiv ținuta civilizată.

Ar mai fi un cuvînt de spus în 
legătură cu obligația morală pe 
care formațiile sportive o au față 
de televiziune, atita vreme cit a- 
ceâsta face un imens serviciu pro
pagandistic sportului prin trans
misiile sale. Cind o întrecere se 
știe că va fi televizată, devine și 
mai stringentă (decît in tradiție) 
datoria sportivilor gazdă de a 
avea la dispoziție două rinduri de 
echipament foarte contrastante Ia 
culoare, pentru a se putea îm
brăca în funcție de culoarea adop
tată de oaspeți și a păstra pentru 
telespectatori distincția netă colo- 
ristică, ușurindu-le urmărirea com
petiției.

Victor BANCIULESCU

(campioana Austriei), 4—2 și 3—4 
cu reprezentativa Ungariei, la Buda
pesta, 5—O și 6—1 cu Austria, la 
Graz. Prin simplă impresie și fă- 
cind abstracție de scor, credem 
cel mai bun joc a fost cel de 
Klagenfurt, echipa locală — 
prin simplă impresie — puțind 
considerată, de fapt, cea mai puter
nică dintre adversarele formației 
noastre în acest turneu. După cum 
am relatat la timpul potrivit, din 
echipa K.A.C. fac parte mai mulți 
foști internaționali austrieci, doi ca
nadieni (Roberts și St. John) și so
vieticul Țîplakov, antrenor fiind 
Iuri Gluhov, fostul antrenor al lui 
Spartak Moscova. In această par
tidă, echipa noastră a făcut un joc 
bun, sub toate aspectele, spectacu
los. atrăgîndu-și binemeritate a- 
plauze din partea publicului.

Scorul atît de categoric a fost de
terminat de mai mulți factori obiec
tivi, între care forma excepțională 
a portarului nostru Dumitraș și, la 
polul opus, forma slabă a portaru
lui austriac Springer, care a pri
mit mai multe goluri ce, în mod

(Continuare to pag a 2-a)

Stefanov încearcă să-l depășească

mai multă sigu- 
formația adversă 
ales în apărare, 
din capitala Ca- 
comentarii le lor

obișnuit, erau parabile. Din acest 
motiv, lesne de înțeles, echipa noas
tră a evoluat cu 
ranță, în timp ce 
s-a dereglat, mai 
De altfel, ziarele 
rintiei scriau în
că dat fiind caracterul prietenesc al 
acestui meci (reamintim că s-a des
fășurat în cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Zilele culturii româ
nești"), pentru a nu supăra prea 
mult spectatorii, conducătorii K.A.C.

Mîine, Ia Dinamo

pe jundașul austriac Schuller
Foto : R. VILARA

ar fi trebuit, văzînd că portarul e- 
chipei lor nu merge, să fi apelat 

la... portarul de rezervă al români
lor, fapt care ar fi dus, indiscu
tabil, la realizarea unui echilibru 
valoric pe gheață ! în altă ordine 
de idei, trebuie subliniat că echipa 
noastră a jucat combinativ, în viteză, 
a șutat de multe ori la poartă în

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 2-a)

PUGILIȘTI CU MARE POPULARITATE
ÎN PROGRAMUL GALEI

Mai sînt puține zile 
disputării turneelor pe

DE BOX
pînă la data

. . categorii de
greutate, unul din criteriile de selec
ție pentru campionatele europene de 
box din acest an. Apropierea eveni
mentului sportiv, la care pugiliștii 
fruntași nu pot participa fără să fi 
susținut — in prealabil — minimum 
două meciuri amicale, se face sim-

țită ta mai toate centrele pugilistice. 
in Capitală, de pildă, galele de la 
sfirșit de săptămînă nu mai sînt su
ficiente, astfel că clubul Dinamo a 
decis să organizeze și miercuri, 28 
februarie, de la orele 18, In sala din 
șos. Ștefan cel Mare, 6 nouă reu
niune, la care vor participa o serie 
de pugiliști fruntași din cluburile 
bucureștene.

Printre cei ce vor urca treptele 
ringului se cuvine să i amintim pe 
ștefan Boboc, Ștefan Băiatu. Vasile 
Drăgan. Iulian Lungu, Gabriel Po- 
metcu, Răducanu Ivanciu, Gheorghe 
Pușcaș, Cornel Hnduț, Tudor Nicolae, 
Nicolae Păpălău, Dumitru Mihalcea, 
Vasile Croitoru, Petre Cojocaru etc.

t
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înaintea startului Iu
1973 a Dmziei

LOTURILE Șl ASPIRAȚIILE ECHIPELOR MASCULINE DE FLORETA
Sîmbătă. &art în noua ediție a 

campionatului Diviziei A de scrimă 
pe echipe. Competiția va angaja, 
ca de obicei, trăgătorii de la toate 
armele, floretiști și floretiste, spa
dasini și sabreri. Este firesc, cre
dem, să vedem cu ce efective vor 
intra pe planșă formațiile competi
toare și, mai ales, la ce poziții as
piră ele. Sondajul nostru își pro
pune să răspundă la aceste între
bări. Pentru astăzi, ne vom referi 
la echipele masculine de floretă.

Floretiștii de la Steaua, multipli 
campioni naționali, așteaptă și de 
data aceasta startul comioetitiei cu 
fruntea sus. Prof. Iosif Zilahi. care 
răspunde în principal de pregăti
rea mușchetarilor de la această 
armă, va utiliza un lot destui de 
omogen, format din Mihai Tiu. 
luliu Falb. Ștefan Ardeleanu, Mi
hai Bănică, Aurel Ștefan și Con
stantin Niculescu. Va fi încercat de 
asemenea, fostul junior I. Gagelea. 
provenit din pepiniera 
biectiv pentru 1973 ? Bineînțeles, 
menținerea locului I...

Echipa Institutului 
fizică și sport (I.E.F.S.) se prezintă 
si ea cu un efectiv valoros, capa
bil să realizeze multe victorii. Este 
vorba de» Tănase Mureșanu. Cris
tian Costescu (care asumă și rolul 
de antrenor). Tudor Petrus. Ștefan 
Alexiu și, alături de acest .4“ de 
bază, Alexandru Micloș și Dan Lo
gan. Perspective ? Un loc între pri
mele trei clasate la finele campio
natului. Este anticipația pe care a 
tinut să ne-o facă prof. Romnlus 
Snirescu. vicepreședinte al clubului 
I.E.F.S. Firește, eu un asemenea lot 
obiectivul poate fi atins—

Politehnica Timisoara, care se 
bucură de condiții îmbunătățite față 
de anii precedenti. va porni in 
eompetitie eu un lot mult maturi
zat alcătuit din Zoltan Zsack. 
Paul Henter, Gheorghe Pordea 
(campionul național pe 1972 la ju- 
p’CBrf mari). Eueen Heim si Lorant 
Daradics. Antrenorul Oscar Feist- 
hammel crede în virtuțile băieților

clubului. O-

de educație

h GIMNASTICĂ
Comisia de gimnastică a muni

cipiului București a luat lău
dabila inițiativă de a organiza 
campionatele Capitalei pe aparate, 
esalonindu-le săptămînat cite u- 
nui pentru fete și băieți. Primul 
episod al acestui serial sportiv pe 
care îl găzduiește sala Tineretului 
ș-a desfășurat în organizarea (cu 
totul remarcabilă) a Școlii sporti
ve nr. L incluzind probele de 
bimă (fete) și sărituri (băieți). 
Cele 100 de nume înscrise în foile 
de concurs sînt o elocventă măr
turie pentru interesul suscitat de 
această formulă de campionat lo
cal. Cele mai mari efective de 
concurenți și concurente le-au 
prezentat Șc. sportivă nr. 2 (fete) 
și Liceul nr. 35 (băieți și fete, mai 
ales la categoriile superioare).

i

MASCULIN

TRACTORUL
Deșî. practic, :săi. pe care îi vede constant în 

prima jumătate a clasamentului. 
Timișoara, oraș cu tradiție in scri
mă, în floretă îndeosebi, merită să 
se afirme și să confirme o tradiție. 

De la Satu Mare, prof. Ștefan 
Haukler, antrenor titular, mina 
dreaptă a maestrului Alexandru 
Csipler, ne-a comunicat lotul lui 
C.S.O. Satu Mare la actuala ediție 
a Diviziei A : Attila Csipler, Ște
fan Szentkiraly, Petre Kaki, Con
stantin Moise, Ștefan Katho ș: Er
nest Mătușan. Un lot de trădători 
caracterizat de un stil ofensiv si de 
multă finețe. Cit privește poajtla 
pe care și-o doresc pentru 1373 Co
reț iști i de la CÂO- Satu Xla-e. ea 
este destul de prudentă : locul X 

Aflată pentru prima oară in Di
vizia A. echipa PeUKhniea Iași 
promite să se angajeze. ccp::ndu-i 
(in sens bun) pe saarerii clubului, 
cu toate energiile la „bătălia* pen
tru— podium. Antrenorul Nieelae 
Pufnei va încerca această tentativă 
cu lotul compus din Nicolae Dumi
trescu. Dan Nicolae Vlad, Gheor- 
gbe Lucian. Ladislau Buff și Mir
cea Olarin. Oricum, este de subli
niat saltul valoric impetuos al flo- 
retștilor ieșeni; după ce în 1972 
s-au aflat în Divizia B. unde au 
activat doar un an. iată-i acum 
promovați în prima divizie

Pentru Progresul București, com
petiția masculină de floretă va în
semna mult mal mult In raport cu 
anii precedențL Echipa va bene
ficia acum de un lot mai omo
gen. datorită revenirii în activitate 
a sportivilor Gabriel Ursovici și 
Cristian Dinu. împreună cu ei vor 
apăra culorile Progresului „vetera
nul" Barbu Ollănescu, Gheorghe 
Burlea și Lucian Russu. In atenția 
antrenorului Nicolae Marinescu se 
mai află alți trei foarte tineri tră
gători, Sorin Filipidescu, Nicolae 
Florin și Alexandru Mogai care vor 
fi formați pe lingă „echipa mare". 
Aspirațiile echipei: locurile 3-4...

Tiberiu STAMA

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
S-au impus atenției, pe parcursul 

competiției, Sorin Cepoiu (Steaua), 
ciștigător la cat. Il-a, Aura Tudor 
(Șc. sp. nr. 2) care a dominat în
trecerea la cat. a IlI-a, Constanța 
Ceampec (CI. sp. școlar), cîștigătoa- 
rea la cat. I-a, și Lidia Brecbner, 
(CI. sp. școlar), care a avut cea 
mai bună evoluție la cat. maestre.

— FETEREZULTATE TEHNICE 
(Bimă). Cat maestre: 1. L. Brech- 
ner (C.S.S.) 9,30 ; 2. Aura Dobre 
(C.S.S.) 9,00 ; 3. Mana Loghin (Lie. 
35) 9,00. Cat. I-a 1. C-ța Ceampec 
(C.S S.) 9,10 ; 2. Livia Duțu (Iac. 
35) 8,75 ; 3. Smaranda Marinescu 
(C.S.S.) 8,40 Cat. a H-a : 1. Ecat 
Dragnea (Lie. 35) 8,65 ; 2. Gabriela 
Drăgoi (Lie. 35) 8.55 ; 3. Liliana 
Manea (C.SN.) 8,50. CaL ID-a .1.

ÎN „DRUMUL TABEREI
(Urmare din pag t)

liului popular ș! al clubului Steaua 
(iată că o unitate de mare perfor
manță s-a aplecat, prin diriguitorii 
săi, asupra unei chestiuni minore 
doar la prima vedere) — au pus 
la dispoziția copiilor un adevărat 
complex sportiv.

„Azi joacă Plevnei 
Vodă" — ne spunea 
„Vreți să ne arbitrați,
frumos, să auzi o astfel de invi
tație !

cu Știrbei 
un puști— 
nene" ? Ce

DIN MILITARI
In detalii pentru a 
importanță are fap- 
popular a oferit un 
întreprinderi 

____  , pentru ca aceasta 
să-și amenajeze o bază sportivă pro
prie. Din clipa cînd marea Fabrică 
de radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare a înce
put să gospodărească un cîmp viran, 
fastul maidan a devenit o bază spor
tivă cum multe orașe, și nu dintre 
acelea fără pretenții, și-ar dori. Un 
teren de fotbal gazonat și o pistă de 
atletism, două terenuri de volei, trei 
terenuri de tenis — toate bine între
ținute și aspectuoase — stau la dispo
ziția asociației sportive a întreprin
derii.

^BIJUTERIA"
Nu vom Intra 

explica ce mare 
tul că Consiliul 
un teren unei 
(U.R.E.M.O.A.S.)

Nc au spus .
(Urmare din pag 1)

știe, începe construcția unor 
blocuri noi. Proiect-Bucu- 
rești, credem, va ține seama 
de acest „amănunt", uitat pînă 
nu de mult. Aș vrea să mai 
spun ceva : Consiliul popular 
ar trebui să ducă muncă de 
lămurire cu unii președinți de 
comitete de bloc sau asociații 
de locatari. Adică cu aceia 
care, în diverse ședințe se 
pronunță împotriva a tot 
ceea ce se cheamă teren de 
joacă sau sport pe motiv că 
acestea sînt surse de... zgo
mot. Mai multă înțelegere".

Prof. Felicia Iovănescu: 
„Este evidentă preocuparea — 
în cartierul Drumul Taberei 
— de a se amenaja terenuri 
de joacă pentru copii, dovadă 
că sînt destul de multe. Nu 
însă și terenuri de sport pen
tru copii sau adulțl. Și-i 
păcat!“

Dr. Nicolae Rotaru : 
că în spatele blocurilor

mare

hȘtiu 
___ noas

tre, pe strada Lacul Zănoaga 
(Militari) se începuse amena
jarea unul stadion. Lucrările 
au fost oprite însă la un mo
ment dat, după <e s-a instalat 
doar un leagăn. De ce oare?”

AȚI VĂZUT

A’

IN COMPLETAREA CRONICILOR DE IERI
(C. Neațeana

FEMININ formă

— C.S.M. SIBIU (3—«). 
istoric. In care studentelor

IX.F.S.
Meci fără 
le-au fost suficiente 57 de minut* 
pentru a obține victoria. învinsele au 
realizat doar 19 puncte. Au arbitrat 
bine D. Medianu si M. Bolintineaou. 
(M- T.K

JOCUL MODERN A RĂMAS O „NECUNOSCUTĂ**
PENTRU MAJORITATEA DIVIZIONARELOR A?

U
9 w

Ia rixi't. 
s-au dispmat 
partidele din 
â celuf de-al 
rezultate :

REZULTATE DIN DB1ZLA B
biu — C. S. Tirgcviște 3—0 (5, 0, 3), 
CcnstMietorul Arad — Voința Regnăi 
3—0 (7, 5, 6).

M.ASCUUN
Petrolul Pic:ești — Constructorul 

Suceava 3—1 țlg, 6. —11, 8), Relonul 
Să'inești — Politehnica Iași 3—1 
(—19, IX 9. 81, Locomotiva București 
— Unirea Tricolor Brăila 1—3 (—13, 
—3, 12 —12), Politehnica Timișoara — 
Voința Alba Iulia 3—1 (4, 6, —16, 7), 
Exploratorul Caransebeș — Corvinul 
Hunedoara 3—1 (15, —14, 10, 11), In
dependența Sibiu — Electroputere 
Craiova 3—0 (9, 13, 11), Inst Peda
gogic Tg. Mureș — C.S.U. Brașov 
3—0 (6, 13, 5), Ind. Sîrmei Chnpia 
Turzil — Alumina Oradea 1—3 (—7, 
14, —11, —7).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții: C. Nemțeanu, Șt. 
Gurgui, M. Mutașcu, Șt. Iacob, Gh. 
Arsenie, I. Ionescu, C. Popa, S. Albu, 
A. Vlăsceanu, G Gruia .

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

FEMININ
București — C. F. Bucu- 
(—12. —IX —14L Victorie

caîegorică țl pc deplin meritată a 
tipografelor, obținută dapă un joc 
de factură tehnică medie, dar spec
taculos și interesant, totuși, datorită 
luptei ambelor echipe pentru vic
torie. C.P.B., care a acționat ca un 
tot omogen, a condus In flecare set, 
uneori la diferențe apreciabile, dar 
fie relaxarea propriilor jucătoare, fie 
revenirea celor de la Spartac, a fă
cut ea finalurlle de set să fie dis
putate. Cu acest rezultat, C.P.B. a 
ajuns la un punct diferență de Spar
tac șl relansează lupta pentru lntîie- 
tate In serie. S-au remarcat : A Io
nescu, E. Crăciun, M. Dingă, I. Bă- 
dulescu (C.P.B.), L. Iliescu (Spartac). 
Au arbitrat foarte bine E. Ududec 
(Tr. Măgurele) si CI. Nistor — Bucu
rești. (Iulian COSTINIU).

Alte rezultate : Flacăra roșie Bucu
rești — I.T.B. 0—3 (—2, —10, -r6), 
C.S.U. Galați — Progresul București 
3—1, A.S.E. — Viitorul București 0—3 
(—6, —2, —7), Tomistex Constanța — 
Dacia Pitești 3—0 (7, 11, 9), Voința 
Brasov — Corvinul Deva 3—0 (3, 9, 
4), Univ. Craiova — Medicina Timi
șoara 3—0 (5, 4, 5), Drapelul roșu Si-

FEMININ

1. Rapid ÎS 14 1 44: 8 29
2. Penicilina 15 13 2 41:13 28
X Dinamo 15 12 3 40:l« 27
4. Medicina 15 10 5 35:21 25
5. Constructorul 1$ 9 6 30:22 24
4. I.E.F.S. 15 9 6 35:25 24
7. tfniv. Timișoara 15 7 8 28:30 22
8. „U“ Cluj 15 7 8 27:32 22
9. Farul 15 4 11 16:36 19

10. Ceahlăul 15 2 13 12:41 17
11. C.S.M. Sibiu 15 2 13 9:41 17
11. Unlv. București 15 1 14 12:44 16

MASCULIN

1. Dinamo 15 14 1 44: 8 29
2. Steaua 14 12 2 38:13 26

10
10 

o
7
7
8
6
4
2
1

0
5
t
7
7___ _
9 29:30 21
9 28:33 21

11 17:40 19
13 13:42 17
13 11:39 15

33:21 23 
34:30 25 
30:28 24
32:29 21 
29:27 21

15
15
15
14
14
15
15
15
15
14

3. I.E.F.S.
4. Viitorul
5. „U« Cluj
6. Rapid
7. Univ. Craiova
5. Progresul
9. C.S.U. Galați

10. Tractorul
11. Electra
13. Voința

Trei echipe s-au detașat, la sfir- 
șitul săptămînii trecute, cu prile
jul desfășurării primului turneu al 
turului secund din campionatul na
țional de baschet masculin. Este 
vorba de Dinamo, Steaua și Uni
versitatea Cluj care, prin valoarea 
loturilor prezentate și a jocurilor 
practicate, s-au impus cu autori
tate. au obținut victorii la scoruri 
concludente și și-au întărit poziții
le fruntașe în clasament.

în rest, s-a constatat o omogeni
zare, din păcate, însă, nu în sens. 
ascendent, ci dimpotrivă. Fără 
excepție, celelalte nouă formații 
au avut evoluții modeste, chiar și 
atunci cînd au susținut partide de
cisive pentru ierarhia lor în cla
sament. Mal mult, a fost vădit, că 
în cele mal multe cazuri, preocu
parea de a cîștiga o întîlnire nu a 
fost însoțită de dorința de a prac
tica un joc modern, cu apărări ac
tive, agresive, cu atacuri poziționa
le rapide și contraatacuri. Apărarea 
în zonă a fost frecventă, acțiunile 
poziționale lente au Impietat de
seori asupra laturii spectaculare,

lipsa de fantezie, inițiativă și tea- 
ma de a nu risca au caracterizat 
comportarea celor mai multe for
mații. Și aceasta în ciuda faptului 
că. atunci cînd au folosit elemen
tele baschetului modern, Rapid, 
I.E.FJS. și Politehnica București au 
repurtat victorii în dispute pe care 
erau la un pas de a le pierde, în 
ciuda unor evidențe pe care an
trenorii și jucătorii divizionari Ie 
cunosc teoretic, dar nu le aplică 
decît rareori.

Aceste opinii le-am exprimat de 
nenumărate ori în coloanele zia
rului, cu prilejul diverselor com
petiții la care iau parte fruntașele 
baschetului românesc, în zadar, 
însă, pentru că. așa cum am mai 
spus, lipsa de încredere în forțele 
proprii (sau poate comoditatea?) 
frînează, încă, jocul divizionarelor 
A. Oare ce trebuie să se petreacă 
pentru ca toate participantele la 
campionatul național să se ridice la 
un nivel măcar acceptabil? Splen
didele întreceri internaționale dispu
tate în iarna aceasta, în cupele eu
ropene, nu i-au învățat nimic pe 
baschetbalîștii români și pe antre
norii lor ?

O. STANCULESCU

IN DIVIZIA B
G S. U. A ClȘTIGAT DERBY-UL CÂLĂȚEANt

87-60 CU RAPID C.F.R.

CAPITALEI PE APARATE
Aura Tudor (Șc. sp. 2) 9,20 ; 2. Ilea
na Banu (Șc. sp. 2) 8,70 3. Maria 
Vlădoianu (Șc. sp. 2) 8,60 ; Cat. a 
IV-a: 1. Sorina Ștefan (Șc. sp. 2) 
8,80 ; 2. Carmen Semeniuc (Lie.
ped.) 7,80; 3. Gabriela Militaru
(Lie. ped.) 7,50.

BĂIEȚI (sărituri). — Cat. I-a i 
1. N. Mihai (Lie. 35) 8,40; 2. Șt. 
Radu (Lie. 35) 8,00 ; 3. L. Buduroiu 
(C.S.S.) 7,90. Cat. a II-a : 1. S. Ce
poiu (Steaua) 9,00 ; 2. V. Grecu (Șc. 
sp. 2) 8,90 ; 3. D. Marin (Lie. 35) 
8,70 ; Cat a IlI-a : I. B1 Perețeanu 
(C.S.Ș.) 8,80 ; 2. E. Rus (Steaua) 
8,60; 3. M. Corojan (C.S.S.) 8,50. 
Cat a IV-a : 1. E. Niculae (C.S.S.) 
8,65 ; 2. C. Gănescu (C.S.S.) 8,50 ; 
3. V. Balaș (Șc. sp. 1) 8,50. (S.B.).

Nu tragedia Iul Soloele, 
el baza sportiva din G'U- 
lești. Sigur, mulți bucu- 
reșteni nu cunosc acest 
mare complex sportiv. Dar 
întrebațl-i pe tinerii car
tierului, și ei vă vor indica 
adresa mai precis 
aceea a... barului 
yă vor spune —

decît pe 
Atlantic, 
întrucît

Meci internațional de volei, azi, la „Floreasca?

(echipe masculine)
David Bar Netzer, Moshe Lichten- 
taî, Katz Meir, Lewi Malkin, Mos
he Cohen, Uriel Aizen, Birenbaum 
Baruch, Navon Micha, Vardi Am
mon, Avisai Karpowsky, Amram 
Galici, Avieigenbaum.

I.E.F.S. (antrenor Șt. Stroe): 
Stancu, Pășteau, Bînda, Iancu. Chiș, 
Handrea, Pop, D. Ionescu, Săvoiu, 
Malusaris, Arbuzov Dan Marin.

/. E. F. S ISRAEL
Sala Floreasca va găzdui astăzi, 

cu începere de la ora 18, o intere
santă partidă internațională de vo
lei masculin. Vor evolua selecțio
nata Israelului și formația I.E.F.S., 
una din fruntașele campionatului 
nostru.

Au fost anunțate următoarele lo
turi :

ISRAEL (antrenor J. Huber) •

în etapa I-a a celui de-al treilea 
tur al Diviziei B au fost înregis
trate următoarele rezultate : MAS
CULIN : Știința Ploiești — Progre
sul București 77—67 (41—29), Uni
versitatea Craiova — Constructorul 
Arad 87—71 (33—34), Universitatea 
București — C.S.U. Pitești 76—40 
(36—18) — bucureștenii, evident
mai bine pregătiți, au dominat net 
jocul ; au înscris Pitulescu 4, Du- 
mitran 13, Anghel 15, Breza 12, 
Andreițu 7, Tul 8, Gherghițescu 8, 
Melenciuc 9 pentru „U“, respectiv 
Vlaicu 8, Sufariu 9, Ababei 12, Ca
nea 9, Ochiuleț 2 ; C.S.U. Galați — 
Rapid C.F.R. Galați 87—60 (48—24) 
— derby-ul local a fost cîștigat la

în ultima partidă de simplu, cea 
dintre Jiri Pruha și Aurel Dărăban, 
se întrezărea o victorie a jucătoru
lui nostru. Dărăban a început bine, 
scontînd în mare măsură obținerea 
punctelor pe atacul la fileu. Avînd 
experiența meciului cu jucătorul stîn- 
gaci Jaroslav Ceh (în fața căruia a 
pierdut tocmai pentru că a acceptat 
o tactică defensivă), Dărăban a ser
vit mai bine în partida cu Pruha. 
deseori cîștigind punct din prima 
minge. Primul set i-a revenit lui Dă
răban cu 6—4.

în cel de-al doilea, jucătorul nos
tru a fost ținut de 
pe linia de fund a

Pruha mai mult 
terenului, a fost

MILITARI" Șl „GIULEȘTI"

Atn cartierul Drumul Taberei, fa» leeiritfr» teotO» teatrele «r. 2U și W. • j 
joacă peniru copii. Pe cind și altele asemânăxrMre ?

PRIN LOCURI CARE... AR TREBUI SA FIE ALE SPORTULUI
Nu ne-a făcut plăcere să serrezn des

pre astfel de aspecte. Intilnindu-'.e. ir.s^ 
— în trei cartiere deosebite — am țo 
tărît să insistăm mai mult asupra 
fiind vorba de lipsă de inițiativa. <5e.ă‘ 
sare sau chiar indolență.

...„Groapa lăptarului-. Aflat! pe so 
șeaua Giulești, ne abatem spre f»-» 
Groapă a lăptarului — azi amenajata, 
bineînțeles — și cunoscută sub numea 
de Parcul Giulești. O suprafață mare - 
de peste 20 000 mo — înconjurată numa 
de blocuri. întindere predestinată parc» 
a fi teren de sport, de agrement. No 
este însă, deoarece edilii sectorului se 
ambiționează — nu știm de ce _ s»-l 
păstreze în exclusivitate parc. Deși co
piii, firesc, manifestă justificate ten
dințe. expansioniste, spre Iarba ta a- 
cei de la „spații verzi" veghează spr« 
a nu se comite un... sacrilegiu): dea 
vegetația parcului nu reușește să se dez
volte normal din cauză — probat — 
că în vechea groapă, astupată cu rezi
duuri și moloz în mare parte, solul r.u 
este prielnic copacilor și florilor. S-au 
făcut intr-un colț două terenuri de ban
chet (foarte solicitate !) însă argumen
tul concret se pare că tot nu convinge I

...Panoramă de necrezut. Ne îndreptăm 
spre „Ecran-clut>“ de pe șoseaua Gro
zăvești. Locul de întîlnire din ultim.1 
ani a mii și mii de tineri. Știam că in 
spatele acestei Case de cultură este am
plasat un complex sportiv format om- 
tr-un teren gazonat de fotbal și altele 
cu zgură pentru volei, handbal ș.a. Do
ream să-1 mal vedem întrucît la înfiin
țarea lui relatasem în paginile ziarului 
nostru despre entuziasmul tinerilor care 
lucraseră aici, despre eforturile făcute 
spre a se aduce zgura, de a o împrăș
tia. în sfîrșit, spre a-i da viață.

Ajungem în spatele clădirii și cind 
privim... panoramă de necrezut : au ră
mas porțile de fotbal. Pe o parte a a- 
cestuia însă și pe toate celelalte tere
nuri acoperite cu zgură

de eaariPCUTl late, seira că pe aici a» 
trecut autocamioane, ți ea o dovada, 
grămeri de moloT de pAmlai. de gu- 
noaie d«aeărcate dia bose<aaate. De ee 
a intrat ta parațin» aceav-4 bază ? Sim
plu : pestru că na are propr.etar. fiind 
a Amintit fcsțîîzâtal Po'.Tîeîmic 
ăieâ baza — se pare pe »edrepc — nu
mai .ca veefra*. Pin* ce se
aoîv*. saa mai precis, ptn* ce tererrr’ 
se atribuie vreunei fr-.treprmiien. totc! 
se derradearâ. Asa se explic* fart-1 e* 
unii șoferi (a căror atitudn*.e est® evi
dent condarr.nabilâ), nu se mal duc cu 
molozul în afara orașului, ci E descarcă 
aici, socotind că ar: de-a face cu im loc 
părăsit. Pentru un moment ta zonă au 
fost detașau un funcționar și un subofi
țer de miliție care dau amenzi șoferilor. 
Nu e o soluție tas*. Stadionul are 
voie de slăpin.

—Cum a „venit” microstadionuL 
plecat s* vedem microstadionul ce 
construiește — ta cartierul Drumul 
berei — totre școlile generale nr.

ne-

Am 
se

Ta- 
____  ____ __ _____ __ _____ ___ 144. 

Î9Î și In preajma Liceului S3. Gfndeam 
că o să găsim aici — in devenire — un 
minunat loe pentru sport al elevilor și 
copiilor cartierului. Nu de alta- dar ini
țiativa eonstruirm unui asemenea micro- 
stacior. este, evident, ur. fapt pozitiv. 
L-am văzut si am discutat despre el cu 
tovarășii Maria Rusu, Dumitru Dobreseu

CITEVA

rec lorii lor nr. M3 și respect? 
eu profesorul Oe educație ftzicâ 

Xesier Covaeiu- Și r.u ne-a venit a crede 
eele aflate si vâzute. S-a proiectat alei 
an mirrovtaclion dr fotSaL • pinâ In 
jarol *au. teren de volei, baschet t-a. 
Met» de bucurie. b'.neimet«s. veți ztee. 
K ornai c* au venit constructorii ca—
invadatorii. Au spus ca plantează ub 
gard pe— pista — (Acuta de profesori si 
eteri prin multe ore de munci voluntar» 
_ acoperita eu zgui». Asa aa m. așa 
au tarul strivind — inutil — nu numai 
pista dar si trei gropi de sărituri, deși 
era ioc pentru mutarea gardului (un 
metru-doi) mai departe. O pista lunga 
de M metri, cu 4 culoare a_ fost beto
nat» și bttuminizatl ! Groapa de sAritori 
a fost prevăzută la distanta de un me
tru față de pista de elan făcută tot d.n 
beton. Terenurile de baschet bttumiru- 
zate n-au fost nivelate și acum unele 
porțiuni au devenit lăcașuri pentru— 
apă. Planșeul pentru terenul de handbal 
s-a tăcut pătrat și nu dreptunghiular. 
Xu se poate spune — este ușor de ima
ginat — că profesorii, specialiștii din 
cele trei școli, nu ar fi arătat construc
torilor că greșesc. Degeaba, insă, diri
ginta șantierului, M. Badea de la Inspec
toratul școlar al municipiului București, 
era „intransigentă șl mulțumită*. Lucră
rile se execută (ele r.u s-au terminat 
încă) conform planului. Cine o fi arun- 
cind ' In modul acesta banii ? Nn s-a 
aflat, oare. încă, de colaborarea ce ar 
fi trebuit să existe intre praiectanți, 
specialiști și beneficiari t

SUGESTII
blocuri or fi bine să se construiască

se cunosc urme

„ELECTRA" ?
locul lor de 

orele 
că aici îșl eon-

acesta este 
întîlnire preferat în 
libere —- cti _.ti: ti 
sumă cu folos energia, aici 
se duc pentru a-și fortifica 
sănătatea. Găsesc Ia „Elec
tra" — pregătite și dichb 
site de parcă aici ar avea 
loc întîlniri internaționale 
— terenuri de fotbal, 
handbal, volei, tenis și o

recent 
tenis de 

confecționată din
Din păcate, vlzitînd alte 

puncte ale celor trei mari 
cartiere ale sectorului VII 
din Capitală, situația nu 
se mal prezintă în roz ci 
in culori mojiorîte, cenu
șii...

masă, mai 
sală, de

ampla- 
masă 

ciment.

* In parcuri și spațiile dintre 
mese din beton pentru tenis de masă. Ele au mare succes in diferite 
orașe ale țării.

* Folosirea terenului aflat lingă Oficiul P.T.T.R. din b-dul Păcii 
(in apropierea străzii Apusului-Militari).

* Prelungirea suprafeței de terenuri puse la dispoziția tineretului 
din cartier — aflate in Parcul bazei hipice din Calea Plevnei.

• Un teren minunat pentru spații de agrement și joacă : vizavi 
de autogara I.T.A.-Militari.

• Pe stadioane frumoase — ca de pildă U.R.E.M.O.A.S. — sâ se 
permită accesul organizat al copiilor sau tinerilor din cartiere. Bineînțe
les, Ia ore cind nu stinjenesc activitatea salariaiilor unităților amintite.

• Splendidul teren din spatele „Ecran-cîubului" a fost, după cum 
S-a văzut, deteriorat de „vandali" (cum altfel să le spunem ?). Consi
liul popular și organele de ordine au datoria să depisteze pe cei care 
și-au bătut joc de munca de-a vcwă a tinerilor, și să-i oblige să readucă 
in starea in care a fost frumoasa bază sportivă.

ROMANIA CEHOSLOVACIA (juniori) 2-7

de

în încheierea acestor succinte în
semnări, vom spune doar că a fost 
un turneu util jucătorilor români, 
deoarece fiind puși în fața unor ad
versari evident superiori, și-au dat 
seama mai ușor ce laturi ale jocului 
trebuie să și le îmbunătățească.

pasat ori de cîte ori s-a dus la fileu 
și oaspetele a cîștigat cu 6—2. Setul 
decisiv a fost complet la dispoziția 
lui Pruha, care a cedat un singur 
ghem : 6—1. Așadar, rezultat final 
Jiri Pruna — Aurel Dărăban : 4—6, 
6—2, 6—1.

înaintea ultimei partide, cea
dublu băieți, scorul întilnirii s-a ri
dicat la 6—2 în favoarea jucătorilor 
cehoslovaci. Cuplul Mihai Tăbăraș. 
Octavian Vîlcioiu n-a putut rezista 
jocului mai bun al adversarilor 
Thomas Smid — Jaroslav Ceh. Oas
peții au cîștigat în două seturi : 6—4, 
7—6, pecetluind, astfel, rezultatul de
finitiv al întilnirii amicale de tenis 
România — Cehoslovacia (juniori) la
7— 2 în favoarea lor.

In turneul individual fulger, pri
mul meci s-a jucat între Dărăban — 
Curcă. Acesta din urmă a cîștigat cu
8— 5. Ir. „sferturi" s-a disputat o sin
gură partidă, Jaroslav Ceh cîștigind 
cu 8—2 în fața lui Costel Curcă. Cei
lalți jucători, neavlnd adversari pe 
talyoul de concurs, s-au calificat 
direct în semifinale. După nn joc 
spectaculos, o adevărată demonstra
ție de ter.is intre doi juniori oaspeți, 
Thomas Smid — Jiri Pruha. a cîști
gat primul cu 8—7.

în a doua semifinală, jucătorul ro
mân Mihai Tăbăraș l-a avut ca ad
versar pe Jaroslav Ceh. Tăbăraș, in
ferior adversarului, a trebuit să se 
recunoască învins. Ceh a cîștigat cu 
8—2- Astfel că finala acestui turneu 
fulger s-a disputat Intre doi jucători 
oaspeți : Thomas Smid — Jaroslav 
Ceh. Deși Smid a jucat foarte bine, 
ti Si^d de departe cel mal bun te- 
sisman al acestui turneu amical, a 
pierdut eu 5—( in fata colegului său 
de echipă.

UN BILANȚ FAVORABIL. CARE
(Urmare in peg I)

au
in

de 
de 

(s-a

t;mp ce gazdele, in man.era cana
diană. au preferat un joc bazat mai 
mult pe acțiunile individuale ale 
celor doi canadieni, ale lui Țîpla- 
kov. Puachmg ți Grasser, fapt care, 
in mare măsură, a ușurat sarcinile 
defensivei noastre, chiar $i arunci 
cind austriecii, forțind rezultatul, 
făcut apel la mai multă -forță* 
intervențiile lor cu corpul

Au urmat cele două jocuri 
la Budapesta, net influențate 
condiții atmosferice precare
jucat pe un patinoar neacoperit), de 
starea proastă a ghetil și slaba lu
minozitate. Victoriile au fost împăr
țite. înfringerea din a doua partidă 
(prima pe care au reaitzat-o bo- 
chelșt-i unguri in ultim.; 20 de ani 
asupra jucătorilor ncgtri 1 a con
stituit. credem, o bună lecție și pen
tru conducerea tehnică a echipei, 
dar în primul rind pentru jucători. 
S-a acționat — repetăm — prea ner
vos, prea crispat. Apărătorii au e- 
voluat prea static ți au făcut unele 
greșeli elementare, botâri’.oare — in 
cele din -urmă — asupra scorului 
final. Nu-i mai puțin adevărat că 
adversarii noștri s-au prezentat. în 
primele două reprize, mult mai 
bine, sub toate aspectele, practicind 
un joc organizat, combinativ, în vi
teză și speculînd cu promptitudine 
gafele apărătorilor români (schim
barea liniilor în momente de joc 
neindicate, nemarcarea atentă a ad
versarilor și chiar pase „servite" 
de ai noștri). Carența principală a 
hocheiștilor noștri (jocul cu corpul) 
a ieșit, în acest meci, cel mai bine 
în evidență. De altfel, antrenorul 
sovietic Viktor Șuvalov (vă mai 
amintiți de celebra linie Babici. Bo
brov, Șuvalov ?), care a însoțit e-

r*

Astăzi urmează să plece Ia Sofia 
tenismenii Ionel Sântei, Viorel Soti- 
riu, Mariana Simionescu șl Virginia 
Ruzici. împreună cu Tomă Ovici și 
ludith Gohn (care, după ce au luat 
parte la campionatele internaționale 
pe teren acoperit ale U.R.S.S., au 
plecat direct în capitala Bulgariei), 
jucătorii menționați vor participa la 
campionatele „indoor" ale țării vecine.

Lotul sportivilor noștri este însoțit 
de antrenorul Cristea Caralulis.

un scor 
care au 
tori în 
(14 p);
(14 p) ; Crișul Oradea 
Satu Mare 80—75 (43—41),
Iași
(40—39), Mureșul Tg. Mureș — Me
dicina Tg. Mureș 78—70 (41—41), 
Știința Mediaș — Olimpia Sibiu 
93—82 (43—40), Voința Timișoara — 
C.S.M. Reșița 2—0 (neprezentare) — 
reșițenii au venit la sală fără legi
timații și arbitrul Gh. Ionescu (O- 
radea) a fost nevoit să înscrie în- 
frîngerea reșițenilor prin neprezen
tare : FEMININ : Voința Brașov — 
Știința Sf. Gheorghe 50—44 (20—21). 
Universitatea Craiova — Medicina 
Timișoara 44—26 (28—14), Olimpia 
București — Progresul București 
52—48 (27—24) — deoarece nu a 
putut să o folosească pe Iatan (sus
pendată pentru neprezentare la lo
tul de junioare), Olimpia a cîști
gat mai greu decît era de așteptat. 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș — Voința 
Oradea 79—45 (41—25), C.S.O. Ga
lați — Sănătatea Ploiești 62—21 
(32—10), Metalul Salonta — Rapid 
Deva 67—41 (43—28), Tomistex
Constanța — Confecția Dorohoi 
122—29 (53—22).

Rezultatele^ fost transmise de 
corespondenții C. Popa, T. Siriopol, 
P. Lorincș, Fț. Darvaș, Tr. Tudore, 
S. Albu, C. A'ibo, Z. Rîșnoveanu, St. 
Marton, A. Vasîleșcu, V. Popovici, 
C. Lorac, O. Gyțu.

de către studenții 
mai eficaci jucă- 

(16 p) și Tudose

categoric 
avut cei 
Stratan 
de la Rapid C.F.R., Pricop

Sănătatea 
I, C.S.M.

Politehnica Iași 79—82

'.VH

ARBITRI ROMÂNI
.CUPA STEAUA" ȘI „CUPA

8 MARTIE"
PENTRU SEMIFINALELE

o sâptămînă, Capitala va 
două întreceri de tenis

CUPELOR EUROPENE

tro- 
club 
pre- 
aso-

Timp de 
fi gazda a 
pe teren acoperit începlnd de marți, 
sgla Steaua va găzdui tradiționala 
competiție de Iarnă dotată cu 
feul purtînd numele cunoscutului 
al armatei. La întreceri vor fi 
zenți jucători din cluburile și
ciațiile sportive bucureștene, precum 
și din provincie.

Concomitent în sala .23 August* 
vor începe întrecerile dotate cu „Cupa 
8 Martie*.

Meciurile, atit la Steaua cit și la 
S3 August*, se vor disputa zilnic, 
î-cepfrid de la era 8, și se vor încheia 
dumir.ieă 4 martie.

I. G.

Arbitrii români au primit din nou 
confirmarea valorii lor. Trei dintre 
ei au fost desemnați să conducă 
meciuri 
cupelor 
Chiriac 
Spartak 
în cadrul „Cupei cupelor" la fete) 
și Steaua roșie Belgrad — Ț.S.K A. 
(1 martie, C.C.E. la băieți) ; George 
Chiraleu — T.S.K.A. Moscova — 
Steaua roșie Belgrad (8 martie, 
C.C.E. la băieți) și Spartac Lenin
grad — Steaua roșie Belgrad (9 mar
tie, „Cupa cupelor" la fete) ; Mircea 
Rizea — Levski Spartak Sofia — 
Slavia V. S. Praga (1 martie, „Cupa 
cupelor" la fete).

din cadrul semifinalelor 
europene, și anume : Dan 
— Steaua roșie Belgrad — 
Leningrad (la 28 februarie,

TINERII JUCĂTORI DE LA LICEUL NR. 1 DIN MIERCUREA CIUC 
DOMINĂ ÎNTRECERILE DIVIZIEI B

Farkaș (Se. sp. M. Ciue). pe T. Sprencz 
« Gego (S.C.M. Ciuc-m. Și la Metalul 
Rădăuți sînt clpva juniori cu perspec
tive : SEchi. Boghian. Pusac. Țihanciuc 
șî Bandaș (fratele internaționalului de 
la Dmazr.o).

Principala favorită a turneului este 
prima echipă a Liceului nr. 1 din Mier
curea Crac (antrenor E. Mezei), care 
practică un hochei dinamic și tehnic 
totodată. Totuși. duminică ea a fntimpi- 
nat o dirzâ rezistență din partea echi
pei Comerțul Tș. Secuiesc, victoria re- 
venîntte-: la lintiță <3—1). mai ales da
torită a două crave erori de arbitraj, 
er—use de P. kedres (M. Ciue).

Iată șl rezultatele înregistrate pină 
acum (inclusiv cele din seriile prelimi
nare, care contează în turneul final) :
1. Liceul nr. 1 Miercurea Ciue I 6 p. (cu <
Metalul Rădăuți 11—1. cu Șc. sp. M. Ciue 
11—3, cu Comerțul Tg. Secuiesc 3—1) :
2. Șc. sportivă M. Ciue 4 p (cu Liceul 
nr. 1 M. Ciue II 11—3, cu Metalul Ră
dăuți 4—2>; 3. S.C. Miercurea Cine Ii 2 p 
(cu Liceul nr. 1 M. Ciue II 6—1, cu Me
talul Rădăuți 1—5): 4. Metalul Rădăuți 
2 p; 5. Comerțu] Tg. Săcuiesc i p. (cu 
Liceul nr. 1 M. Ciue n 4—4); C. Liceul 
nr. 1 M. Ciue n 1 p.

CONSTANTIN DIAMANTOPOL

NU POATE ASCUNDE EXISTENȚA
chlpa română in acest turneu, a fă
cut observația, foarte justă, că fun
dații —„cu excepția lui Varga — 
stau prea mult în zona noastră, că 
nu patinează continuu, așa cum 
cere hocheiul modem, preferind po- 
Eți; fixe pasele lor fiind date, pur 
și simplu, de pe k>c! In aceste 
ccnritii. este limpede că sistemul 
defensiv al unei echipe poate fi 
dereglat foarte ușor de un adver
sar atent, bătăios și rapid.

In această partidă, in timp ce u- 
r.i. dintre jucători au dat totul (în 
frunte cu Varga, Huțanu, Pană), mo- 
b . zindu-se și luptind din răsputeri 
pentru reducerea scorului, alții 
<Rantas Stefanov. Tureanu, Ioniță) 
an evoluat sub posibilități. înfrin- 
gerea, cum am mai spus, a con
stituit o bună lecție în ceea ce pri
vește comportamentul pe gheață în 
situația unui arbitraj îndoielnic. Dio 
acest motiv, nereținîndu-și nervii, 
in al doilea meci la Budapesta, 
Făgăraș a fost eliminat din joc (pe
deapsă de meci) în min. 32, sanc
țiune urmată imediat de o elimi
nare a lui Axinte, fapt pentru care 
echipa noastră a fost constrînsă să 
joace doar cu trei hocheiști (Varga, 
Icnită, Stefanov). N-a trecut mult 
și Gheorghiu a ripostat unui atac 
mai dur al adversarului, și a pri
mit „cadou* două minute de pena
lizare. timp în care adversarii au 
înscris al 4-lea gol! Abia în ultima 
repriză echipa a evoluat mai bine, 
mai agresiv, mai lucid, mai aproape 
de potențialul actual (care poate și 
trebuie încă îmbunătățit !) și n-a 
lipsit mult pentru a egala scorul.

Turneul a continuat din nou în 
Austria, la Graz, orașul care nu 
peste prea multă vreme va găzdui 
C M. grupa B. Două jocuri, în ge
neral, bune, două victorii conclu-

UNOR CARENȚE REMEDIABLE
dente la scoruri categorice. Fapt im
portant, echipa noastră a suportat 
bine jocul tare cu corpul al ad
versarilor, în fața cărora s-a impus 
prin combinații rapide, prin înde- 
mînare în conducerea pucului. Din 
nou a reieșit faptul că se șutează 
încă destul de puțin, că 6e caută 
prea mult poziții ideale de tras,! că 
apărarea este încă destul de lentă 
în intervenții, mai ales în lipirea de 
mantinelă 'și în scoaterea pucului 
din zonă. în defensivă se acționează 
prea static, fără o colaborare efi
cientă a fundașilor între ei și a 
acestora cu atacanții.

Unele din deficiențele jocurilor 
de la Budapesta (în special tendința 
unor atacanți de a se întoarce cu 
pucul în propria zonă, lăsînd ast
fel adversarului posibilitatea de a- 
vansare și de blocare) au fost re
mediate în bună măsură, ceea ce 
ne face să credem că există posi
bilitatea ca pînă la C.M. echipa re
prezentativă să se prezinte și mai 
bine pe plan fizic, tehnic, tactic, ca 
disciplină de joc. Va trebui însă ca 
în răstimpul pînă la C.M. să se 
lucreze cu conștiinciozitate maxi
mă (și nu numai din punct de ve
dere al pregătirii fizice), sporindu-se 
exigența și întărindu-se disciplina. 
V-a trebui avut, de asemenea, în 
vedere aspectul psihologic, cu toate 
implicațiile sale, al pregătirii pen
tru apropiatele jocuri de la Graz, 
urmînd a se insista, după părerea 
noastră, în primul rînd, pentru sta
bilirea unei atmosfere de colabo
rare, de prietenie în sînul echipei.

Păstrăm convingerea că antreno
rii, jucătorii mai vechi ai formației, 
vor reuși să realizeze un salt de ca
litate absolut necesar pentru o 
prezentare corespunzătoare la cam
pionatul mondial.
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FONDIȘTII ROMÂNI
S-a încheiat încă o ediție a Bal

caniadei de schi. întrecerile dis
putate la Poiana Brașov au prile
juit cîteva constatări diametral o- 
puse cu privire la evoluția gene
rală a sportivilor noștri. în timp 
ce la probele alpine comportarea 
și rezultatele reprezentanților țării 
noastre n-au fost pe măsura aștep
tărilor, în întrecerile de fond, mai 
ales la juniori, s-au realizat victorii 
promițătoare.

Probele individuale de juniori și 
junioare la fond au scos în evi
dență că dispunem, la ora actuală, 
de cîteva remarcabile talente, cu 
mari perspective. Juniorii au în Fe
rencz Foriko un lider autentic, care 
întrunește o serie întreagă de ca
lități, cum ar fi forță (în ciuda 
fizicului mai firav), rezistență și 
îndeminare. El a cucerit titlul bal
canic, pe distanța de 10 km, după 
o întrecere epuizantă cu sportivii 
din Iugoslavia, Franc Tajnikar și 
Miro Brajnio — campionul ediției 
trecute —, care au făcut totul pen
tru a intra în posesia titlului. Fo
riko, însă, a găsit resursele nece
sare pentru a smulge, pe ultimii 
metri, o prețioasă victorie. Ceilalți 
componenți ai lotului, Gheorghe Io- 
netecu, Samuilă Tomoș, loan Pelin 
și Nicolae Gîrniță, printr-o 
susținută, pot să se apropie 
loarea liderului lor. Merite 
succesele juniorilor revin și 
norilor Gheorghe Piștea și

■

muncă 
de va- 
pentru 
antre- 

_ „ . , Molse
Crăciun, care se preocupă perma
nent de scoaterea la iveală, din pe
pinierele proprii — Școala sportivă 
Brașovia și Steagul roșu — a noi 
elemente de perspectivă pentru 
schiul nostru de performanță.

Junioarele au avut și ele o repre
zentantă de seamă în persoana 
Elenei Bășa — campioană balcanică 
la 5 km. Eleva antrenorului Ștefan 
Stăiculescu a evoluat excelent în 
proba individuală, pe care a cîști- 
gat-o la o diferență apreciabilă de 
următoarea clasată, Helena Bester 
(Iugoslavia). Dar, pe cît de bine 6-a 
comportat la individual, pe atît de 
neconvingător a mers la ștafetă, 
cursă ce se poate aprecia că a 
fost pierdută din cauza ei. O gre
șită pornire din start și o cădere pe 
parcurs nu pot constitui scuze pen
tru o sportivă care, deși junioară, 
are cîțiva ani de prezențe în în
treceri internaționale. Cu toate a- 
cestea, Elena Bășa rămîne o aler
gătoare valoroasă, care are datoria 
de onoare de a dovedi că evoluția 
ei în cadrul ștafetei a fost un acci
dent. Și celelalte membre ale lotu
lui noșțru, Iuliana Pața și Cornelia 
Mititelu (antrenoare, prof. Rodica 
Pali), precum și Ana Bădescu și 
Vilma Tudor sînt capabile de per
formanțe de nivel internațional.

în șfîrși^ cuvinte de laudă și 
lori. După mulți ani, 

-----oștii noștri au început să de- 
ă au posibilități pe care, 
.au le-au dat la iveală.

LA CAMPIONATELE BALCANICE

AU AVUT O COMPORTARE BUNA
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Ia șfîrșit c 
pentru seifori 
fondiștii 
monșțțe^-că ; 
pînă acS)1
Gheorghe Voicu și Gheorghe Gir- 
niță au arătat în cursele din cadrul

Gheorghe Volcu după cursa de 15 km elnd s-a clasat 
In urma reputatului tondist bulgar retar Pankov, 

« Foto : Dragoș NEAGU
Balcaniadei că sînt sportivi de certă 
valoare și, dacă se vor pregăti și 
în continuare cu aceeași perseve
rență, rezultatele lor pot cunoaște 
îmbunătățiri substanțiale, mai ales 
că amîndoi au o bună tehnică de 
alunecare și o rezistență ce poate 
rivaliza cu cea a marilor campioni. 
Gheorghe Voicu a fost eroul între
cerii de ștafetă, care a revenit e- 
chipei României după o pasionantă 
luptă cu formația de bună valoare 
internațională a Bulgariei. în 
concurență directă cu excelentul 
schior bulgar Petar Pankov, româ
nul a făcut o cursă de zile mari 
și a reușit ca, după o dispută dra
matică, să-l depășească pe reputa
tul sportiv din țara vecină și să 
asigure succesul formației noastre, 
la care și-au adus o contribuție ma
joră și Gheorghe Gîrniță, precum și 
primul schimb, Vasile Papuc. Pen
tru toți trei și pentru antrenorii 
care i-au pregătit, Gheorghe Ol- 
teanu și Constantin Enache, felici
tări. Avem convingerea că pentru

sportivii de mai sus, la care se pot 
adăuga Nieolae Cojocaru și alți 
cîțiva schiori remarcabili, perfor
manțele nu s-au oprit la cucerirea 
titlului balcanic la ștafetă, ei vor 
continua și în viitor cu alte rezul
tate valoroase, care să demonstreze 
că fondiștii români au progresat e- 
vident în ultima perioadă, astfel ca 
ei să fie prezenți în marile con
fruntări internaționale.

Paul IOVAN

Azi părăsesc Capitala schiorii 
noștri fondiști, care vor reprezenta 
România la Campionatele europene 
de juniori de la Kavgolovo (U.R.S.S.). 
întrecerile se vor disputa între 2 și 
4 martie. Din partea țării noastre 
vor participa Elena Bășa, Iuliana 
Fața și Cornelia Mititelu (la între
cerile feminine) și Ferencz Foriko 
(la băieți). Sportivii sînt însoțiți de 
antrenorul Ștefan Stăiculescu.

Cu unele modificări ale regulamentului

„CUPA U.G.S.R." POATE FI O COMPETIȚIE $1 MAI UTILĂ
ju-Deschisă sportivilor seniori și 

niori de fond și alpine de catego
ria a II-a și a Hl-a, competiția 
dotată cu „Cupa U.G.S.R.** (fostă 
„Cupa Unirii") nu face parte dintre 
concursurile cu un foarte ridicat 
nivel tehnic. Organizatorii s-au stră
duit să-i dea înfățișarea unei mari 
competiții, realizînd, printre altele, 
un panou instalat lingă sosire pe 
care au fost înscrise, prompt, re
zultatele obținute de către schiori. 
S-a evitat astfel o nedorită (și 
din păcate des întîlnită la con
cursuri) aglomerație de spectatori și 
concurenți în jurul cronometrorilor 
sau al juriului probei.

Competiția de la Vatra Dornei a 
constituit și un succes de partici
pare. La start s-au prezentat (atît 
la alpine cît și la fond) aproape 150

de sportivi reprezentînd județele 
Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Caraș- 
Severin, Suceava, Brașov, Prahova, 
în acest context apar mult mai pu
țin scuzabile absențele schiorilor 
din județele Vrancea, Sibiu și Co- 
vasna.

Brașovenii au fost cei care au 
dominat de departe cursele, atît la 
fond cît și la probe alpine. Ei au 
ocupat în mare majoritate primele 
poziții în clasamentele finale. Prin 
comportarea sa cu totul remarca
bilă. s-a detașat Andrei Perciog. un 
fondist junior de mare perspectivă. 
Remarcabilă a fost și evoluția ju
niorilor și junioarelor din Vatra 
Dornei, reprezentanți ai județului 
Suceava. Merită a fi menționați la 
acest capitol Radu Buta, Maria Ma- 
nolache și seniorul Mihai Miron. Cu

același prilej trebuie să amintim și 
pe antrenorul lor, profesorul Ionel 

pasionat 
creștere

Și
Miron, un om 
în munca 
talente.

Am dori . ...__
problema regulamentului ___ _
U.G.S.R.**, în ceea ce privește pro
bele alpine. Sîmbătă și duminică au 
fost programate două manșe de sla
lom, cîte una pentru fiecare zi. Cre
dem că eficiența acestui concura ar 
fi putut crește dacă în loc de două 
manșe ar fi fost, programate patru. 
A veni, de pildă, tocmai de la Hu
nedoara sau Caraș-Severin pentru 
numai două coborâri înseamnă un 
efort material și de timp prea mare 
în raport cu eficiența sa.

Radu TIMOFTE

de

să punem

și 
a

în

priceput 
tinerelor

discuție 
„Cupei

JUDO
Anul acesta, cei mai buni judoka 

ai țârii noastre vor fi prezenți pen
tru prima dată la campionatele euro
pene, ce vor avea loc între 10 și 13 
mai la Madrid. Evenimentul consti
tuie, de bună seamă, un examen de
osebit de important în activitatea fe
derației de specialitate, fiind aștep
tat cu legitimă nerăbdare. Este cu
noscut faptul că, în timpul.celor pa
tru ani de cînd a fost înființată fe
derația noastră de judo, s-au con
semnat unele succese atît în activi
tatea competițională internă, cît și 
în unele confruntări internaționale. 
Nu este, însă, mai puțin adevărat că 
pînă acum sportivii noștri nu au par
ticipat la întreceri internaționale de 
anvergură — campionate continen
tale, mondiale sau Jocuri Olimpice. 
Iată de ce, dorind să aflăm modul în 
care este pregătit acest debut oficial 
al reprezentanților noștri, i-am soli
citat un interviu prof. Anton 
ru, secretarul general al F. 
judo.

— Cunoscînd importanța 
bită pe care o are această 
a campionatelor europene de se
niori pentru federația noastră de 
specialitate, vă rugăm să ne răs
pundeți, mai întîi, ce pregătiri s-au 
făcut și — desigur — se vor mai 
face în vede, ea acestui debut ?

— Intr-adevăr, competiția de la 
Madrid constituie principalul obiec
tiv al activității noastre din acest an.

Peste trei luni, la Madrid
DEBUT ROMÂNESC ÎN CAMPIONATELE EUROPENE

Interviul nostru cu prof. A. Muram, secretar general al F.R J.

LUPTE

Mura- 
R. de
deose- 
ediție

LA PITEȘTI, PRIMUL TURNEU 
INTERNATIONAL REZERVAT JUNIORILOR

I
I

I

Vineri și sîmbătă, Piteștiul va 
fi gazda primului turneu interna
țional de lupte greco-romane al 
României, rezervat juniorilor. Com
petiția organizată de federația de 
specialitate are în vedere verifi
carea potențialului de luptă ai 
sportivilor ce urmează să participe 
la „Cupa prieteniei", care se va 
disputa la sfîrșitul lunii aprilie, 
în R. D. Germană. La competiția 
de la Pitești au confirmat partici
parea echipele Bulgariei. Poloniei 
și Ungariei. Este vorba despre un 
turneu individual eliminatoriu, la 
care vor lua startul reprezentanți 
ai țărilor amintite (cîte un con
curent la fiecare categorie) și cîte 
2—3 sportivi români la toate ca
tegoriile.

Este, așadar, de la sine înțeles că 
s-au făcut — și, firește, se vor mai 
face — iritense pregătiri. După fi
nalele campionatului diviziei A pe 
echipe, din decembrie anul trecut, 
cei mai buni judoka vizați pentru 
selecționare în vederea confruntări
lor continentale și-au continuat pre
gătirile la secțiile lor, după planuri 
individuale alcătuite de antrenorii lo
tului, Gheorghe Donciu și Constantin 
Bogdan. Apoi, chiar în primele zile 
ale acestui an — am putea spune, 
deci, că vacanța pentru acești spor
tivi a fost doar simbolică — ei și-au 
intensificat pregătirile. După cum se 
știe, la sfîrșitul lunii ianuarie, unii 
dintre componenții lotului nostru au 
participat la campionatele internațio
nale ale României. Alte patru teste 
au stat sau continuă să stea în fata 
lor înaintea confruntărilor europene : 
campionatele internaționale ale Ceho
slovaciei (care au avut loc sîmbătă 
și duminică la Praga), cele ale R. D. 
Germane (Berlin, 3—4 martie), ale 
Bulgariei (Sofia, 17—18 martie) și fi
nalele campionatelor naționale indi
viduale de seniori (București, 22—25 
martie).

— Apreciați că sînt suficiente 
preparativele, avînd în vedere im
portanta acestei competiții pentru 
reprezentanții țării noastre ?

— Pregătirea sportivilor noștri 
ajunge, cred eu, pînă atunci la 
nivel corespunzător. Participarea 
la confruntări de verificare este, 
tuși, mai redusă decît ar fi trebuit. 
Dar, acest aspect are două fațete. 
Dacă am fi participat la mai multe 
competiții se ivea riscul, frecvent in 
întrecerile de judo, al apariției unor 
accidente. Este adevărat că practica
rea acestui sport solicită, prin defi
niție, îndeminare și suplețe, dar, în 
același timp, tehnica procedeelor de 
atac și de apărare es'.e atît de com
plexă incit indisponibilitățile pot sur
veni în orice moment Lotul 
spre deosebire de cele ale 
altor țări, nu dispune decît 
număr redus de sportivi cu o 
valoare, la fiecare categorie.
zul ivirii unor astfel de indisponibi
lități, participarea noastră la euro
pene ar fi sub semnul întrebării. Iată 
de ce am spus că, totuși, pregătirile, 
în ce ne privește, pot fi considerate 
suficiente.

— Și o altă întrebare : ce re
zultate credeți că vor obține spor
tivii noștri ?

— Sincer vorbind, este dificil să 
vă răspund. întrecerile vor fi foarte 
grele pentru toți concurenții și, mai

va 
un 
lor 
to-

nostru, 
multor 
de un 
anume 
In ca-

ales, pentru debutanții noștri.ales, pentru debutanții noștri. Mai 
trebuie luat în considerație și jocul 
sorților care, de nenumărate ori, a 
decis mari succese sau eșecuri. Tot 
ce vă pot spune este faptul că spor
tivii noștri vor face totul pentru a 
se afirma. De altfel, în cazul cînd 
unii dintre ei vor obține rezultate 
meritorii, pot avea șansa de a con
cura și la 
acest an.

campionatele mondiale din

— In-i 
spuneți i 
noastră ?

sfîrșit, 
ce lot

v-am ruga să ne 
va prezenta țara

dintre cele cinci— La nici una 
categorii de greutate încă nu există 
titular. La 63 kg pot merge, în egală 
măsură, Alexandru Filip, Ștefan Pop 
sau Sabin Lucea, la 70 kg probabil 
alegerea va fi făcută între Cornel 
Roman și Mircea Notopol... Verifică
rile pe care le-am amintit mai îna
inte Vor fi decisive. La cea de la 
Praga au plecat Alexandru Filip 
(cat. 63 kg), Cornel Roman (cat. 70 
kg), Ion Herman (cat. 80 kg) Ion Bu- 
zic (cat. 93 kg) și Gheorghe Dumbra
vă (cat. + 93 kg.).---- ...

Costin CHIRIAC

Una dintre cele mai importante 
trageri ale anului în curs este și 
tradiționala tragere specială Loto a 
Mărțișorului din 2 martie 1973. A- 
ceasiă tragere se prezintă cu o bo
gată listă de premii : autoturisme 
DACIA 1300 și TRABANT 601. 
excursii în UNGARIA și IUGOSLA
VIA, excursii în GRECIA și nu
meroase premii în numerar de va
loare fixă și variabilă, 
din vreme biletele !

Procurați-vă

NOU! LA LOZ ÎN 
INTRODUS PREMII 
TARE CONSTÎND ÎN AUTOTU
RISME. BUTELII DE ARAGAZ ȘI 
BANI. LA SERIILE CARE SE GĂ
SESC ÎN VÎNZARE.

PLIC S-AU 
SUPLIMEN-

REȚINEȚI ! NUMEROASE ȘI 
VALOROASE PREMII SUPLIMEN-

RAPID TREBUIE SA-ȘI PUNA LA PUNCT OFENSIVA!
două extreme), Grigoraș și Mușat
au fost „paznici" ai înaintașilor 
centrali de la Zenit Leningrad și 
din selecționata militară a Algeru
lui. Cînd Mușat a ieșit de pe teren 
(acuzînd o întindere în min. 18 al 
celui de-al doilea meci) rolul lui 
a fost îndeplinit, cu o surprinză
toare eficiență, de tînărul Florian, 
(de la tineretul Rapidului), care se

coresp.).
RECOLTA SALONTA — VOIN

ȚA ORADEA 1—0 (0—0)
Victorie meritată a gazdelor, re

alizată prin punctul înscris de Cze- 
gengi (min. 57). (Fr. DONOSI — 
coresp.)

VICTORIA ROMAN 
PAȘCANI 2—0 (1—0)

Cele două echipe au oferit un 
joc plăcut. Au marcat: Ababei 
(min. 16) și Ioniță (min. 54). (Gh. 
GROAPĂ — coresp.)

DANUBIANA ROMAN—PETRO
LUL MOINEȘTI 1—1 (0—1)

Au înscris: Apostol pentru gaz
de, Florea pentru Petrolul.

NICOLINA IAȘI — Î.T.A. IAȘI
4— 2 (1—0)

UNIREA FOCȘANI 
ȘUL ORAȘ GH. 
DEJ 4—1 (1—1)

Victorie meritată 
marcat : Ardeleanu, 
ragiu (2), respectiv Ghițâ. (V. MA- 
NOLIU — coresp.)

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — ȘTIINȚA PETROȘANI
5— 0 (3-—0)

Evoluție bună a formației Meta
lul. Toate golurile au fost realizate 
de Căprioru, dintre care unul din 
penalty. (M. FOCȘANU — coresp.).

METALUL PLOPENI — ME- 
TROM BRAȘOV 2—0 (1—0)

Autorii golurilor: Bogaciu (min. 
21) și Alexe (min. 62).

MINERUL MOTRU — MINERUL. 
ROVINARI 1—0 (0—0). Jocul s-a 
desfășurat la Tg. Jiu și a fost viu 
disputat. Singurul gol al întilnirii 
a fost înscris de Lupu (min. 55). 
(G. Jugănaru — coresp.).

FLACĂRA MORENI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—3 (1—2). Cele 
cinci goluri au fo6t înscrise de Baicu 
și Dănîlă pentru Flacăra, Pîslaru, 
Manea și Bartales pentru Progresul. 
(Gh. Ilinca — coresp.).

LACUL URSU SOVATA —HAR
GHITA ODORHEIUL SECUIESC 
3—3 (2—1). (A. Fekete — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —TEX
TILA ODORHEI 3—2 (1—2), La 

[ a avut loc întîlnirea amica- 
Ceahlăul și Textila Odorhei, 

Gazdele au cîștigat la limită, cu 
3—2, în fața unei echipe 

A înscris : Bălu (min. 
17), Apetrei (min. 56 și 59) pentru 
Ceahlăul, Ionescu (min. 24) și Dra
goș (min. 41) pentru Textila. (C. 
Nemțeanu — coresp.).

IP. Neamț 
lă dintre C 
r • ’ :

I scorul de ; 
ambițioase.
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ALGER, 25 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Mult mai utilă, 
trebuie spus dintr-un bun început, 
apare această participare a Rapi
dului la cea de a doua ediție a 
„Turneului Sonatrach" decît s-a a- 
preciat a fi, acasă, înainte de com
petiție. Și nu atît sub aspectul bi
lanțului propriu-zis cît, mai ales, pe 
planul important al preparativelor 
pe care feroviarii bucureșteni le-au 
desfășurat, în continuare, aici — în 
vederea „obiectivului Leeds* — în 
perfecte condițiuni. Să le enume
răm : rapidiștii au avut șansa unui 
timp excelent (cu excepția primei 
zile, ploioasă, a urmat o vreme de 
primăvară) ; au evoluat pe un te
ren neted ca în palmă, cu al cărui 
tartan s-au acomodat repede; au 
beneficiat de o cazare liniștită în 
hotelul complexului olimpic, situat 
departe de zgomotul orașului, au 
întîlnit, în sfîrșit, adversari redu
tabili (fiecare cu stilul lui) care, mai 
mult ca Rapidul, au tratat ace6t 
turneu drept un scop în șine, an- 
gajîndu-se cu toate eforturile pen
tru cîștigarea trofeului.

Evoluînd, deci, în condițiuni de 
concurs (capitol la care, prin forța 
lucrurilor, Leeds are deja un a- 
vans), Rapid a mai tras și foloa
sele unei testări a ideii de jac, pe 
care antrenorii preconizează să o 
utilizeze la 7 martie, în prima 
manșă a partidei cu Leeds. Și a- 
nume aceea de a-și asigura, în pri
mul rînd, defensiva, cunoscută fiind 
forța de atac a formației engleze, 
mai ales cînd aceasta evoluează pe 
propriul teren. în ambele meciuri, 
cu precădere cel cu Zenit Lenin
grad, cînd formația a fost mai 
proaspătă în 
acțiunea de 
cajul strict, 
înaintașii și
duit uneori și momente de respiro, 
cei din apărarea imediată au do
vedit hotărîre și consecvență în a- 
plicarea metodei. Pop și Codrea 
și-au urmărit adversarii direcți (cele

NEAGU

joc, Rapid a rezolvat 
apărare folosind, naar- 
om la om. Și dacă 
mijlocașii și-au îngă-

afla, sîmbătă, la jocul lui de debut. 
Frumoase perspective se întrevăd 
pentru defensiva Rapidului, Florian, 
ca și Grigoraș, avînd doar 19 ani !

Desigur, sarcina apărării Rapidu
lui va fi mai ingrată la Leeds, a- 
colo unde Clarke, Mick Jones, Lo
rimer et comp, acționează în ofen
sivă cu o apreciabilă forță de joc.

O idee de joc nu se rezumă doar 
la acțiunea de apărare. Și ajunși 
la „momentul de posesie a mingii", 
trebuie spus că el mai necesită se
rioase îmbunătățiri. Este o consta
tare ce rămîne în picioare chiar și 
în condițiile acelui 3—0 administrat 
lui Zenit Leningrad, datorat mai 
mult reușitelor individuale ale lui 
Neagu, decît unor rezolvări de an-

r 
samblu ale liniei de 
că, nu trebuie omis, 
Neagu a fost marcat 
adversari (cazul celui
meci) gradul de periculozitate al 
atacului rapidist a scăzut vizibil. 
Știm, este adevărat, într-o idee de 
joc în care accentul cade pe defen
sivă, principala armă în situația de 
ofensivă trebuie să fie contraata
cul. Dar atîta vreme cît aici Rapid 
a dovedit că posedă un singur îna
intaș de contraatac (pe Neagu), cei
lalți fiind, în cele mai multe ca
zuri, destul de repede deposedați de 
balon, echipa alb-vișiniilor trebuie 
să schimbe registrul, alternînd mo
dalitățile și adoptînd cu precădere 
atacul pozițional, care îi îngăduie 
să păstreze mingea mai mult și 
care oferă mai mulți sorți de iz- 
bîndă în pregătirea și finalizarea 
acțiunilor ofensive. Spunem toate 
acestea întrucît a-i preda lui Leeds 
United, multă vreme, balonul în
seamnă a accepta în mod Heliberat 
ofensiva englezilor, cu mari riscuri 
pe... tabela de marcaj. Pledăm, deci, 
pentru o alternare a manierelor de 
atac, cu accent pe jocul combi na
tiv, pentru care fotbaliști ca Marin 
Stelian, Savu, poate și Dumitrîu II 
(în cazul în care va fi recuperat în 
timp util) au, într-adevăr, aplicații, 

în sfîrșit, nu putem încheia a- 
precierile noastre pe marginea tur
neului Sonatrach fără a reaminti că 
în cel de-al doilea meci Mușat și 
Petreanu au suferit accidente (întin
deri musculare), care-i fac deocam
dată indisponibili. Să sperăm însă 
că ei vor fi recuperați pînă la jo
cul cu Leeds.

Gheorghe N1COLAESCU

STEAUA S-A ÎNAPOIAT
DIN IRAN

• în ultimul meci, fotbaliștii bucureș* 

teni au terminat la egalitate (1-1)
TURNEUL DC LA VIAREGGIO

TINERII JUCĂTORI ROMÂNI ÎNCEARCĂ
AZI REVANȘA PE TERENUL

VIAREGGIO, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

A început carnavalul măștilor u- 
riașe, al carelor alegorice imense. 
De dimineață, această stațiune par
că nici nu mai poate să respire. 
Un flux continuu de mașini, de tu
riști și grupuri folclorice din Flo
rența, Milano. Torino, Veneția. Li
vorno, Napoli sau Roma, iau cu a- 
salt această splendidă fișie de lito
ral, aflată și astăzi șub soarele ce 
se revarsă peste crestele înzăpezite 
ale Apeninilor, din împrejurimi Și 
totuși, la Viareggio, citeva dintre 
cele 16 echipe participante la tra
diționalul turneu de fotbal de aici 
sînt triste. Este vorba de echipele 
care n-au cîștigat în meciul lor de 
debut. Printre ele și lotul nostru de 
tineret (sub 21 de ani), care parti
cipă la acest turneu sub denumirea 
de Steaua. înfrângerea sa, cu 1—0 
(prin golul marcat de 
min. 5, la un luft al 
sîmbătă după-amiază, 
fața Milan-ului. e cu 
sătoare, 
au jucat mai bine 
lor și, dacă nu ar 
această partidă, în 
ar fj putut obține 
altfel, părerea majorității celor care 
au urmărit acest joc. în această di
recție am ales cîteva cuvinte din 
cronica apărută duminică în ziarul 
„La Naiione". „Un rezultat de ega
litate ar fi oglindit mai bine valo
rile din teren și peste toate ar fi 
răsplătit continua presiune a româ
nilor din repriza secundă**. Și a- 
tunci, de ce n-au reușit fotbaliștii 
noștri un rezultat bun, pe măsura 
jocului lor ? — este probabil între
barea celor mai mulți iubitori al 
fotbalului din țara noastră Pentru 
că, în pofida superiorității șuturilor 
la poartă (14—7 ; 7—3 pe spațiul 
porții) finalizarea a reprezentat încă 
marea carență a echipei. Jocul e- 
chipei noastre a fost foarte bun 
pină în zona finalizării, cursele ex
tremei drepte Anghel au primit a- 
plauze la scenă 
sit „vîrful** de 
în primul rînd, 
țării 
cută 
dură.
(din 
jucători din lotul primei echipe: 
fundașul Casone, căpitanul echipei, 

Iși atacanții Treoldi și Maghelini — 
cel ce a marcat golul) a practicat 
obișnuitul „calcio” cu apărarea a- 

| glomerată și contraatacuri pericu- 
• loase, vom înțelege și mai bine că
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DIN PISA

Maghelini, în 
lui Unchiaș) 
la Spezia, în 
atît mai apă- 

cu cît fotbaliștii români 
decît adversarul 
fi putut cîștiga 
cel mai râu caz 
o remiză. E, de

deschisă, dar a lip- 
meserie necesar și 
a lipsit curajul for- 
milaneze. bine fă- 
destul de rigidă și

defensivei
fizic, dar

Dacă vom spune că Milan 
rîndul căreia fac parte trei

TARE LA LOZ ÎN PLIC. NUMAI 
JUCÎND PUTEȚI CÎȘTIGA !

Cîștigătorii autoturismelor de la 
tragerea excepțională Pronoexpres 
din 18 februarie 1973 : categoria 2 
(3 autoturisme DACIA 1100) : 1. Ar- 
găseală Ecaterin — Buzău ; 
jaru Timotei — Suceava 
jaru Aglaia — Suceava.

2. Ste-
3. Ste-

PRO-PREMIILE CONCURSULUI 
NOEXPRES Nr. 8 DIN 21 FEBRUA
RIE 1973:

Extragerea I : Cat 1: 2,25 variante 
100.006 iei ; a 2-a : 2,10 a 39.932 lei; 
3-a : 20,25 a 4.141 lei ; a 4-a : 69.60 
1.205 lei : a 5-a : 149,95 a 559 lei ; 
6-a : ă.245,80 a 40 lei ;
REPORT CATEGORIA 1 : 1.026.928

lei.

a 
a 
a 
a

cu selecționata Teheranului
Sîmbătă, fotbaliștii de la Steaua 

au încheiat turneul întreprins în 
Iran și s-au înapoiat în țară.

Vineri. în ultimul meci, Steaua 
a întîlnit din nou selecționata divi
zionară din Teheran. Ca și prima 
partidă, meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate : 
Pentru bucureșteni a 
tea (min. 30).

în cele patru 
Iran, 
tarii 
două 
și 1—1).

Ieri dimineață, pe terenul Ghen- 
cea, antrenorul Gh. Constantin a 
condus un nou antrenament, pri
mul din cele prevăzute pentru ul
tima perioadă dinaintea începerii 
returului.

1—1 (1—0). 
înscris Pan-

susținute înjocuri
realizat două vic- 
scorul de 1—0) și 

de egalitate (0—0

specializat (Mure-unui vîrf
bun pe acest post în prima 

repriză, nu s-a mai văzut după pau
ză) și carențele de finalizare (s-au 
folosit prea mult mingile înalte, 
facile pentru apărarea adversă) au 
irosit mult din eforturile continue 
ale fotbaliștilor noștri, superiori — 
fizic — adversarilor, în cele 80 de 
minute de dominare a lotului nos
tru de tineret au existat cel puțin 
patru mari ocazii de egalare, ulti
ma chiar în mm. 90 (Mureșan). Dar 
ezitările din situațiile decisive, ge
nerate din lipsa de curaj și impre
cizie, au privat team-ul român de o 
remiză echitabilă.

Acum, antrenorul Cornel Drăgu- 
șin speră ca greșelile de sîmbătă 
să nu se mai repete și în jocul re
tur, cînd se va miza totul pe vic
torie. dar cu prudența necesară la 
contraatacurile lui Milan, puține, 
însă atît de periculoase în primul 
joc. Și pentru că vorbim de parti
da retur, să subliniem că aici, la 
Viareggio (unde se remarcă startul 
bun al echipelor italiene, care au 
pierdut o singură partidă din cele 
8 disputate în prima etapă !) mulți 
se întreabă — cum, probabil, vă 
întrebați și dv — ce va fi în caz 
de egalitate după cele două jocuri. 
Se vor executa 5 lovituri de la 11 
metri ; dacă se menține egalitatea,

lipsa 
Șan,

urma o altă serie de 5 lovituri,va 
după care, în cazul unei eventuale 
mențineri a egalității, loviturile vor 
continua pînă cînd una din echipe 
va înscrie prima.

Echipa noastră, care duminică di
mineață a făcut un ușor antrena
ment in pădurea de pini din preaj
ma pensiunii Cararra, se gindește 
la o victorie cu 2—0 în meciul re
tur de la Pisa, de marți după amiază. 
Dar. cine știe, poate va fi nevoie de 
seria loviturilor de la 11 metri I... 
Antrenorul Cornel Drăgușin a anun
țat pentru marți următoarea for
mație : Ion Gabriel — Purima, Un
chiaș, Porațchi, Ciocîrlan — Iovă- 
ncscu, Ion Ion, Vișan <— Anghel, 
Mureșan, Szabados.

E multă veselie la Viareggio; e- 
chipa noastră va încerca să se in
tegreze acestei ambianțe marți sea
ra, după jocul de la Pisa...

★
Alte rezultate înregistrate în me

ciurile tur: Bologna — Glasgow 
Rangers 1—0 ; Napoli — Crystal 
Palace 1—1 ; Benfica Lisabona — 
A.C. Torino 1—0 ; Lâzio — Ujpest 
Budapesta 2—2 ; Lanerossi Vicen
za—Bayern Milnchen 1—0 ; Fioren
tina — Dynamo Zagreb 1—0.

Mircea M. IONESCU

Steaua a 
(ambele cu 
rezultate

EXCURSII LA MECIURILE
U. R. S. S România
și Ungaria
Oficiul de Turism București ne 

anunță că se mai primesc, numai 
pînă miercuri 28 februarie, în
scrieri pentru excursia ce se or
ganizează la meciul amical de fot
bal U.R.S.S. — România programai 
la 18 aprilie în orașul Kiev.

Totodată, O.T.B. organizează 
excursii de 5 și 6 zile la Budapesta 
pentru vizionarea meciului din 
preliminariile C.M. de fotbal Un
garia — Austria, meci ce va avea 
loc la 29 aprilie.

Informații și înscrieri la filiala 
O.T.B. din Calea Victoriei 100.

Austria

ILIE OANĂ, DUPĂ TURNEUL PETROLULUI iN ALBANIA

„LA TIRANA SE VA DECIDE, PROBABIL, SOARTA 
CALIFICĂRII IN GRUPA A PATRA

A PRELIMINARIILOR
Ne-a vizitat la redacție antreno

rul Petrolului, Ilie Oană. Și am 
profitat de o astfel de împrejurare 
pentru a-1 ruga pe conducătorul 
tehnic al echipei ploieștene să ne 
împărtășească unele 
vațiile și impresiile 
tură cu fotbalul din 
noștri adversari din
C.M. Ceva despre fotbalul albanez, 
pe care a avut ocazia să-1 urmă
rească, în confruntări directe cu

dintre obser- 
sale în lega
tara viitorilor 
preliminariile

Extragerea a Il-a : Cat. A 1 va
riantă 50% a 100.000 lei; 1 variantă 
25% a 50.000 lei ; B : 2 variante 50% 
a 19.972 lei. 5 variante a 25% a 9986 lei 
si 6 variante 10% a 3.994 lei ; C : 31,70 
a 3.591 iei ; D : 1. 813,95 a 60 lei ; E ; 
118,25 a 200 lei ; F; 3.038,75 a 40 lei.

REPORT 
lei.

CATEGORIA A : 415.327

PREMIILE DE 100.000 lei au re
venit participanților ; BECHEANU 
NICOLAE din Craiova și GHEOR
GHIU NICOLAE din București la ca
tegoria 1 jucate 100%; ANTAL CA
ROL din Brașov, categoria A, jucat 
50%. Premiul de 50.000 lei de la ca
tegoria A, jucat 25% a revenit parti
cipantului POPESCU ZORILA " 
București.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

din

puternice formații de club și chiar 
cu o selecționată divizionară, în re
centul turneu efectuat de Petrolul 
în R. P. Albania.

— Așadar, ce ne puteți spune 
despre forța de joc a echipelor 
intilnite și nivelul actual al fot
balului albanez ?

— Pe teren propriu, albanezii 
sînt foarte puternici și reprezintă, 
pentru orice adversar, un obstacol 
greu de trecut. Acel 0—0 obținut cu 
dificultate de R.F.G. în 1972 con
firmă și justifică pe deplin o ast
fel de apreciere. în prezent, fotba
lul albanez se află pe o linie as
cendentă, înregistrînd un simțitor 
progres față de evoluțiile sale din 
anii precedenți. După părerea mea, 
el se situează la nivelul calitativ 
al celei de-a doua reprize din me
ciul cu reprezentativa noastră, din 
toamna anului trecut, de la Bucu
rești. Dacă nu, chiar ceva mai bine.

— Ce v-a plăcut mai mult în 
jocul fotbaliștilor albanezi ?

— Angajamentul lor formidabil 
și preocuparea permanentă de a 
practica un fotbal modern, cu ac
țiuni desfășurate pe un front larg 
și cu o organizare tactică ce le 
permite să se apere și să atace 
supranumeric. Eficiența unui ase
menea mod de acțiune este însă li
mitată de o tehnică individuală in
suficient adaptată dinamicii gene
rale și mai ales vitezei mari de 
mișcare a jucătorilor în teren.

— Și-acum, ceva despre ideea' 
de joc a echipelor albaneze...

— Aproape fără excepție, forma
țiile din campionatul Albaniei, și 
bineînțeles reprezentativa țării, a- 
doptă o așezare inițială în varianta 
1—1—3—3—3, bine echilibrată ca 
repartiție de forțe și destul de e- 
lastică în timpul desfășurării jo
cului. în compartimentul defensiv 
se remarcă prezența jucătorului li
bero — de tip italian ; fundașii la
terali, bine dotați fizic, acționează 
decis și urcă alternativ în atac; 
mijlocașii se dispun de regulă în 
triunghi cu vîrful înapoi, dispozi
tiv în cadrul căruia „centralul" su
praveghează zona din fața stope
rilor, iar cei doi laterali — verita
bile pistoane — participă perma
nent în atac sau în apărare, în func
ție de necesitățile fazei ; în sfîrșit, 
atacanții, fără posturi fixe, sînt ra
pizi, incisivi, dar încă deficitari la 
finalizare.

în încheierea discuției noastre, 
antrenorul Ilie Oană — deosebit de 
satisfăcut de reușita turneului echi
pei sale în R. P. Albania ca și de 
condițiile excelente oferite de gazde 
— a ținut să ne precizeze :

— Albanezii, care au pierdut 
pînă acum, în preliminariile C.M., 
patru puncte, știu că nu mai au 
șanse reale de calificare. Dar este 
cert că ei vor pune mari probleme 
celorlalți candidați din grupă — res
pectiv echipelor României și R. D. 
Germane — și că soarta acestei 
grupe se va decide in jocurile din 
această primăvară de la Tirana.

Mihai IONESCU
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CUI VA REVENI TROFEUL
ZIARULUI SPORTUL?

• Spartak Leningrad are mari șanse de a păstra Cupa • Vom asista la cel

hotăritor.

DAUGAVA RIGA 
Șl A 13-A OARA I

vecinătatea 
această res
cind ne-am

de delegațiile 
numărul total 
Canada, 
Sud,

Raga. 
avan- 
mec:

lor et

• La Bratislava, așii patinajului artistic încep

titlurile mondiale

IN SĂLILE DE

DAN IRIMICIUC - PE LOCUL V

Adrian VASIUU P.

e-
S-A ÎNCHEIAT TURNEUL

Cupa 
zervată 
la cea 
prezent.

partici- 
Spania.
Grecia

câștigătorului 
necesar un 

Marot, baraj

prezintă
4 v d.b.: 
v d.b. ;
3 v; 4.

SPRE O NOUA FINALA 
T.S.K.A. — IGNIS

aparțin din 
Leningrad, 

cîștigat la

7,97 m, înălțime Zimmer 2,15 m, 
prăjină Kuretzki 5,30 m, Ziegler 
5.25 m, Ohl 5,25 m, triplusalt Kugler 
16,22 m, feminin : 400 m Frese 53,7.

TROFEUL MARTINI“

ATLETISM...

Competițiile europene de baschet

de al 8-lea derby Ț.S.K.A. Moscova — Ignis Varese? • Recordul lui Daugava Riga
începînd din sezonul trecut, două 

noi competiții europene au îmbo
gățit calendarul baschetului conti
nental. Este vorba de Cupa cupe
lor pentru echipele feminine și 
Cupa Koraci (în cinstea celebrului 
internațional iugoslav, decedat 
4 ani în urmă într-un tragic 
dent) rezervată formațiilor î 
culine. vDupă cum se știe, 
competiție este dotată cu 
ziarului 
ediție, 
Spartak Leningrad și 
Belgrad. Cîștigînd 
baschetbalistele sovietice au intrat 
în posesia Cupei. Cui va reveni tro
feul în acest an?

Cele mai mari șanse 
nou jucătoarelor din 
Deținătoarele Cupei au 
scoruri concludente toate meciurile 
susținute în această ediție, obținînd 
o facilă calificare pentru semifina
le, unde vor întîlni pe Steaua ro
șie Belgrad. In cealaltă semifinală 
vor fi opuse Spartak Lewski Sofia 
și Slavia Praga (care a eliminat în 
turul II pe I.E.F.S. București). In 
perspectivă, deci, o finală Spartak 
Leningrad-Slavia Praga.

Cupa Koraci, cea de a treia (ca 
importantă) întrecere masculină a 
stat în această iarnă puțin în um
bra Cupei campionilor sau a Cupei 
cupelor, în care erau angajate cele 
mai puternice team-uri. De aceea, 
poate, și unele dintre rezultate au 
trecut neobservate iubitorilor aces
tui sport. Inițial, cele 12 
pante reprezentînd Italia. 
Franța. Belgia, Iugoslavia, 
și Luxemburg au fost repartizate 
în 4 grupe, cîștigătoarele fiecăreia 
urmînd să se califice în semifina
le. Cea mai mare surpriză a dis
putelor preliminare poate fi con
siderată eliminarea deținătoarei 
trofeului, Lokomotiv Zagreb, de 
către Racing Malines (Belgia). La 
Malines a cîștigat Racing cu 115— 
92, iar la Zagreb Lokomotiv cu 

—82. Și, astfel, în partidele semi
finale se vor întilni Racing Ma
lines cu F. C. Barcelona si Picade- 
ro Barcelona-Forst Cantu (Italia), 
Deși spaniolii au două reprezen
tante în această fază, șanse superi
oare de a cîștiga Cupa aparțin 
chipei italiene.

Cu 
acci- 
mas- 

prima 
trofeul 

„Sportul". La prima sa 
în finală, s-au întîlnit 

Vozdovac 
ambele partide,

rul este egal: 1—1. Se vor întilni 
aceste echipe din nou în finala Cu
pei campionilor europeni? Foarte 
posibil, înclină să creadă cei mai 
mulți dintre specialiști.

Pentru campioana Uniunii Sovie
tice, care se află într-o formă ex
celentă în acest sezon, calificarea 
în finală pare să fie facilă. Adver
sara sa, Steaua roșie Belgrad, fi
nalistă în Cupa cupelor 1971 1972, 
continuă să evolueze fără marea 
ei vedetă. Simonovici (actualmente 
suspendat)' și probabil fără Slav- 
nici, un alt realizator de marcă al 
„5"-ului din Belgrad, care s-a ac
cidentat într-un meci de campio
nat. Mult mai dificilă pare să fie 
sarcina echipei lui Alexander Ni- 
kolici, în eternul ei derby cu S:m- 
menthal. în prima parte a campio
natului italian, cele două echipe 
au jucat la Milano, unde Simmen- 
thal a cîștigat cu 85—78. Și 
această dată, ele vor evolua 
întîi la Milano, unde Ignis II 
putea folosi și pe mexicanul 
Echipa din Varese mai are 
tajul de a susține al doilea 
pe teren propriu, și aceasta 
fi '

PRELUDIU LA MAREA ÎNTRECERE
BRATISLAVA, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Primul drum spre Bratislava cam

pionatelor mondiale de patinaj artis
tic ne-a dus direct de la Gara de 
Sud spre marea sală de concerte a 
Filarmonicii slovace, acolo unde în 
prag de seară avea loc deschiderea 
dficială a marii întreceri.

In cadrul unei scurte solemnități, 
trădîndu-și prin desele pauze acel 
fior de trac inerent apropierii adevă
ratului start, au fost salutați par- 
ticipanții la competiția supremă a 
sportului gheții. Alocuțiunea de des
chidere a fost rostită de Miroslav 
Cervenka, președintele Comitetului 
de organizare a C. M., care, în 
cuvinte calde, pătrunse de emo
ție, a subliniat importanța evenimen
tului pe care-1 găzduiește primul oraș 
al Slovaciei. Apoi, arbitrul principal 
Milan Duchan, delegat special de U- 
niunea Internațională de patinaj 
(I.S.U.) pentru conducerea întreceri
lor, a procedat la desfășurarea pri
mului act legat direct de competiție. 
Au fost trase la sorți echipele de 
arbitri pentru fiecare dintre cele pa
tru probe. Cîte 9 arbitri, din totalul 
de 42, atîția cîți au fost prezentați

țărilor participante, 
de 22 ! Anglia, Austria, 

Cehoslovacia, Coreea de 
Sud, Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Italia, Iugoslavia, Japonia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, România, 
S.U.A., Suedia, Ungaria, U.R.S.S. Cu 
adăugirile survenite și absențele de 
ultimă oră, totalul participanților se 
ridică acum la 122. Și pentru aceștia 
au fost cîteva clipe de tensiune pre
mergătoare adevăratelor emoții, cele 
de concurs. în cadrul ședinței tehnice 
s-a tras la sorți ordinea de start în 
primele două probe care încep de 
mîine (n. r. azi) pe gheața patinoa
rului : concursul individual feminin și 
cel al perechilor sportive. Fetele iau 
startul de la 8 dimineața, pentru 
cele trei figuri obligatorii. Perechile 
au rezervate orele de seară, cînd își 
prezintă „programul scurt", actul în- 
tîi al evoluției lor, culminînd 
miercuri seara cu adevărata finală, 
figurile liber alese.

Așa stă scris pe fascicola de pro
gram frumos colorată, care circula 
din mină in mină printre rîndurile 
dese de fotolii din 
mesei prezidiului, la 
tivitate de deschidere.

ridicat de pe locuri, o rumoare 
densă urca spre plafonul frumoasei 
săli. Fiecare comentează, îșl calcu
lează șansa, face pronosticuri...

Sînt’ aci toți, sau aproape toți ceî 
care candidează la medaliile de cam
pioni ai lumii, In această disciplină 
pe care noi o numim sportul grației 
și al preciziei. Cîteva siluete ferme
cătoare atrag privirile, fete tinere 
părînd totuși puțin stinghere, fără 
patinele cu care ne-am obișnuit să 
ie vedem lunecînd pe gheață. Cîțiva 
băieți surîzători, care caută să-șl e- 
taleze dezinvoltura în afara drep
tunghiului străjuit de mantinele și 
să pară cît mai degajați. Europeni, 
americani, asiatici, campioni din toa
te continentele în care este practicat 
patinajul artistic se află reuniți aci, 
în orașul cehoslovac.

I) văd pe Ondrej Nepela înconju
rat de un grup de ziariști și „chi
biți", rîzînd parcă de gluma cuiva. 
Lingă el, silueta masivă a Hildei Mu- 
dra, antrenoarea care i-a condus pa
șii de la primele „opturi" pe gheață 
pînă la podiumul olimpic și mondial.

Mă gîndesc că de la aceștia doi, 
Bratislava șî toți iubitorii de sport 
cehoslovaci așteaptă atît de mult în 
aceste zile. Mai precis, la sfîrșitul 
săptăminii, fiindcă proba masculină 
este pusă să încununeze campiona
tele. Și nu este un secret pentru ni
meni de ce a fost astfel alcătuit pro
gramul...

La ora cînd transmit aceste ulti
me rînduri, „zînele" și „prinții ghe
ții" dorm de mult cufundați într-un 
somn reconfortant. Ca să realizezi 
marea performanță trebuie să te culci 
devreme. Și să visezi numai „contra- 
treiuri" perfect desenate cu muchia ' 
patinei, sau Axel-uri înalte cît... să
ritura peste ștachetă a lui Seagren.

Cele două redutabile team-uriale 
baschetului european s-au întîlnit 
pînă în prezent de 7 ori în com
petiții oficiale : de 5 ori au învins 
moscoviții, iar de două ori jucătorii 
din Varese. Pe terenuri neutre, sco-

camp 
echipelor feminine a 
de a 15-a ediție. Pînă 
tri

ori basche 
Sofia (la 
și de 12 « 
toarelor d< 
pa UliaBei 
vot rX07 m) al ren 
niunii Sovietice, co 
mine și în acest sezen 
autoritate acexs 
singura formați

U.R5.S. vor înt
Sparta Praga (care nu are 
tăți prea mari), iar bascheți 
Ie din Clermont-Ferrand vor 
replica formației GEAS Sesto 
Giovanni. Calificarea în a: 
fază (pentru prima oară) a 
team din Italia pare surprinzâtos 
re. Sâ nu uităm însă că această 
echipă a beneficiat din plin de 
serviciile eunoscvtei îsternațicaale 
..goslave Maria Veger și a aoțalcc 

sâu. antrenorul Lad.slav Dr-nsar 
In perspect vă. o finali Daugava— 
U.C. Clermont-Ferrand.

Tn cea de a 5-a competiție con
tinentală. Cupa cupelor la băieți, 
se anunță două semifinale intere-

antre

fine din pasionanta partidă 
pe care Dinamo București șl Ignis 
Varese au oferit-o spectatorilor din 
Capitali. Cernea, cel mai bun ju- 
titor al echipei dinamoviste. care 
a ciștigat eu K—II, a înscris sub 
privirile lui Bisson și Meneghin.

tika Split—Mobil- 
și Spartak Lenin- 
Badalona. Intre 

ipe. diferențele de 
sesizabile ; poate 
i Aleksandr Be- 
i olimpice de la 

e să aibă un ușor 
fizic) asupra 

insă pen- 
știgătoare.

BRUXELES. 26 (prin telex de la 
ziarul ..Les Sports”). — Tradițio
nalul turneu internațional de sabie 
pentru „Trofeul Martini" a reunit 
în capitala Belgiei pe cei mai buni 
trăgători la această armă in frunte 
cu campionul olimpic Viktor Sidi
ak și compatriotul său VI. Na- 
zlîmov. cunoscutul trăgător polonez 
J. Pawlowski, redutabilii scrimeri 
maghiari P. Marot, T. Kovacs ș.a.

DE TENIS DE LA SALISBURY

• La Sentenberg s-au disputat 
campionatele pe teren acoperit ale 
R. D. Germane. Annelie Ehrhard a 
egalat cea mai bună performanță 
mondială la 100 yarzi (stabilită de 
Wilma Rudolph) alergînd 10,69. Tot 
ea a cîștigat și proba de 60 mg cu 
timpul de 8,19. Alte rezultate : fe
minin : 400 m Siebach 53,1, 800 m 
Rost 2:06,9, înălțime VTitechas 1,87 
m, Gildemeister 1.85 m, greutate 
Lange 18,25 m; masculin : 100 y 
Kokot 9,65, 400 m Scheibe 46.7, 
800 m Stolle 1:48,7, Fromm 1:48,8, 
1500 m Justus 3:43,0, lungime 
Klauss 7,81 m. înălțime Beilschmidt 
2,15 m, greutate Lochman 20,41 m.

• Cîteva rezultate din cadrul cam
pionatelor R. F. a Germaniei : 200 m 
Ommer 21,4, lungime Baumgartner

• Cu prilejul unui concurs de 
sală desfășurat Ia Lyon, atleta 
bulgară Svetla ZIateva a stabilit un 
nou record mondial pe teren aco
perit în proba de 800 m cu perfor
manța de 2:02,9. Vechiul record îi 
aparținea cu 2:03,2 și fusese stabilit 
la Sofia, săptămîna trecută. Ior- 
danca Blagoeva a sărit 1.87 m la 
înălțime, iar campioana olimpică la 
aruncarea discului, Faina Melnik, a 
cîștigat aruncarea greutății cu 
17,20 m.

Radu VOIA

GHEORGHIU PE LOCUL

«
DE LA BRUXELLES

Pentru cunoașterea 
acestei ediții, a fost 
baraj între Sidiak și 
terminat cu victoria sportivului so
vietic (5—3). Bune comportări au 
avut Pawlowski și Nazlîmov care 
au realizat cîte trei victorii în fi
nală, precedîndu-1 în această ordi
ne pe tinărul trăgător român Dan 
Irimiciuc.

Clasamentul final se 
astfel: l.V.Sidiac (U.R.S.S.)
2. P. Marot (Ungaria) 4
3. J. Pawlowski (Polonia) 
VI Nazlîmov (U.R.S.S.) 3 v ; 5. D. 
IRIMICIUC (ROMANIA) 1 v ; 6 
T. Kovăcs (Ungaria) 0 v.

• La Sofia, în cadrul meciului 
Bulgaria — Cehoslovacia, atletul 
bulgar Petar Iordanov a sărit 2,17 
m la înălțime. Diana Iorgova a rea
lizat 6,45 m Ia săritura în lungime, 
iar Elena Fibingerova a cîștigat a- 
runcarea greutății cu 19,28 m (nou 
record cehoslovac). Alte rezultate: 
60 m (b) Saprianov (B) 6,8, 800 m 
(b) Plachy (C) 1:51,5, triplusalt 
Broda (C) 15,75 m.

3 LA MALAGA
Turneul internațional de șah de 

la Malaga (Spania) a luat sfîrșit. 
Pe primul loc s-a clasat Quinteros 
(Argentina) și Benko (S.U.A.) cu 
87z puncte (din 13 posibile). Repre
zentantul nostru, marele maestru 
Fl. Gheorghiu, a ocupat locul 3, cu 
8 puncte.

Urmează în clasament: Matano- 
vîci (Iugoslavia), Filip (Cehoslova
cia), Torre (Filipine) 7’/», Medina, 
Pomar (ambii Spania) 6’/s, Parma 
(Iugoslavia), O’Kelly (Belgia), Martz 
(S.U.A.) 6. Rossolimo (Franța) 5, 
Bellon (Spania) 4, Ruiz (Spania) 
3Vi.

în ultima rundă, Benko l-a în
vins pe Bellon, Quinteros a remi
zat cu Parma, iar Gheorghiu cu 
Martz.

lin outsider, Klaus Peter Thaler,
campion mondial la ciciocros

LONDRA 26 (Agerpres), — La 
centrul sportiv Crystal Palace de 
lingă Londra s-au desfășurat cam
pionatele mondiale de ciciocros, 
competiție care a stîmit un viu in
teres printre iubitorii de sport lon
donezi. In cursa amatorilor, toți fa- 
voriții au fost eclipsați de un out
sider, studentul vest-german Klaus

Thaler (23 ani), care a eva- 
în al 7-lea tur împreună cu 

Robert Vermeire, reu- 
acesta,

Peter 
dat 
belgianul 
șind apoi să-l întreacă pe 
la sfîrșit, cu două lungimi de bici
cletă. învingătorul și al 
clasat au acoperit distanța de 21.230 
km în 54:04. Pe locul 3, la/22 sec., 
a sosit E. Tschreiber (R.F.G.).

în proba profesioniștilor totul a 
decurs normal: belgianul Erik 
de Vlaeminck, un fel de abonat la 
titlul mondial al acestei speciali
tăți a sportului cu pedale, a cîști
gat fără emoții și pentru a 7-a oară 
medalia de aur, realizînd un re
cord ce pare greu de egalat. Cei 
24,230 km ai traseului au fost par
curși de E. Vlaeminck în 59:29. Pe 
locul doi s-a clasat francezul An
dre Wilhem, iar pe locul trei fos
tul campion mondial vest-germa- 
nul Rolf Wolfsholh.

doilea

TURNEUL DE ȘAH
de

re

Î3 BULGARIA.

NET 
La

ca Wolfgang Nordwig și Carol Cor

in acest sens: C. Doșa 
tpectiv Ilona Gusenbauer 
Virginia Ioan 1.79 m.

DE LA BUDAPESTA

T.S.K.A

Espaaoi niara

>—1». -arw
OLANDA

pertorm 
precizare 

Corbu

A Vl-a EDIJIE A „CUPE! DE CRISTAL
finata probei de dubla, pere- 
Juan Gisbert (Spania) — Jur- 
Fassbender (R.F. a Germaniei) 

a dispus eu 2—6. 6 — l. 6—3 de cu
plul Iiie Năstase (România) 
Clark Graebner (S.UJL).

BUDAPESTA. 26 (Agerpres). 
turneul internațional de șah 
Budapesta, după 11 runde se 

ie lider marele maestru SO-
Efim Gheller cu 8 puncte, 
st de Vaganian ia diferență 
junct Sahistul român A’ictor 

Ciori Ițea. «are in ultimele runde a

obținut numai remize, ocupă locul 9 
cu 4'T puncte. In runda a 11-a Cio- 
câltea a remizat cu Antoșin, rezultat 
consemnat și în partidele Forintos 
— Gheller, Vaganian — Velimiro- 
vici, Bilek — Csom. Singura victo
rie a obținut-o Lengyel în partida 
cu Hecht.

(Urmare din pag. I)

Rotter- 
m g și 
mulțu- 
atunci. 
perfor- 

cursa

au fost considerate ca atare. Cea 
mai bună dovadă în acest sens 
ne-au oferit-o în primul rînd aler
gătorii. Pentru Valeria Bufanu, de 
pildă, problema haremurilor nu se 
mai punea, ea avînd la acea oră 
trei cifre care îi dau posibilitatea 
să ia tot atîtea starturi la 
dam în probele de 60 m, 60 
lungime. Totuși, ea nu s-a 
mit cu ce realizase pînă 
aruncind mănușa — prin 
manța de 7.9 realizată în
H.C. de 60 m g — principalelor 
candidate la titlul european al pro
bei. Ștafeta Valeriei a fost prelua
tă și de Nicolae Perța, indiscutabil 
cel mai bun hurdler al țării, aflat 
în formă remarcabilă. In decurs 
de două săptămini, el a alergat de 
trei ori distanța de 60 m g în 7.7, 
egalînd recordul României. E drept, 
baremul impus de F.R.A. pentru 
participarea la C.E. este foarte se
ver (7,6) cifră cu care s-ar putea 
urca pe podium la Rotterdam.

Totuși, Ia această ultimă ediție, 
întrecerile au fost lipsite de mai 
multe prezențe ale unor atleți cu 
renume mondial care, fără îndoia
lă, i-ar fi stimulat și pe reprezen
tanții noștri. Nimeni nu contestă 
eforturile organizatorilor de a asi
gura, în condițiile în care prolife
rarea concursurilor de sală este 
evidentă, un cadru corespunzător, 
plăcut chiar, acestui festival 
Dar, sintem convinși în

atletic, 
același

timp că nelâsind problema invita
țiilor pentru ultimele săptămini 
dinaintea competiției (atunci ci nd 
mulți dintre cei ce ar fi putut lua 
startul în sala „23 August" erau 
deja angajați in alte locuri), fă- 
cînd chiar diligente speciale pe 
lingă forurile similare din alte 
țări, ale căror competiții federația 
noastră le onorează eu regularitate 
(RD. Germană. Cehoslovacia. Ita
lia. R.F. a Germaniei. Franța), par
ticiparea ar fi fost mult mai boga
tă.

înseamnă aceasta, oare, că rezul
tatele de simbătă și duminică au 
fost inferioare edițiilor preceden
te ? Cel mai bun etalon de com
parare a cifrelor il constituie stan- 
dardurile de participare Ia C.E. 
impuse de Asociația europeană de 
atletism. în probele de ale: gări de 
pildă, la 60 m haremurile sînt 6.8 
sec. pentru băieți și 7.5 pentru fete. 
Cîștigătorii probelor de la Bucu
rești (juniorul Dorel Cristudor — 
6,6 sec. și atleta bulgară Sofka 
Kazandjeva — 7.5 sec) și nu nu
mai ei (Adriana Surdu. Mariana 
Gofh. austriacul Georg Regner. Ste
fan Lăzărescu. Alexandru Muntea- 
nu. Adalbert Darvaș) s-au înscris 
în limitele respective. în cursele 
hurdlerilor. situația este asemănă
toare, cu un plus pentru Valeria 
Bufanți, a cărei cifră de 7.9 sec. 
reprezintă cea mai bună perfor
manță mondială a anului. Sub 
haremurile de 7,9 și, respectiv. 8.5 
sec. s-au mai încadrat N. Perța.

maghiarul L Mitasin.
B. Pfi-uer ș; austriaca Carmen 
Maehr. alături de Martha Szat- 
mari. întrecerile concurentilor la

CAMPIONATE

rii compeuț 
nul Români 
la concurs ai 
sen-a rcmafc 
ne) iei Popescu, 
în acest sezor 
rezumat la o 
la Madrid. Am 
nepartieiparea ei 
acestei perioade urmărește doar de
plina sa restabilire în vederea se
zonului competițional in aer liber, 
unde sportivii noștri vor fi angre
nați în întreceri cel puțin lâ fel 
de importante.

Feyenoord. dar 
nu â

□e xeren propr 
Ajax si-a ma 
e-ajul (74—13
u. cu Feyer 
dut ieri la

Olympiakos Pireu.
îdaiă) că Pana- 
GRECIEI. r.u a 

p in joc. Ex-
Ba rcclona șj 

tul SPANIEL 
olandezul Mi- 

remarcabil meci 
Madrid, contra .lui Real, in 

ce învinșii selecționatei noas- 
zionare. fotbaliștii de la Es- 

întrecut o altă recrezen- 
a^itaiei. Atletico Madrid, 
de crezut că titlul ar pu- 
iltă destinație. Tn FRANȚA, 
ei clasate au jucat In de- 

f_____  dar toate au cucerit puncte.
Nantes a egâlat-o însă pe Nice, iar 
Nimes se apropie din nou amenință
tor. Campioana, Olympique Marseille.

Pietro Anastasi (in tri~
cou de culoare inchi-
sd). aflat intre treî a.-
părători turci izbvteș-
te să trapă fi să in-
serie in sting* portG-

matiile

NORMELE PENTRU PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE
EUROPENE DE SALĂ

FemininMasculin
F.R.A. A.E.A. F.R.A. A.E.A.

60 m 6,5 6,8 7,3 7,5
60 mg 7,6 7,9 8,0 8,5
înălțime 2,18 m 2,14 m 1,82 m 1,78 m
lungime 7,85 m 7.70 m 6,40 m 6,30 m
greutate 19,00 m 18,50 m 17,70 m 16,00 m
prăjină 5,15 m 5,05 m — —
triplusalt 16,40 m 16,00 m — —

situația atleților români cu mai puțin de două săptă-Care este
mini înaintea întrecerilor de la Rotterdam ? Normele fixate de Fe
derația Română de Atletism, după cum se vede mult mai exigente 
decît cele stabilite de forul european — exigență firească, avînd la 
bază posibilitatea clasării în primele 10 locuri —, au fost îndeplinite 
de următorii atleți : Valeria Bufanu, 7,3 la 60 m, 8,0 la 60 mg și 
6,41 m la săritura în lungime ; Carol Corbii, 16,91 m la triplusalt 
și Csaba Dosa 2,20 m 
standurile F.R.A. se află 
nut de 5 ori !), Nicolae 
Ligor 5,10 m la săritura
Virginia Ioan, 1,85 m la

la săritura în înălțime. Foarte aproape de 
Dorel Cristudor, 6,6 la 60 m (rezultat Obți- 
Perța 7,7 la 60 mg (de trei ori), Nichifor 
cu prăjina, Adriana Surdu 7,4 la 60 m și 
săritura în înălțime.

pa noi. au 
taniă a i 
Este greu 
tea lua o 
primele 
plasare.

cum dai 
mine i 
fără să pia 
punct— (<L gr.lt

Benfica Lisabona ; 
sunete față de for- 

e doi și trei, 
excelent. în 

acum Infrin- 
in treabă a- 

reusi să ter- 
PORUGALIIT 
icar un singur

OLANDA (etapa
Utrecht — M.V.V.

■ 22-a): F .C,
Maastricht 1—1 ;

— Sparta Rotterdam 
— Excelsior Rotter

dam 2—0; F. C. den Haag — F. C. 
Amsterdam 2—0; Go Ahead Deven
ter — F. 
Nijmegen 
Partidele 
Twente; 
Telstar și 
Breda au 
renurilor
1. Feyencord Rotterdam — 38 p. (un 
meci mai puțin disputat); X Ajax 
Amsterdam — 38 p ; 3. Sparta Rot
terdam — 33 p.

C. den Bosch 1—0; N.E.C. 
— Ajax Amsterdam 0—4. 

P.S.V. Eindhoven — F. C. 
Feyenoord Rotterdam — 
F. C. Groningen ~— N.A.C. 
fost aminate din cauza te- 
impracticabile. Clasament:

Palmas 1—0 ; Real Sociedad — Gijon 
0—0 ; Malaga — Castellon 1—1 ; Celta 
Vigo — Burgos 1—0 ; Espanol — A- 
tletico Madrid 2—1. Clasament: 1. 
C. F. Barcelona — 32 p.; 2. Espanol 
— 30 p ; X Real Madrid — 28 p.

TELEX • TELEX • TELEX
Desfășurată la Zrenjanin. tn fața a 4 000 
de spectatori, întîlnirea de box dintre 
selecționatele Poloniei și Iugoslaviei s-a 
Încheiat cu un surprinzător și categoric 
succes al puriștilor iugoslavi, care au 
obținut victoria la opt categorii, în timp 
ce oaspeții au cîștigat doar două me
ciuri. Scor final 16—4 în favoarea for
mației iugoslave. La categoria semigrea. 
Mate Parlov l-a învins prin k.o. in re
priza a treia pe campioni' polonez 
Dragan. Tot înainte de limită i-a învins 
iugoslavul Vahtarevici pe Reszpondek in 
cadrul categoriei cocoș. Vujin a cîștigat 
la puncte în meciul cu Szczepanski. iar 
Bellci l-a învins prin k.o. tehnic pe Za- 
borowski. Cele două puncte pentru for
mația poloneză au fost realizate 
Blazinski și Tomczik, * '
partidele cu Asanovici 
kiei. ‘
•
Cea de-a 8-a ediție a 
mondial de hochei cu

cu scorul de 1—6 (0—0) formația Suediei. 
Golui victoriei a fost marcat în minutul 
50 de Valeri Maslov.

de 
învingători in 

șl respectiv Va-

Disputat la Essen, meciul internațional 
de handbal dintre echipele masculine 
ale Cehoslovaciei și R. F. a Germaniei 
s-a încheiat cu scorul de 20—14_în fa
voarea sportivilor cehoslovaci, 
chipa învingătoare s-au 
trapa și Konecny, care 
5 goluri.
■
La Londra s-a disputat ... . 
selecționatele Angliei și Franței, contînd 
pentru „Turneul celor cinci națiuni" la 
rugby. Rugbyștii englezi au terminat 
învingători cu scorul de 14—6 (7—0).

Din e- 
remarcat Sa- 
au inscris cite 
■'■'ij?' ■ ■ 1
partida dintre

Desfășurată timp de trei zile la Bogota, 
intllnlrea de tenis dintre selecționatele 
de tenis ale Columbiei și Canadei (pre
liminariile Cupei Davis) s-a încheiat cu 
scorul de 4—1 în favoarea gazdelor, ca
lificate pentru turul următor al compe
tiției în care vor întCnl formația Ja
maica. La Buenos Aires, în zona sud- 
americană a aceleiași competiții, echipa 
Argentinei conduce cu 3—0 formația 
Ecuadorului. Tenismenii argentinieni vor 
juca în turul următor cu Brazilia.

BULGARIA (etapa a 18-a, prima a 
returului) : Slavia Sofia — Cerno 
More Varna 3—1; Botev Vrața — 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia 
1—2; Dunav Ruse — Beroe Stara 
Zagora 2—0; Cernomoreț Burgas — 
Spartak Pleven 0—0 : Etir Tirnovo — 
Volov Șumen 0—0 : Lokomotiv Plov
div — Trakia Plovdiv 0—1 ; Pernik — 
Akademik Sofia 3—3; Spartak Var
na — Lokomotiv Sofia 0—0 ; Levski- 
Spartak Sofia — Laskov lambol 
5—1. Clasament : 1. Ț.S.K.A. — 25 p î 
2. Lokomotiv Plovdiv 
Spartak Sofia — 23 p.

FRANȚA (etapa a 24-a) : Sochaux
— Nantes 0—1 ; Angers — Nice 0—0 ; 
Bordeaux — Strasbourg 2—1 ; Reims
— Rennes 1—1; Ajaccio — Lyon 
4—3 ; Red Star — Sedan 1—1 ; Mar
seille — Nancy 0—0 ; St. Etienne — 
Bastia 2—1 ; Metz — Nîmes 0—1 ; 
Valenciennes — F. C. Paris 1—1. Cla
sament : 1. Nice — 34 p; 2. Nantes — 
34 p j X Nlmes — 31 p.

24 p ; X

PORTUGALIA (etapa a 22-a): Bei
ra Mar — Boavista 1—1 ; Coimbra — 
Leixoes 2—6; Sporting Lisabona — 
Montijo 4—1 ; Barreirense — Atle
tico 1—0 ; Benfica Lisabona — Bele- 
nenses 2—0 ; Vitoria Setubal — Gui
maraes 2—I ; F. C, Porto — Farense 
4—1; Unio Tomar — C.U.F. 1—1. 
Clasament! 1. Benfica — 44 p ; 2. 
BeLenenses — 31 p ) 3. Vitoria Setu
bal — 27 p.

campionatului 
,_____ mingea (bandy)

s-a încheiat la Moscova cu 
selecționatei U.R.S.S., care a 
neînvinsă competiția, totalizînd 
te. Pe locurile următoare s-au 
chipele Suediei — 8 puncte, 
— 2 puncte (13—30) și Norvegiei — 
puncte (8—28).
neului, selecționata U.R.S.S. a învins

victoria 
terminat 
12 punc- 
clasat e- 
Finlandel 

2 
In ultimul joc al tur-

Finala probei de simplu din cadrul tur
neului internațional indoor de tenis de 
la Koln se va disputa între cehoslova
cul Jan Kodes și neozeelandezul Brian 
Fairlle. In semifinale, Kodes l-a eliminat 
cu 6—2, 6—7, 6—1 pe englezul Mark Cox, 
iar Fairlie a dispus cu 6—2, 6—7, 6—4
de jucătorul sovietic Aleksandr Metre- 
veli. Partidele semifinale ale probei de 
dublu s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Mark Cox. Graham Stillwell — 
Arthur Ashe, Roscoe Tanner 1—6, 6—2. 
6—2; Tom Okker, Marty Riessen — Ross 
Case, Dick Crealy 6—4, 6—1.

După consumarea a > runde, tn turneul 
internațional de șah de la Tallin con
duce marele maestru sovietic Mihail Tai. 
cu 3’a p. si o partidă întreruptă, urmat 
de Kcres 3‘; p., Timann și Polugaevski 
3 p. (1), Spasski și Balașov 3 p. In runda 
a 5-a s-au încheiat doar două partide: 
Keres — Spasski și Andersson — Rîtov, 
ambele remiză.

Finala turneului internațional feminin 
de tenis de la Indianapolis (Indiana) se 
va disputa între jucătoarele americane 
Billie Jean King și Rosemary Casals. In 
semifinale, Billie 
cu 6—7, 7—6. 6—3 
Rosemary Casals 
de Leslie Hunt.

A.E.K. — 
— Panio- 
Pireu — 

P.A.O.K. 1—0 ; Ăris — Ethnikos 0—0 ; 
Heraklis — Olympiakos Voios 0—0; 
Panahaiki — Serrai 1—0 ; Kavala — 
Fostir 1—0 ; Trikala — Aegaleo 0—0. 
Partida dintre echipele Olympiakos 
Nicosia și Panathinaikos s-a între
rupt la scorul de 0—0, din cauza 
invadării terenului de către specta
tori. Clasament : 1. P.A.O.K. — 55 p ț 
2. Olympiakos Pireu — 54 p; 3. 
Panathinaikos —- 50 p (din 19 jocuri).

GRECIA (etapa a 20-a) :
Kalamata 2—0 : Atromitos 
nios 3—0 ; Olympiakos ȘTIRI, REZULTATE

• In cadrul preliminariilor «Cupei 
Libertadores" (competiție sud-america- 
nă intercluburi sinonimă cu „Cupa 
campionilor europeni") s-a disputat 
partida dintre cunoscutele formații 
uruguayene Nacionai și Penarol. Fot
baliștii de la Nacionai au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0).

Jean King a învins-o 
pe Margaret Court, iar 
a dispus cu 8—4, 7—6

SPANIA (etapa a 22-a): Valencia — 
Deportivo Coruna 0—1 ; Ovîedo — 
Saragossa 2—0 ; Betis Sevilla — Gra
nada 0—0 ; Real Madrid — C. F. Bar
celona 0—0 ; Atletico Bilbao — Las

• La Palermo, în cadrul campio
natului european de fotbal pentru ti
neret, s-au întîlnit selecționatele Ita
liei și Turciei. Tinerii fotbaliști ita
lieni au terminat învingători cu sco
rul de 1—0 (1—0), prin golul marcat 
în minutul 40 de Spadoni.
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