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MIȘCAREA SPORTIVĂ TREBUIE SĂ ADUCĂ 0 CONTRIBUȚIE
Continuăm astăzi investigația în domeniul 

muncii de educație cu sportivii desfășu
rată la nivelul diferitelor verigi ale miș

cării noastre de educație fizică. Totodată, am 
cerut părerea în această problemă deosebit de 
importantă, căreia trebuie să i se 
atenția, unor iubitori ai sportului 
uzină bueureșteană.

acorde toată 
dintr-o mare
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MULT MAI EFICIENTA LA
CETĂȚENILOR DE NĂDEJDE
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CAMPIONUL TREBUIE SA FIE
UN EXEMPLU DEMN DE ADMIRAT
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ie să trăiască el și să dea 
celor din jur, cu atit mai 
cit este un fotbalist bine

„SI SUPORTERII AU UN ROL ÎN 
EDUCAȚIA SPORTIVILOR I"

Am întreprins o anchetă fulger în 
rîndurile salariaților unei mari unități 
industriale bucurestene — UZINA 
DE MOTOARE ȘI COMPRESOARE 
„TIMPURI 
locutorilor 
bare i

NOI“ — adresînd inter- 
noștri următoarea între-

vut abateri. Eram cu toții pri 
ne stimam și ne respectam rec 
fiind — la rlndul nostru — 
ciați în uzină pentru modul în 
ne îndeplineam atribuțiile la 
de muncă. In ultimul timp. Im 
echipă au apărut cîteva manii

Inc. MIRCEA USGUREASU

DIMITRI' ANTONESCU (turnător 
rma’.or) : „Cred că cluburile trebuie 

manifeste o preocupare mai se- 
?asă pentru educația jucătorilor, în 
c.ial atunci cînd ieșirile nespor- 
re — pe stadioane sau

eu zi — sînt puse
în viața de 
în discuție.

de

CUM ESTE PRIVITĂ PROBLE
MA EDUCAȚIEI SPORTIVILOR ÎN 
UZINA ȘI CARE SINT - ÎN VIZIU
NEA DUMNEAVOASTRĂ — TRA
SATURILE ETICE DEFINITORII ALE 
SPORTIVULUI ZILELOR NOAS
TRE ?

Toți cei cărora le-am solicitat o- 
pinia în această problemă au răspuns 
cu multă însuflețire la întrebarea 
pusă, manifestînd — în același 
— un interes deosebit pentru 
abordată. Să le dăm cuvîntul t

timp 
tema

jt.

o-i
Anchetă realizată

Horia ALEXANDRESCU 
Adrian VASILESCU

'Continuare in pag. a 3~a)

LIPSA DE FERMITATE IN EDUCAȚIA
POATE DUCE
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SPORTIVILOR
LA URMĂRI DINTRE CELE MAI GRAVE

practicarea exercițiilor fiziceUrmărindu-se continuitatea

poți 
pe & 
române de box, Cristea 

iu, atunci cînd prooonț 
isele cuvinte: -Prin însăși 

sa. înaintea multor altor 
boxul stă sub imperiul 
Dincolo de cerințele igienei persona
le. ale disciplinei impuse de limitele 
de greutate, e bine să nu uităm că 
boxerul nu are voie să folosească 
decit în ring și nu în viața de toate 
zilele ceea ce învață în sala de an
trenament. că el — după ce se bate 
3 reprize cu adversarul — se duce la 
sfîrșitul meciului sâ-l îmbrățișeze și 
să dea mina cu antrenorul care l-a 
pregătit*—
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SPORTIVII CONSACRAT! NU 
ÎNTOTDEAUNA CELE MAI BUNE 

EXEMPLE I
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AUTORITATE
DE SCRIMA

to i Dragnș 
NEAGU

DUMITRU RADULESCU (modeller 
metalic) i „Pînă acum citva timp am 
jucat și eu fotbal în echipa uzinei 
Chiar dacă nu înregistram întot
deauna rezultate foarte bune, pe plan 
disciplinar nu-mi amintesc să fia-

fu echipa
Progresului. iot-o

deficitul asalt
fleona Gyulaz

(cazul primului), ci și al științelor ju
ridice (carol celui de al doilea).

Cu atlt mai mihniți sintem, fireș- 
.i-ri =? : .e-c abateri de la aces

te reguli ideale. Și, din păcate, bo
xul românesc a înregistrat în ulti
mul timp destule abandonuri de la 
lejil? mcralei, nu numai sportive, ci 
st generale, cetățenești. Sînt destul 
de frecvente cazurile boxerilor frun
tași. membri ai diverselor loturi, care 
duc o viață desfrînată sau încalcă 
siste-naric regulile igienei sportive. 
Mai grav. s-a intîmplat ca doi bo
xe-: găiâțeni sâ săvîrșească un viol, 
pedepsit de lege. Sînt încă boxeri 
cu impozante titluri care nu și-au 
desârirșit nici măcar studiile ele
mentare.

Se perne întrebarea : cum a reac
ționat federația și ce au Întreprins 
educatorii d:n întreg sistemul boxu
lui pentru a curma aceste rele ? Din 
păcate, măsurile, chiar cu aparență 
severă, au fes: de ohicei înjumătă
țite. l-xulcite sau anulate de alte 
măsuri, ir. Ma fel incit efectul edu
cativ x-a pierdut pe drum, lăsînd 
loc ideii că greșelile în box nu sînt 
pedepsite, ci găsesc— „înțelegere" 1 
Numai asa se face că, în urma unor 
repetate abateri disciplinare (cu efec
te rizibile in potențialul pugi- 
hrttr), sancționarea drastică a Iui 
Victor Zilberman a fost mereu tără- 
gănată, dâunind ideii de educație în 
lumea boxului. Nu altfel s-a întâm
plat multă vreme și cu incorigibilele 
capricii ale lui Aurel Dumitrescu. ’ 
(Poate că aici ar trebui pusă în dis
cuție și clemența inexplicabilă a

La București, crosul „6 Martie'4 inaugurează un bogat sezon

CAMPIONII DOMINA CU 
ÎNTRECERILE DIVIZIEI A

Campionatul de scrimă al diviziei 
A a fost inaugurat, sîmbătă dimi
neață în sala Floreasca II, cu dis
putele formațiilor feminine de flo
retă și ale celor de spadă. Așa după 
cum era de așteptat, echipele cam
pioane — Steaua — domină și de 
data aceasta competiția reptirtînd 
serii neîntrerupte de victorii. La flo
retă feminin, Steaua a dispus, în 
prima zi a etapei, de l.E.F.S. (10—6), 
Progresul (10—6) și C.S.O Satu Mare 
(11—5). Un bun start a luat formația 
Viitorul care 
— cu C.S.O. 
Medicina Tg. 
după o luptă 
greșul (7—9). 
din start, o 
poziția de secundantă a campioanei

a obținut două victorii 
Satu Mare (12—4) și cu 
Mureș (9—7), pierzînd, 
strînsă. meciul cu Pro- 
Progresui s-a dovedit, 

serioasă pretendentă la

învingînd pe Medicina Tg. Mureș cu 
11—5 și pe Viitorul.

La spadă, Steaua a obținut, de a- 
semenea, o serie de victorii nete : 
cu Clubul sportiv școlar București 
13—3, cu C.S.M. Cluj și cu Electro- 
putere Craiova 12—4. Ei vor fi talo- 
nați, foarte probabil, de omogenul 
„4“ al Medicine! Tg. Mureș care a 
dispus de Electroputere (9—7), C.S.O. 
Satu Mare (11—5) și C.S.M. Cluj 
(12—4).

Alte rezultate din reuniunea de 
dimineață. FLORETA (F) : l.E.F.S. — 
C.S.O. Satu Mare 12—4, I E.F.S. — 
Medicina Tg. Mures 11—5 ; SPADA r 
C.S.M. Cluj — C.S.O. Satu Mare 9—7, 
CI. sp. școlar — Electroputere 9—7, 
C.S.O. Satu Mare — CI. sp. școlar 
11—5.

I; 
des 
culin și sabie.

Rezulițele primei zile lasă să se 
întrevadă că prinripa.ii adversari a: 
Stiliștilor 'â ver C studenții
din Iași, In timp ce La floretă mas
culin Î.E-F-S. pare a avea teste șan
sele la locul I! Rezultate tehnice. 
FLORETA MASCULIN : Steaua — 
CSO Satu 
greșul 11- 
Poiit Iași 
Satu Mare 
Steaua cu 
CSM Cluj 
Cluj 11—5,

Ze

IN :
Mare 12—4 ; IEFS cu Pro- 
-5, cu Polii. Tun. II—5;
- Bolit. Tx 9—7 : CSO
— Progresul 9—7. SABIE 
CSO Satu Mare 16—C. eu 
19—6 : Polii. Iași cu CSM 
cu IEFS 15—1 ; Tractorul 

— CSO Satu Mare 13—6: IEFS — 
Tractorul 8 (v) — 8.

Sebastian BON1FAC1U

AZI, PE PATINOARUL „23 AUGUST44

JOCURILE FINALE
ALE „CUPEI FEDERAȚIEI"

• Două puternice echipe de peste hotare; VASTRA FROLUNDA (Suedia)

ți AVTOMOBILIST SVERDLOVSK (U.R.S.S.) vor evolua la București

Mai animată decit edițiile prece
dente ?i, în mod incontestabil, de 
o valoare tehnică superioară între
cerilor internaționale de acest gen 
organizate la noi, „Cupa Federației" 
la hochei pe gheață a suscitat pe 
deplin justificat interesul amatori
lor de sport din Capitală. Cele pa
tru formații participante au uitat 
parcă, din prima zi, că întrecerea 
are doar un caracter amical, de 
verificare, și s-au angajat într-o a- 
prigă dispută, specifică de cam
pionat, luptînd din toate puterile 
pentru fiecare puc. pentru fiecare 
situație de gol, ceea ce a conferit

partidelor o notă în plus de spec
taculozitate și a tract iritate.

Astăzi are loc ultima etapă, în 
cadrul căreia sînt programate ur
mătoarele partide: ORA 16,30: 
R. D. Germană (B) —> Slavia Praga ; 
ORA 18,30: București — S.K.A. 
Kuibîșev. Deci, alte două jocuri 
frumoase, ultimul dintre ele dîn- 
du-ne, în plus, prilejul de a putea 
aprecia forța și valoarea selecțio
natei noastre în compania unui ad
versar extrem de redutabil. Din 
păcate, în cele două meciuri dispu
tate pînă în prezent, trei dintre 
jucătorii români (Varga, Tureanu și

clu- 
Nu- 
mă- 

suri botărite față de perpetua fugă 
de muncă și refugierea în băutură a 
lui Horst Stump a facilitat ajunge
rea La situația de azi cînd acest om 
tînăr, care a trecut prin mina atîtor 
antrenori de lot, pare irecuperabil, 
aflindu-se intr-o situație tristă, Ia 
marginea societății, ca să ne expri- 

eufemistic. Este la fel de inex
plicabil faptul că in acest caz nu am 
•vut prilejul să Înregistrăm interven
ția colectivului uzinei „23 August", 
pe Ungă care funcționează clubul Me
talul.

Mai mult dăunătoare prestigiului 
boxului nostru, care a ieșit cu obra
zul picat, au fost cazurile cînd bo-

bului Steaua, păgubitoare sieși), 
mai aminarea La nesfîrșit a unei

Din numeroase orașe ale țării ne-au 
sosit în aceste zile vești despre pre
gătirile intense care s-au făcut pen
tru a transforma și această duminică 
într-o zi a sportului, a mișcării șl 
agrementului în aer liber.

Pe agenda activităților de masă 
figurează numeroase, variate și a- 
tractive manifestări. Astfel, constăn- 
țenii, după experiența de săptămîna 
trecută, care le-a dovedit că plaja 
nu este numai un loc de contempla
ție a mării, sub soarele arzător al 
verii, ci și o excelentă... pistă de 
cros, repetă experimentul (foarte reu
șit) dînd manifestării pe care au plă
nuit-o anvergura unui festival poli
sportiv, dedicat fetelor. Crosuri și di
ferite cupe, disputate în cinstea zilei 
de 8 Martie, vor avea loc în multe 
alte orașe : la Bacău (ziarul nostru 
a publicat ieri programul amplu 
care a fost alcătuit), Alexandria (fi
nalele „Cupei Femina"), Sibiu, Rra. 
Vîlcea, Reșița, Caransebeș ș.a. Se 
scontează pe participări numeroase și 
entuziaste, pe dispute animate, ceea 
ce, desigur, mărește interesul în ju
rul întrecerii.

A fost făcută o 
a competițiilor în 
și instituții. După 
ieri, telefonic, prof. Haralambie Io- 
nescu, președintele C.J.E.F.S. Teleor
man, profesorii de educație fizică au 
participat „in corpore" la acțiunea 
de mobilizare șî instruire a concu
renților. O mîn’ă prețioasă de ajutor 
le-au dat și colegii de la alte ma
terii, care apreciază și stimulează 
exercițiul fizic. Fără îndoialăj exem
plul acesta nu este singular.

La București va avea loc astăzi di
mineață un mare cros popular, or
ganizat în cinstea zilei de 6 Martie, 
dată istorică a făuririi primului gu
vern democrat în țara noastră.

Alergarea, pe 7 categorii de vîrste, 
se va desfășura într-unul din cele 
mai frumoase cartiere ale Capitalei, 
Cotroceni, pe străzile și aleile din 
jurul Facultății de medicină.

Reamintim că acesta este primul 
din suita celor 9 crosuri prevăzute în 
acest an. Concurenții care ver lua 
parte Ia cel puțin 5 dintre ele bene
ficiază de dreptul de a participa la 
o tragere la sorți in cadrul căreia se

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag a 3-a)

BIATLONIȘTII ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA C.M.

(calibru redus) DIN ITALIA
Slmbăta au plecat spre Formi di so- 

pra (Italia) tinerii noștri blatloniști. care 
•or participa la prima ediție a Cam
pionatului mondial de biatlon (calibru redus). Au făcut deplasarea Nicolae 
Cris-.oloveann (campionul national de 
ti-eret) și Gbeorghe Păunescu (clasat 
pe locul n însoțiți de antrenorul federal prof. Constantin Tiron.

amplă popularizare 
școli, întreprinderi 
cum ne transmitea

acordă frumoase premii : biciclete, 
treninguri, ghete de baschet, pantofi 
de sport ș.a.

Astăzi, deci, el au 
obține primul tichet.

prilejul de a

PENTRU CEI
CARE

AU UITAT
SĂ ALERGE ■ ■■

n

COPIII DE AUD AIilll
SĂNIUȚEI DE ARGINT"

SINAIA, COTA 1400 (prin tele
fon). Pe deasupra pîrtiei, uriașe pă
sări negre profilate pe fondul inima
ginabil de alb al muntelui plutesc 
telecabinele. Autobuzele și autotu
rismele aduc, din minut în minut, 
sute de oameni de toate vîrstele 
pentru care schiul este marea pa
siune. Și înainte de a pleca pe 
pîrtii, aproape toți se opresc pen
tru cîteva clipe să admire pe cei 
200 de concurenți veniți aici la faza 
finală a „Săniuței de argint".

Cînd transmitem aceste rînduri, 
sburătorii pe săniuțe fac recunoaș
terea traseului. Este o pîrtie care 
măsoară aproape 1 200 m lungime, 
avînd două viraje mari și alte cinci 
mai... dulci, sau semiviraje, dacă 
vreți.

Continuă să ningă cu fulgi mari, 
iar la 10 m în față nu se vede

nimic. Am vrea să citim pe fața 
vreunui concurent emoția dinaintea 
unei aventuri în necunoscut. “ 
ne este imposibil. De fapt, 
ne gîndim bine, pentru ce ar 
emoții acești copii, pentru care 
rul pe o pîrtie — unde și un 
curs de bob s-ar putea desfășura în 
bune condiții — echivalează cu o 
simplă joacă, 
tăm cu orice 
aflăm mai 
concurenților 
ței de argint". Iat-o pe Marilena 
Rusu, elevă în clasa a XII-a a 
Liceului nr. 1 din Sibiu. A parti
cipat la toate cele patru ediții pre
cedente, la prima cucerind chiar 
titlul de campioană națională. Ne 
spune că la actuala ediție, a cincea, 
nu mai are nici un fel de preten
ție. Dar parcă o credem ? Simplul 
fapt că își studiază săniuța în 
chipul cel mai minuțios, că se in
teresează la ce distanță sînt am
plasate virajele unul față de celă
lalt — nu Iasă nici o îndoială că 
urmărește cîștigarea unui nou titlu. 
Să așteptăm.

Mai retras față de plutonul com
pact al concurenților, profesorul ia-

Dar 
dacă 
avea 
zbo- 
con-

Iar dacă este să cău- 
preț emoția, atunci o 
curfnd pe chipurile 
„veterani" ai „Săniu-

Ion GAVRILESCU 
Gh, IRIMINOIU

(Continuare in pag. a 3-a)

CINCI
SPORTIVI ROMÂNI

ducătorii de ta SKA. Kuibijev au dominat insistent in meciul cu 
ginea noastră - - - -finalaind o fază de
Axinte) s-au 
speranțe doar 
a doi dintre ei
Căpitanul echipei noastre repre
zentative, Dezideriu Varga, este 
ceva mai grav accidentat și el nu 
va juca în ultima etapă a „Cupei 
Federației", __ .

accidentat și există 
pentru recuperarea 
(Tur ea nu și Axinte).

atac
Slavia Praga. Iotă-i in ima- 

Foto: S. BAKCSY

LA CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

DE TENIS DE MASĂ
ALE U.R.S.S.

Odată cu încheierea acestei com
petiții internaționale, activitatea de 
pregătire și verificare a hocheiștilor 
noștri fruntași, în vederea participă
rii la grupa B a C.M„ va continua cu 
alte întîlniri. La sfîrșitul sâptă- 
mînii viitoare va sosi la București 
puternica echipă suedeză Vâsțra

FrSIunda, fruntașă a campionatului 
și care beneficiază de aportul a 
numeroși internaționali. în același 
timp, va evolua la București și for
mația sovietică din prima ligă Avto- 
mobilist Sverdlovsk. Așadar, în 
perspectivă, alte interesante con
fruntări internaționale.

Ieri, a plecat 
de jucătoare și 
masă care vor reprezenta țara noas
tră la campionatele internaționale 
ale _U.R.S.S., programate de luni și 
pînă joi. Au făcut deplasarea Lidia 
Hie, Ligia Lupu, Teodor Gheorghe, 
Aurel Ovanez și Dorin Giurgiucă, 
însoțiți de antrenorii F. Paneth și 
I. Pop.

la Leningrad un Iot 
jucători de tenis de

lergarea, una din deprin- 
Aderile cele mai naturale 

ale omului, care se înva
ță încă din frageda copi

lărie, dar care, din păcate, în
cetează adesea odată cu înain
tarea în vîrstă, ne-a prilejuit, 
la acest hotar de anotimp, une
le reflexii...

Deși, teoretic, recunoaștem cu 
toții că mișcarea este necesară, 
totuși pericolul imobilismului, 
crește, devenind — alături de 
poluare — una din primejdiile 
secolului nostru. Binefacerile 
dinamicei noastre civilizații, 
care au ca scop să ușureze 
munca și sâ facă viața tot mai 
frumoasă și bogată, amenință 
să se transforme în contrariul 
lor, periclitînd (odaU cu eli
minarea efortului fizic, a miș
cării) sănătatea publică.

Lucru hotărît 1 Nu există de
cit o singură scăpare i să ne 
smulgem din dulcea toropeală 
a comodității și să repunem în 
drepturile lor firești picioarele 
și brațele. Pentru aceasta, to
tul este bun, de la mersul pe 
jos pînă la practicarea sistema
tică a unui sport.

Din păcate, o largă prejude
cată mai vehiculează falsa idee 
potrivit căreia sport înseamnă, 
înainte de toate, sală, bazin sau 
stadion, echipamente complicate 
și cite altele, care, alături de o 
desuetă teamă de „ridicol", taie 
elanul multora din adulțiî care 
ar mal vrea să facă cite ceva.

Dar, pînă la această formă 
ideală, sînt atîtea alte mijloace 
simple, la îndemîna oricui și la 
orice oră liberă, puțind fi prac
ticate ZILNIC, fără complicații, 
ca i mersul pe jos, mersul pe 
bicicletă, gimnastica la domici
liu și altele. Intre aceste mij- J 
loace simple și sănătoase aș e- 
numera, poate chiar pe primul 
loc, crosul, nu neapărat cel 
competițional, ci alergarea fă
cută din plăcerea mișcării toni
ce în aer curat.

Greșit se consideră, de foarte ... 
multă ’ lume, că acesta este un ’ 
exercițiu exclusiv al tineretu- L 
lui. Nu 1 Totul este o chestiune 
de dozare (cit și cînd) și de 
antrenament, alergarea fiind 
accesibilă și indicată pînă la 
vîrste venerabile.

..Și nu mă refer neapărat la 
alergarea „festivă", cu oficiali 
și mii de concurenți cu numere 
pe spate, ci la crosul anonim, 
al micilor grupuri, sau chiar 
Individual, practicat însă sis
tematic și din convingerea ne
cesității lui, și pe care medicii 
ar trebui să-l recomande cu 
stăruință tuturor celor care nu 
au contraindlcații. El nu cere 
nici stadioane, nici echipamen
te costisitoare, ci numai un 
pic de voință, pentru învinge
rea rutinei ce ne grăbește scle
rozarea.

Unde să alerg! 7 Oriunde' 
De preferință, In parcuri șl pă
duri sau zone verzi Nu este 
nici o rușine. Rușinea trebuie 
să fie a acelor Ignoranți care 
zlmbesc ironic pe margine.

In primăvara aceasta crosu
rile încep să fie reconsiderate 
Să salutăm revitalizarea aler- ■ 
gării și s-o transformăm într-o 
deprindere permanentă 1

ION BALAȘ
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CĂRȚI NOI 
ÎN EDITURA STADION

’ Zilele acestea, in librării au apărut noi volume ale anului 1973, 
publicate sub egida „Editurii Stadion*'. Reluăm, așadar, rubrica noastră 
de informații privind lucrările cu tematică sportivă, oprindu-ne asupra 
ultimelor trei noutăți editoriale.

Gimnastica*)
Bibliografia lucrărilor de gimnasti

că apărute în Editura Stadion s-a 
îmbogățit recent cu un amplu volum, 
intitulat „Gimnastica", datorat unui 
reputat colectiv de specialiști, coor
donat de conf N Gh. Băiașu. Tn cele 
peste 500 de pagini, autorii dezbat, 
pe parcursul a 12 capitole, atlt pro
blemele particulare, cit și cele gene
rale ale acestui frumos sport Înțele
gerea argumentelor teoretice este fa
cilitată de existența a numeroase 
chinograme, datorate prof. Alexan
dra Vrînceanu. Prin bogatul său con
ținut, volumul constituie un util In
strument de lucru atît pentru ca
drele de specialitate, ctt șl pentru 
studenții de Ja facultățile de educa
ție fizică.

*) Colectiv — Gimnastica, Editura 
Stadion, 530 pag. 23,50 lei.

Educația fizică și formarea personalității*)
Pedagogia situează pe un loc important educația fizică și sportul ca mij

loace deosebit de eficace pentru formarea șl modelarea personalității omului, pentru dotarea acestuia cu trăsături de 
caracter dintre cele mal prețioase : curaj stăptnire de sine, tenacitate, voință 
etc. Problema Influenței educației fi
zice asupra individului constituie subiectul lucrări) aparțintnd conf. univ. doctor tn șt. pedagogice Nicolae N. 
Ceaușescu, întitulată „Rolul educației 
fizice tn formarea omului". Bazat pe o amplă activitate de cer
cetare — fapt care a oferit auto
rului posibilitatea de a aduce contribu
ții de seamă, unele absolut inedite — 
volumul clarifică din punct de vedere teoretic Importante aspecte ale formă
rii omului contemporan. Referindu-se la 
această carte, prof univ. doctor docent 
Anzhel Manolartie afirmă : „Avtnd tn 
vedere bogatul conținut pedagogic «I 
lucrării, stntem convinși că ea va constitui nn real serviciu pentru frontul 
larg «I educatorilor : părinți, învățători, 
profesori de educație fizică, antrenori, student) *1 alțl cititori dornici să se 
Informeze In acest domeniu șl să defies propriii lor educatori*.

«) N. N. Ceaușescu — Rolul educației fizice în formarea omului. Editura Sta
dion Zii pag. 6.25 lei.

FfXICf

NICOL*! K «AUSISCU 

mm

Privind la televizor evoluția patinatorilor la campionatul mondial 
de patinaj artistic de la Bratislava

OGLINDA GLOBKEI
Am iubit întotdeauna gheața rece,
Cu strălucirea ei imaculată.
Patinatorii știu cum s-o încălzească, 
ca gheața să le fie o poartă deschisă 
spre calea efemeră a gloriei I
Gloria, ființă ireală, copleșitoare, 
le dă sentimentul că vor trăi veșnic.
Flori fără lujer, patinatori pierduți pe luciul gheții!
Fluturi zburdalnici, apar și dispar, 
pentru a ne incinta, o clipă, ochii 1

IOLANDA SOLTESCU
Liceul nr. 25 București, clasa a VTII-?

„MISTER HOCKEY" LA BUCUREȘTI

MARELE JUCĂTOR ANATOLII FIRSOV 
AȘA CUM NU-L CUNOAȘTEȚI...

Volubil, de o sinceritate dezar
mantă, acest mare jucător de ho
chei care este Anatolii Firsov a 
răspuns răbdător și surîzînd între
bărilor noastre. „Mister Hockey", 
așa cum l-au numit confrații de 
peste Ocean, are un palmares im
presionant : 9 medalii de aur la 
campionatele mondiale și alte 3 la 
Jocurile Olimpice.

— Cînd ați început să jucați ho
chei ?

— La 11 ani, într-o echipă din ca
tegoria a lll-a a orașului Moscova, 
„Krasnîi Bogatîri". De fapt, jucam 
pe ascuns, pentru că pe atunci tre
buia să ai cel puțin 13 ani ca să 
ți se dea crosa în mină.

— Apoi ?
— Apoi... Ce să fie?... Am fost 

remarcat și, la 18 ani, debutam în 
prima divizie a țării noastre în for
mația Spartak Moscova. Țin minte 
că, înaintea primului meci. cînd 
abia împlinisem această vîrstă, an
trenorul mi-a spus că trebuie să mă 
las de fumat dacă vreau să joc. 
Și m-am lăsat. De atunci nu mai 
fumez...

— Ce jucător de hochei v-a im
presionat ?

— Hocheistul meu preferat a fost 
cunoscutul jucător suedez Tumba 
Johansson. Cred că nu exagerez 
dacă spun că prin tehnica și corec
titudinea sa era un adevărat artist, 
a cărui evoluție incinta.

— Trebuie să înțelegem din aces- 
tă preferință că nu sinteți un a- 
dept al forței exagerate în hochei î

— Exact I Hocheiul, prin natura 
sa, este un sport al vitezei și al ti
netei Toată frumusețea lui se es
tompează atunci cînd agresivitatea 
sau duritatea primează. Nu-i păcat 
să transformăm hocheiul doar în
tr-o întrecere de forță pe patine ?

— Ce faceți tn timpul liber ?
— Sper că ați înțeles din cele de

mai sus că sînt un hocheist foarte... 
pașnic. Stau ore întregi tn grădina 
mea și îngri jesc florile, mă duc de
seori la pescuit și învăț, Sînt stu
dent în ultimul an la Institutul de 
Educație Fizică din Moscova.

— Dacă nu ați fi fost hocheist, 
ce alt sport ați fi practicat ?

— Tenisul. Joc tenis foarte bine. 
Nu atît de bine ca Ilie Năstase, dar, 
oricum, cred că aș putea să-i cîș- 
tig cîteva ghemuri...

— Știu că sînteți căsătorit. Aveți 
copii ?

— Da. O fată Irina, de 12 ani și 
un băiețel, Anatolii, de 3 ani.

— Deci peste cîțiva ani vom auzi 
de Anatolii Firsov II ?

— Foarte posibil. Primul său an
trenor de patinaj este chiar Irina, 
care-i spune mereu : „Hai, Tolea, 
învață mai repede să patinezi, că 
tata acum nu mai joacă și nu mai 
este nici un Firsov oe gheață..."

— Veți mai juca în echipa repre
zentativă a Uniunii Sovietice ?

— In ce mă privește, sînt gata și 
acum, la 32 de ani. Dar părerea an
trenorului Bobrov este, probabil, 
alta.

— O ultimă chestiune : cine cre
deți că va ciștiga anul acesta titlul 
mondial ?

— Greu de spus. Am impresia 
câ hocheiști! cehoslovaci sînt cei 
mai buni. Așa că...

Un nou zîmbet și... fuga la auto
buzul care duce echipa la antrena
ment. Anatolii Firsov nu întîrzie 
niciodată...

Călin ANTONESCU

POVESTEȘTE „CIBI-BACI"

CU DOUĂ ARME.
IN APĂRAREA SĂNĂTĂȚII

Timp de un an, mal 
precis anul trecut, labo
ratorul de radiobiologie 
al Institutului oncolo
gic din Cluj a rămas 
fără șef. Nu din cau
ză că titularul ar fi de
misionat sau postul ar 
fi rămas vacant din 
alte motive. Lipsa con
ducătorului secției se 
datora pur și simplu 
faptului că doctorul în 
biologie Zoltdn Uray 
s-a aflat în acest răs
timp în capitala Sue
diei, unde: „Ca bur
sier al Federației In
ternaționale împotriva 
Cancerului (F.I.C.C.). 
mi-am completat stu
diile, m-am perfec
ționat Ia catedra de 
radio-biologie a Insti
tutului de tumorologîe 
al Universității de me
dicină „Karolinska", 
care împlinise recent 
160 de ani de exis
tență" — ne-a mărtu
risit, nu mult după re
venirea sa în patrie, 
cercetătorul clujean.

De ce vă reamintim
Dr. ZOLTAN URAY. in laboratorul de radio-

a 3223

Cunoașteți străzile 
Bucureșiiultii?*)

Dezvoltarea Impetuoasă a Capitalei țării noastre a impus editarea unul gtrd. 
care să permită tot mal numeroșilor 
turiști care vizitează Bucureștlul - șt. 
de ce să nu recunoaștem, chiar șl locuitorilor Iul — o mai bună cunoaștere 
a arterelor sale a mijloacelor de trans
port tn comun ce trebuie folosite pentru a ajunge dlntr-un punct în altul al 
Capitalei. Lucrarea, apărută sub titlul 
„București-ghldul străzilor*, este alcătuită din lista completă a tuturor stră
zilor si o hartă cu toate datele necesare.

SCARA SUCCESELOR 
Desen de Marin PAUL

*) „București — ghidul străzilor*. E- dltura Stadion. B lei.
Rubrică redactată de 

Emcnuei FANTANEANU

UN DOVLEAC IN LOC DE MINGE!—

C’r.d eram la AMEF.A. pe vremuri, 
ne duceam rite o iată să jucăm la 
Sag, cu echipa satului Pe vremea 
aceea, nu existau terenuri ca azi. 
dar cum oamenii se dădeau tn vini 
după fotbal, i.mprovtzas’râ un loc 
chiar la marginea satului. Intre o 
porumbiște și-o boctănărie Cînd am 
venit noi să jucăm, oamenii au 
smuls buruienile, tufișurile, au tras 
niște dungi eu var. au ridicat două 
porți din trunchiuri de copaci și, 
„stadionul* era gata de joc! Trage
dia cea mare. Insă. începea cînd ba
lonul Intra prin miriște. Atunci lă
sam baltă jocul șl căutam mingea 
prin porumb și printre dovlecl

La un moment dat, unul dintre al 
noștri, pus pe glume, negi si nd min
gea, a luat un bostan șl • executat 
o aruncare de la tușă. Coechipierul 
său, Infierblntat de joc, nu observase 
nimic șl s-a repezit să intercepteze 
pasa. A dat cu capul. Intr-adevăr, șl 
pe urmă a căzut jos triznlt Dovlea
cul 11 f&cuse kA I

De stand, i-am sous „Dovleac* 
și ta l-a rămas porecla I

Mai tfrTiu. an-
trenor, la „rezerve*. CÎr.d trebuia 
să anunțe era ia vreun meci, lua pe 
fiecare jucător la o parte și-t spu
nea „Mîine, la ora trei* Doar unui 
funda* Ii spunea _ora patru*.

„CInd să înceapă jocul, băieții văd 
că lipsește fundașul.

— Ce ne facem ? — spune' „Do
vleac*

— Jucați dv„ propun Jucătorii.
„Dovleac* se echipează șl joacă. 

Soseste după prima repriză si fun
dașul. care caută să se disculpe, stus- 
țintnd c-a fost anunțat pentru ora 
patru. „Dovleac* siringa toată echi
pa >

— La ce oră v-am spus că-1 me
dul. băieți?

— La ora trei.
— La ce oră a venit fundașul ?
— La patru—
—Asta era unul dtn tertipurile 

lui „Dovleac* ca să mal Intre șl el 
In echipă din cînd In cînd— Patimă 
mare, jocul ăsta 1—

PARIUL

...Cînd am fost Intr-un turneu prin 
Siria, portarul nostru a pierdut un 
pariu, la un localnic care se lăuda 
că din cinci lovituri de la 11 metri 
Ii înscrie tot atîtea goluri.

„Nu există. Am să clștlg pariul, 
se lăuda portarul. Eu am metoda 
mea. Mă uit tn ochii adversarului șl 
aflu colțul In care trage*.

—Aici, Insă, a luat „plasă*, A seo» 
mingea din poartă de cinci ori. Abia 
după aceea a observat că sirianul 
era— sasiu I

(Din volumul „FOTBAL ÎN 
GLUMA", în curs de apariție 

in editura „Stadion")

toate acestea în coloa
nele ziarului de sport? 
Numai pentru faptul 
că doctorul radiobiolog 
care a studiat la Stockholm, la ca
tedra condusă de renumitul savant 
L. R6vesz — după ce a obținut 
bursa -Eleanor Roosevelt", fonda
tă de văduva fostului președinte al 
S.U.A. — nu este altul decît maes
trul sportului Zoltăn Uray, unul 
dintre remarcabilii scrimeri din 
țara noastră, din anii 1948—1958.

Floretist prin excelență, a fost 
campionul național de juniori, mul
tiplu vice-campion la seniori, par
ticipant Ia o serie de mari între
ceri din țară și de peste hotare. El 
a reprezentat culorii^ țării noastre 
la J.O. de la Helsinki, fiind pri
mul scrimer care a adus României 
o medalie de la o competiție cu 
caracter mondial, obținînd medalia 
de bronz la Jocurile Mondiale U- 
niversitare de la Budapesta, din 
1954. în sezonul următor a cîștigat 
tradiționalul concurs internațio
nal organizat cu ocazia Tîrgului de 
mostre din Leipzig.

Este comnațibilă activitatea spor
tivă de performanță cu preocupa
rea de cercetător științific? Expe
riența doctorului Uray dă un răs
puns AFIRMATIV la această în
trebare.

Absolvent al facultății de bio
logie, elev al cunoscutului savant 
acad. Eugen Pora, el devine în 
1959 biolog la Institutul de medici
nă nucleară, condus de prof. Ti- 
beriu Holan, iar tn 1969 îndepli
nește funcția de șef al laboratoru
lui de radiobiologie al Institutului 
oncologic din Cluj. în anul 1970 ob
ține titlul de doctor în științe bio
logice. Deci o perioadă de intensă

biologie ve care îl conduce.
Foto i F. CSOMAFAY-Cluj

activitate științifică, perioadă care 
corespunde și unui antrenament 
permanent în sportul favorit.

Sportul a devenit pentru tînărul 
savant mai mult decît o pasiune, a 
devenit o necesitate vitală. în pe
rioada studiilor de la Stockholm, 
doctorul Uray a fost rugat să asis
te Ia antrenamentele lotului națio
nal suedez de scrimă ca ajutor al 
antrenorului coordonator B. Rer- 
riech. Astfel, el a petrecut o mare 
parte din timpul său liber în sala 
de scrimă.

Ducînd peste hotare faima școlii 
biologice românești, doctorul și 
maestrul sportului Zoltân Uray a 
făcut o frumoasă propagandă și 
scrimei noastre, el depunînd de 
fapt o activitate dublă: a luptat cu 
două arme, în apărarea sănătăți.

Fr. LASZLO

VISUL
Am adormit, 
îngrijorat, 
câ om ajuns 
d’un metru lat 
Visam 
câ practicam gimnastica, 
în parc.
Cînd m-am trezit, 
am constatat 
că om jlâbit... 
un arc de pot.

ARISTIDE MIRCEA

SURPRIZELE ARTEI
Cercetătorii artelor plastice des

coperă adesea, studiind vechi pic
turi, lucruri din cele mai neaștep
tate. Astfel, cercetînd un tablou din 
epoca Renașterii, au descoperit că 
hocheiul pe iarbă era practicat în

Olanda încă din sec. al XV-lea. De 
asemenea, analizîndu-se niște in
cizii incașe s-a ajuns la concluzia 
că în vechiul Peru exista un joc 
asemănător baschetului, care se 
juca pe o platformă de 400 metri 
pătrați.

JOE FRAZIER 

ÎNVINS

CRONICĂ LA...
„BALUL AUTOMOBILIȘTILOR

Parcul din Sinaia părea o 
Imensă scenă. Fundal > cazi
nou) cu ferestrele-1 mari, pu
ternic luminate In noapte. O 
ninsoare ușoară întregea at
mosferă de basm Sute de te
merari ai volanului — membri 
ai A.C.R. — se întîlneau In 
seara aceea (25 februarie). îm
preună cu familiile lor la tra
diționalul .Bal al automobiliș- 
tilor". ajuns la cea de a cln- 
cea ediție a sa. Un prim semn 
al conștiinței rutiere: în fața 
cazinoului, doar 10—15 mașini, 
restul fiind lăsate de conducă
torii lor — și erau circa 300 — 
pe la vilele unde fuseseră ca
zați Nu de alta, dar de ce să 
nu se petreacă tn voie fără 
spectrul „fiolei”?

Primirea tn sală, caldă, a- 
mabilă De o parte și de alta 
a scărilor, două perechi de ti
neri întîmpinau pe flecare in
vitat Tinerele întindeau mina 
oaspeților, urîndu-le bun venit 
și o seară plăcută: tinerii, de 
asemenea, ofereau oaspeteior 
cite o garoafă roșie și o mică 
pungă cu cosmetice produse 
de fabrica „Miraj*. încă de la

intrare, decor cu „Iz automo
bilistic* Suspendate, cauciucuri, 
triunghiuri reflectorizante, de 
fapt obiecte de tombolă 
Mese frumos aranjate, o or
chestră bună (formația lui Va- 
lențiu Grigorescu), un prezen
tator (Horia Șerbănescu) pus 
pe glume. („Nevasta mea se 
pregătește să-și ia carnet de 
conducere. De cînd a învățat 
ce e carburatorul, a uitat ce-i 
aragazul"). Cintă prieteni ai 
automobiliștilori Luchi Mari
nescu, Johnny Dumitriu, Anca 
Agemoîu, Renato Valentin, se 
dansează, se petrece Se alege 
apoi „Miss automobil 1973". 
Apar 12 fete frumoase — din 
diferite orașe ale țării — care 
se Îndreaptă spre scenă ivind 
flecare In mină un număr Cei 
din sală votează — scriind ci
fra aleasă pe o ilustrată — și 
„mlss* este declarată Nicoleta 
Dobrescu, din Capitală, de 23 
de ani, o fostă elevă a Școlii 
sportive nr 2 din București.

A doua zi, sute de automo
bile au demarat din Sinaia 
spre diferite orașe ale țării.

Modesto FERRARINI

UN ARBITRU INCAFAȚINAT Șl UN 
PORTAR PUN DE- CONTRASTE i

Ripensia Juca cu Universitatea, la 
Cluj. Arbitrul nu se prezentase. Așa 
că cele două echipe au căzut la în
voială să conducă partida un local
nic. Studenții atacau, atacau, dar 
nu marcau în ruptul capului. Deoda
tă, cu cinci minute înainte de flu
ierul final, Hocsary comite un henț 
în careu. Arbitrul fluieră, fericit șl 
el de această miraculoasă întîmpla 
re— Un clujean execută penalty-ul. 
dar Pavlovici apără. Consternare In 
tribune I Dar arbitrul localnic nu se 
dă bătut Dictează repetarea lovitu
rii. Povestea se repetă. Clujeanul 
bate și „pantera* prinde iarăși 1 Dar 
arbitrul tot nu se lasă— Cere din 
nou repetarea... loviturii.

Schwartz se apropie de el și-1 în
treabă t

— Nu vă supărațl, domnule arbi
tru, plnă cînd o să trag ?

— Pînă va fi gol, răspunde arbi
trul, înfuriat

Schwartz se întoarce ipre poartă 
și strigă i

— Pavlovici, lasă să intre mingea, 
că pierdem— trenul.

PE TOATĂ LINIA!...
Una din cele mai originale între

ceri sportive s-a disputat pe stadio
nul din Rotonda West, o localitate 
din Florida, sub denumirea de „Tur
neul superașilor*. O serie de faimoși 
campioni și-au disputat întîietatea 
intr-un decatlon care excludea spe
cialitatea lor sportivă.

Cu acest prilej, KiUy s-a dove
dit un adevărat maestru al tenisu
lui de masă, iar Laver un ciclist de 
clasă. în schimb, Joe Frazier a de
cepționat. După ce a trecut eu chiu 
eu vai proba de înot, fiind scos din 
bazin de o echipă de salvatori, el a 
trebuie să cedeze primatul la hal
tere atletului Bob Seagren. care a 
ridicat cu 5 kg mai mult decît uria
șul boxer. De altfel, cu cinci probe 
ciștigate, recordmanul mondial 
la săritura cu prăjina s-a situat In 
fruntea clasamentului El s-a deta
șat net la proba de ridicare a greu
tății, ciclism, baseball, alergări și 
sărituri in lungime. Pe locul secund

S-a clasat schiorul francez Jean- 
C laude Killy, care l-a depășit pe te- 
nismanul Laver numai ciștigînd tur
neul de tenis de masă. Frazier s-a 
clasat ultimul și în cursa de 100

yarzi (cca. 91 m), realizînd 13,5 seci 
Deși în clișeul nostru el figurează 
în fruntea plutonului de cicliști, ur
măritorii săi l-au depășit cu toții pe 
ultimele zeci de metri.

„Miss Automobil I973a — alias 
Nicoleta Dobrescu

• VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI •
RĂSPUNSUL FATAL—

— Aș vrea să știu dacă dumneavoastră 
sînteți adepțl ai sportivității și dacă aveți cunoștință de legile falr-play-ului 1 — 
se zice că le-ar fi Întrebat judecătorul 
pe cele 15 persoane acuzate de tulburări 
in timpul unei reuniuni de box, in ora
șul englez Leicester.

— Da desigur -■ s-a grăbit să răspundă Alan Manny tn numele celor intervie
vați— tn acest caz. am să vă amendez dublu căci un cunoscător al rair-play-ulul 
ar trebui să știe cum să se comporte In 
tlmnut unul meci

Se zice eft Alan Manny — ș! ceilalți — 
au tnshitit tn sec si., au plătit I
FIECARE MULLER CU- GOLUL SAUI

Patru din cele șapte goluri înscrise tn 
partida Hertha — Bayern MOnchen. dis
putată recent tn Bundestiga au fost mar
cate de... Mtlller ! Evident, cititorul se 
duce Imediat cu gindui la Gerd MUller,

golgeterul lui Bayern, unul dintre cel mal productivi atacant) europeni, nu
mai că nu este vorba despre el ci de 
mal multi omonim! al săi.Scorul a fost deschis, intr-adevăr, de 
Gerd, după care Bayern și-a ridicat a- 
vantajul la 3—0. La acest scor, atacantul Klaus MUller de la Hertha a redus 
din diferență iar fundașul central al 
aceleiași echipe. Lothar MUller. a mar
cat al doilea gol al Herthel. La 4—2 
pentru Bayem. mijlocașul Dleter MUller 
de ta Hertha a înscris tn... proprie poartă I

tNVITATIE LA HOCHEI I

în revista poloneză „SPORTOW1EC* a 
apărut nu de mult următoarea Informație, găzduită de rubrica ..ultimelor știri* : 
„linul dintre regizorii noștri de film șf-a anunțat Intenția de a relua o capodoperă a cinematografului mut, -Cel ne care 
l-au bătut peste fa(ă-, Informind totodată că rolnl principal va fi distribuit 
unul artist amator. Tn legătură cu aceas
ta, ti invităm pe regizor să frecventeze 
cu încredere meciurile de hochei pe

gheată din campionatul nostru și. In special, pe cele cu miză mare*. ,

NEHOTARIJII—

O tnttmplare fără precedent in istoria fotbalului — relatată de „New York 
Times” _ s-a consumat recent, in tim
pul meciului — decisiv — dintre echi
pele universităților din Saint Louis și 
Ohio, din cadrul campionatului statelor Unite.

In minutul 74, ta scorul de 1—1. Tim 
Logush atacantul lui Saint Louis Uni
versity a fost faultat tn careu Arbitrul 
a dictat penalty fără să stea o clipă pe 
gîndurl. dar nimeni nu s-a încumetat să-l execute I Zadarnică a fost intervenția 
antrenorului echipei nici unul din cei 
11 jucători aflațl pe teren sub culorile 
Universității din Saint LOuls nu s-a apropiat de punctul de la 11 metri... După 
discuții repetate șl minutele regulamen
tare. arbitrul Smlld — consternat șl el — a fluierat sftrșltul tntllnirll. al cărui epi
log urmează să fie acum decis de fede
rația de specialitate.

LUCIA CIUCIULEA. CODLEA. „Draga 
nene Poștașule, după anunțul apărut In 
ziar că vreau să corespondez cu toți ra- 
pidlștii, am primit peste 100 de scrisori. 
Eu n-am avut timp să Ie dau răspuns 
la toți și am răspuns numai ța 40 de 
scrisori. Dar, cred că nici cu 40 de su
porteri nu pot coresponda deodată, de
oarece nu-ml îngăduie timpul. Mulțumi- 
ți-ie dv din partea mea*. Am impresia 
că ați uitat tocmai ce era mai Impor
tant : .Și rugați-1 să nu-mi mal seriei*

ION BUTUC. BRAȘOV. Prietenul dv. 
l-a cam Întinerit pe Cassius Clay. Acesta 
a cucerit centura de campion olimpic la 
categoria semigrea, la Roma, tn 1960, tn- 
vlngtndu-1 prin K.O. tn repriza a n-a pe 
polonezul PietrzikowskL Patru ani mai 
tlrzlu, Joe Frazier, rezervă tn echipa 
americană (titular fusese Buster Mathis 
— 135 de kilograme — care se acciden
tase) devenea campion olimpic la cate
goria grea, la Tokio.

ANTON SCUTARU, IAȘL Pasiunea cu 
care urmăriți activitatea de pe terenurile 
de tenis din lumea întreagă este de-a dreptul impresionantă. Nu ne miră, de 
aceea, că sesizați si cea mai mică ine
xactitate tn scrierea unor nume de tenls- 
menl străini. Nu sinteti sigur, insă dacă 
Dibley a ctștlgat sau nu turneul de la 
Lacoste L-a cîștigat. tntrectndu-1 tn fi
nală pe Stan Smith, după ce. in semifi
nale. produsese o altă mare surpriză, ellmintndu-1 pe Rod Laver.

VITTORIO BASSI. LACUL ROȘU. 1. 
Jimmy Greaves a jucat tn echipa Angliei, 
tn turneul final al C.M. din 19W. tn meciurile cu Uruguay Mexic si Franță. ». 
Primul număr al revistei „Fotbal* a apărut ia 1 iunie 1966.

ATHANAStE SCORTESCV ROMAN. 
Confundați meciurile Iul Dinamo eu Real 
Madrid cu cele două locuri ale echipe
lor naționale ale României șl Spaniei. Di
namo a pierdut cu 3—1 la București șl 
cu 6—3 ta Madrid.

AURE» NICULESev, CtMPULUNG MUSCEL. Ne întrebați dacă un junior 
— este cazul dv 7 — poate participa la 
proba de maraton 1 Nu există limite de virată. Dar evident, nu este indicat ca 
un Junior să se aventureze pe o ase
menea distanță. Este mult mal reco
mandabil să folosiți cursele de autobuze I

P.O.V., CRAIOVA. Dv propuneți, deci, 
ea Divizia C să albă 4 serii, primele cla
sate tn flecare serie urmind să promo
veze tn Divizia B. Ultimele două clasate 
ar urma să retrogradeze. Unde 7 în Di
vizia D. propuneți dv. Merglndu-se pe aceasta linie, ar lua ființă și Diviziile 
E. F. G șl așa mal departe 1M. IONICA. CODLEA. „Am iubit și voi Iubi / Fotbalul, cit voi trăi*. Nu v-am 
publicat toată poezia, ci am ales doar 
aceste două versuri, conslder!ndu-le cele 
mal „tari”. . • ’ -

MARIN STANCIU, BUCUREȘTI. „Dacă aceste versuri compuse de mine ar apă
rea în ziar aș fi foarte bucuros*. Dv. da. Dar alții 7

AUREL GHENDER, ARAD. Un catren 
adresat echipei Steaua (fără Intenții de
mobilizatoare) :La Steaua care-a răsărit

Pe primul loe, nu-1 cale lungă. Deci cred — la locul mult rtvnlt Și alții VOR și POT s-ajungă !
Că VOR nu mai încape nici o Îndoială. Dacă POT sau nu asta o vom ștt la sftrșitul campionatului l
NECUI.AI TRONCUTA. GALATI. Ceie două meciuri dintre România și Danemarca din cadrul preliminariilor turneu

lui olimpic de fotbal 1972. s-au Încheiat cu următoarele scoruri : 1—2 la copen
haga și 2—3 la București.
< ” Ilustrații : N. CLAUD1U
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MIȘCAREA SPORTIVĂ
MULT MAI EFICIENTĂ LA FORMAREA

CETĂȚENILOR OE NĂDEJDE Al PATRIEI!
LIPSA DE FERMITATE IN EDUCAȚIA SPORTIVILOR

POATE DUCE LA URMĂRI DINTRE CELE MAI GRAVE
(Urmare din pag 1)

xerl fruntași, departe de casă, au 
întins mîna, mai lungă, la bunuri ce 
nu le aparțineau. Din păcate, mllos- 
tivenia cu care au fost tratate pri
mele întîmplări de acest fel au în
lesnit apariția altora.

Comiterea unor fapte antisociale, 
abaterile de la disciplina de viață 
sau sportivă, abandonarea oricăror 
principii de educație sau ținută mo
rală — toate acestea trebuie impu
tate nu numai sportivilor, ci și celor 
care poartă — nu întotdeauna cu a- 
coperire — nobilul titlu de educa
tori. Antrenorii, conducerile secțiilor 
de< box, cluburile și asociațiile spor
tive, federația sînt solidare în des
fășurarea procesului de educație a 
tinerilor pugillști, dar și in purtarea 
vinovăției cînd rezultatele nu sînt 
satisfăcătoare.

Federația română de box are o 
Comisie centrală de disciplină, al .-ă- 
rei registru de ședințe menționează 
ultima întrunire la... 15 august 1972 1 
Lipsa de eficacitate a acestui orga
nism pe planul educației se străvede 
în faptul că se așteaptă doar prileju
rile de judecată și darea sentințelor, 
în loc ca însăși comisia să aibă ini
țiative, menite să prevină abaterile, 
să facă operă de educații.

In ultima vreme, federația pare să 
fi adoptat linia unei mai aspre exi
gențe fn problemele de disciplină. 
Cu prilejul 
trenori, s-a 
ția asupra 
trenamente, 
ordinii în săli, impunerii unei purtări 
corecte, condamnării intîrzierilor sau 
absențelor etc. Pe lingă aceste reguli 
elementare, în înseși normele de a- 
testare a tinerilor boxeri începători

s-a trecut prevederea ca situația lor 
școlară să fie luată In considerare, 
cu același grad de importanță ca si 
cunoștințele tehnice pugilistice. După 
părerea noastră, se face Încă prea 
puțin pentru educarea patriotică a

boxerilor fruntași, socotindu-se 
ceasta ca o sarcină de serviciu 
nu o nobilă îndatorire), care e 
tată ca atare.

Educarea sportivilor este o misiu
ne complexă, căreia trebuie să 1 te 
dedici eu tot sufletul, pentru a o pu
tea îndeplini cu cinste. Slntem siguri 
că în box avem cadrele de nădejde 
necesare, capabile să asigure genera
țiilor de pugiliștl o educație solidă, 
fără șovăieli și fără toleranțe păgu
bitoare.

CAMPIONUL TREBUIE SĂ FIE

Png. a 3-a

Atac la poarta Metalului: Petre Iosif refine balonul lu care a sărit și tînărul rapidist Marin Florin, (Fa^ădin 
meciul Rapid - Metalul Buc.) Fot° 1 ’• MIHAICA

PREGĂTIRILE RAPIDULUI PENTRU MECIUL DE FOTBAL 
DE LA LEEDS S AU ÎNCHEIAT

recentelor cursuri de an- 
atras cu insistență aten- 

necesității ținutei la an- 
păstrăril curățeniei si

UN EXEMPLU DEMN DE ADMIRAT
Șl DE URMAT!

(Urmare din pag l)

ECHIPELE CAMPIOANE DE LUPTE
ALE ROMÂNIEI IAU PARTE

Subliniez lucrul acesta pentru că ra
reori auzim de măsuri exigente, dras
tice. Și atenei cum să nu apară alte 
ți alte recidive ?

Apoi, cred că și suporterii au un 
rol In educația sportivilor. Cunosc 

ti" rare orbiți de dra- 
•jcătorii preferați sir.t 
ierte orice, sau oare, 
-irtigaf invită fotba-

„țukâ mică*. Nu aceasta 
de a te apropia de un 

a M împrieteni cu el și 
«ta*. .

ma.ți „m-croaas 
gos'.ea pecum 
disouși să le 
după ua mec: 
listii la o 
este meteda 
țpcâw. de

tra. dar el umbla după căpătuială, 
dorind să se legitimeze la o echipă 
care să-i ofere niște avantaje mate
riale nemeritate. Prin efortul susți
nut al colectivului secției, al celor
lalți băieți din echipă, l-am determi
nat să abandoneze ideile sale greșite 
.Acum, Traian este unu! dintre cei 
mai buni jucători ai echipei noastre, 
iar pe plan disciplinar sau de con
duită nu avem nimic să-i reproșăm".

LA „CUPA EUROPEI"
de a-

SPORTIVUL ZILELOR NOASTRE TRE
BUIE SA FIE CONȘTIENT DE INTE

RESUL CU CARE ESTE PRIVIT I

Ieri, feroviarii au învins pe Metalul București cu 3-0 [1-0]
spună „drum bun și o comportare 
cît mai frumoasă". Iar terenul și 
timpul excelent au creat condiții din
tre cele mai favorabile ca verifica
rea să fie utilă. Metalul București s-a 
dovedit o parteneră bună, a dat o

Ieri după-amiază, tn Glnleștl, parcă 
ar fi fost vorba de un meci oficia!, 
cu miză, și nu de o verificare. 8 000 
de spectatori au venit să vadă Ra
pidul în ultimul test dinaintea ple
cării spre Leeds, după care să-i

Federația internațională de lup
te a luat hotărîrea ca începînd din 
anul 1972 să organizeze în fiecare 
an „Cupa Europei" tntercluburi, 
competiție pe echipe la ambele sti
luri. în legătură cu această pro
blemă, am solicitat amănunte se
cretarului 
Gheorghe

general al F. R. Lupte. 
Iacobini.
treent s-a disputat pri- 
a „Cupei Europei". De

— Anul 
ma ediție _ ___
ce la întrecerile acestei competi
ții n-au participat și echipe româ
nești ?

— Conform regulamentului la 
„Cupa Europei" trebuia să ia par
te și formațiile noastre campioa
ne. Dinamo, la lupte greco-rcma- 
r.e, și Steaua, la libere. Dar. cum 
principalul obiectiv al luptătorilor 
români a fost participarea cu suc
ces La turneul olimpic de la Mun- 
chen. s-a ajuns la concluzia câeste 
mai bine să nu ne înscriem la a- 
eeastă competiție.

— în acest an se dispută 
de-a doua ediție, 
prezentă la startul

— Da. în acest 
noastre campioane 
competiția pe echipe „Cupa Euro
pei". înscrierea lor a f06t accepta
tă de forul Internațional. De alt
fel. nu cu mult timp în urmă. Ia 
Roma, a avut loc tragerea la sorți 
formațiile înscrise fiind împărțite 
în patru grupe, atît la stilul gre- 
cc-romane, cît și la libere. Au fost 
stabilite, de asemenea, locurile de 
disputare a întrecerilor din fiecare 
grupă, ea șl echipele cap de serie.

CM 
România va fi 
întrecerilor ?

an, formațiile 
vor participa la

LA ȘCOALA GENERALĂ
NR. 49 DIN CAPITALĂ

START
IN SEZONUL

SPORTIV
DE PRIMĂVARĂ

Situată în Imediata apropiere a 
stadionului „23 August", Școala ge
nerală nr. 49 din Capitală se bucură 
de frumoase și trainice tradiții 
sportive. Zilele trecute a avut loc 
aici deschiderea festivă a activită
ților pionierești de primăvară, în 
cadrul căreia manifestările sportive 
au constituit principalul punct de 
atracție. Din program, în afara pri
mei etape a returului campionate
lor școlii de baschet, handbal și te
nis de masă, au reținut atenția în 
mod deosebit ștafetele aplicative ale 
elevilor din clasele a IV-a și a Vl-a. 
Trecînd cu ușurință traseele difi
cile în fața cărora au fost puși, 
micii „ostași" au dat dovadă de o 
bună pregătire, ceea ce denotă că 
problema educației fizice este 
privită cu seriozitate la această 
școală. Poate nu întîmplător în a-

ATLETISM. Sala ,83 August", de 
îa ora 9.30: campionatele republicane 
la juniori L

BASCHET. Sala Constructorul, de 
la ora 9 30: Voința — Voința Tg. Mureș, Constructorul — Rapid, Politehnica — Crișul Oradea (meciuri in 
cadrul diviziei feminine A).

CICLISM. Șoseaua Buftea (km. 7). ora 10: start tn „Cupa Municipiului 
București" (etapa I).

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
10.30; Progresul _ Rapid (tineret) : 
teren Ghencea, ora 10.30: Steaua — 
Sportul studențesc.

HANDBAL. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : jocuri în cadrul „Cupei Scolii 
sportive nr 2".HOCHEI Patinoarul „83 August", 
ora 16 30: reprezentativa secundă a R.D. Germane — Slavia Praga; ora 
18.30: selecționata București - S.K.A, 
KulbtsevGIMNASTICA. Sala „83 August-, 
ora 10: campionatele Capitalei (pe 
aparate),JUDO. Sala Dinamo, ora 9 ■ etapa 
pe municipiu a campionatelor re- 
nubticane individuale de seniori.

'2Reprezentantele tării nesstre 
ambele stiluri s:nt cap de serie.

Iată formații!# ce al-cătuiesc ceîe 
patru grupe la greco-romane:

GRUPA I torea-Âzează carjpio*- 
na UILS5.) : U.R^S_ Italia. Fi»- 
landa $i Spania. Cap de serie este 
formația URSS.

GRUPA A Il-A (arsaaâBSmcaa- 
pioana Danemarcei) : Daaemarta. 
Iugoslavia. Polonia și Turcia. Cap 
de aerie, camr 'xana PntocîeL

GRUPA A ITl-A (orga-mzează 
campioana Acstriei): Austria. Bul
garia, R. F. a Germaniei. R. P. Va- 
gariL Cap 
rid.

GRUPA 
campioana 
ția. Suedia. ROMÂNI A. Cap de se
rie. campioana ROMANȚEI.

întrecerile din cadrul gnpelar»» 
vor disputa în zilele de IT $i U 
noiembrie.

La lupte libere au tor: stabiUte 
următoarele grupe.

GRUPA I (erzanizează campioa
na U RSS.) : U.R5-S_ «. F. a Ger
manici, Iugoslavia. Cap de serie 
campioana U.RS5.

GRUPA A n-A (organizează cam
pioana Angliei) : Anglia, Cipru. El
veția, Turcia. Cap de serie, cam
pioana Turciei.

GRUPA A III-A (organizează 
campioana Ungariei): rnsaria. 
Spania, ROMANIA. Cap de serie, 
campioana ROMÂNIEL

GRUPA A TV-A ferganizeazâ 
campioana ItalieO: Italia. Buhra- 
ria. Finlanda. Polonia. Cap de se
rie, campioana Bulgariei.

de serie, echipa Bu'.ga-

A IV-A țorgar. zeazâ 
Greciei): Grecia- FJre-

MIR «1 
am 

tn ovtnpa 
de ia :•»

fel

se

INFLUENTA COUCTIVULUI DE 
MUNCA ESTE DETERMINANTA

Irig. CONSTANTIN DUMITRESCU 
;veful serviciului C.T.C.) i „Partea a 
doua a întrebării mă Incită la un 
răspuns în replică. Oare trăsăturile, 
cum vă exprimați dv. „definitorii", 
ale unui sportiv pot să difere de a- 
ce’ea pe care le socotim și le dorim 
proprii oricărui om, conștient de mi- 
sitmea sa în societate 1> Ele au fost 
admirabil sintetizate in Proiectul de 
■orme ale vieții și muncii comuniș
tilor. ale eticii și echității socialiste, 
elaborat de partidul nostru. Așa tre
buie să fim toți. Deci și sportivii !...*

SAVIN BUȘCA (muncitor specialist 
în se-ția turnătorie) t 
tivului, 
soecial. 
un înalt 
pionul 
rtUții 
urmărită 
catizată și admirată, exemplul său 
: urmat. Copiii, mai ales, își fac
2:- marii campioni un model, căruia 
d -ese să-i semene. De această înaltă 

abilitate trebuie să fie con
știent orice virtuoz al stadionului 
Sin păcate insă unii (și nu chiar atît 

p uținl) o uită într-un mod cu to
tul reg-etabil 1"

„Cred că spor- 
si celui de performanță în 
trebuie să-i fie caracteristic 
spirit de autoexigență. Cam- 
devine prin natura acti- 
sale o persoană publică, 

cu multă atenție, sim-

*

Iată cîteva opinii sincere, deschise, 
C» u-.or oameni care îndrăgesc spor- 
•.și care au înțeles că educația 

rilor este o latură foarte lm- 
portantă, indispensabilă în pregăti- 
-ea unui tînăr pentru viață și pentru

fost plăcut Impresionați de 
5r,i fețireu cu care salariații Uzinei 
:e — --..re șj compresoare „Timpuri 
Xot" din București ne-au vorbit des
pre sportivii lor și despre echipele 
re rare le simpatizează. Dincolo de 
■ ate acestea, a răzbătut — însă — 
- -!--i-re cu care oamenii din marea 

bueuresteană privesc latura e- 
d'jcasivâ a sportului, importanța ei 
centru creșterea tineretului

//C. F. R. CLUJ VA PORNI ÎN RETUR
CU 0 BUNĂ PREGĂTIRE..."

...afirmă dr. C. RÂDULESCU, antrenorul echipei
am fost priviți imediat cu alti ochi... La Erfurt am jucat mai slab, echipa s-a 
restmtlt de pe urma călătoriei șt a tost 
puțin speriată : era primul ei meei internațional peste hotare. La Halle, pe 
un teren foarte greu, am pierdut iii fața 
unei echipe de un gabarit fizic Oare 
ne-a pus pe gîndurl...— In concluzie ?

— Echipa va .porni în retur cu o bună 
pregătire și cu suficiente posibilități de 
a evolua la nivelul valorii din anul tre
cut. Primul turneu a însemnat un doping moral excelent pentru C.F.R. Cluj.

_ Ați avut posibilitatea să urmăriți 
modul de pregătire al fotbaliștilor din R.D. Germans 7!

— Am Încercat să-mi fac timp șl pen
tru .. meserie 1 Am asistat la Jena șl la Halle la antrenamente efectuate de echi
pele de copii, juniori șl seniori, ce pot 
să spun 7 Partea fizică se .rezolvă încă 
de la copii și juniori, seniorii lucrează 
foarte mult tehnic. M-a surprins, insă, 
tn mod deosebit, baza sportivă, tn con
cluzie. se lucrează cu maximă seriozi
tate, totul fiind excelent organizat 1— Cum e fotbalul din R.D. Germană 7 
Ne Interesează acest lucru, mal ales acum cînd confruntarea directă dintre 
noi și el va decide o viitoare partici
pantă la turneul fina! al campionatului 
mondial.— De clasă ridicată ! Are echipe bine 
pregătite fizic, cu un gabarit impresio
nant și de o surprinzătoare tehnicitate, 
în apărare, marchează foarte strict vîr- furile adverse sl formează un bloc greu 
de denășit: in atac, au o. viteză și o forfă de soc exemplare. Este fotbalul 
core vine ! Si cînd sptin asta, mă eîn- 
desc mal puțin la rezultatele ultimilor 
ani si chiar la cele din recentul turneu 
sud-amerfean ai echipei naționale. Ia 
baza materială. Au un sistem organiza
toric bine pus ia ptinct, procesul de pregătire științific sî modem se desfă
șoară într-o disciplină și adeziune de 
fier. Flecare antrenament ‘este caracterizat prlntr-o 
seriozitate. Confruntarea 
două echipe naționale va 
pentru ambele partenere

Viorel CACOVEANU

sosit din R. D. Germană, unde aA ___ __ ____  _______efectuat un turneu de pregătire, echipa 
de fotbal C.F.R. Cluj. Ne-am adresat antrenorului Constantin Rădulescu pen
tru primele noutăți :— în primul rtnd, vă rugăm, doctore, 
să ne spuneți rezultatele.

— în ordine : 0—1, am pierdut cu F.C. 
Rothweis Erfurt ; 3—2 am cîștigat cu 
F. C. Cari zelss Jena și 0—2 tnfrtngere in 
fața formației F.C. Chemie Halle. No
tați că am cîștigat cu 3—2 la Jena, unde 
campioana noastră, F C. Argeș, pierduse cu cîteva zile tnatnte, cu 4—0. In echipa 
din Halle au jucat șl cel doi Internațio
nali din echipa națională a R.D.G., întorși din turneu! sud-amerlcan efectuat 
de lotul lu! Georg Buschner.

— Cum s-a comportat C.F.R.-uî 7
— Ca disciplină tactică, bine : este, 

insă, marcata _ și eu consider că e firesc și bine să fie asa — de încărcătura 
fizică deosebită pe care a suportat-o în 
luna februarie șl, în consecință, n-a avut viteza șl spontaneitatea necesară. Echipa 
își va reveni șt sub acest aspect. Unii 
jucători au început să Intre tn formă : 
Gadja. Lupu. Roman. Bretan șl Petrescu.

— Ce „unsprezece" s-a conturat în 
acest turneu 7— Gadja — Lupu, Dragomir, Sz»ke. 
Roman — M. Bretan, Cojocaru. Bucur 
(Szebesteny — un Jucător tînăr. de la Sighet) — Adam, Tegean, Petrescu. Re
gret că nu l-am avut pe Vlșan ; vreau 
să-l pregătesc un fel de fundaș de aco
perire foarte ofensiv. Vă rog să mal 
subliniatt că arbitrajele au fost exce
lente, Iar noi am fost foarte bine pri
miți și găzdulți in toate cele trei orașe 
unde am jucat.— Cel mal hun Joc a fost la Jena 7

— Da, acolo unde, sincer să fiu. ne 
așteptam mai puțin, dată fiind valoarea 
formației Carl Zeiss. A fost un joc foarte spectaculos cu acțiuni de mare frumu
sețe. purtate tn viteză, cu suturi sl go
luri multe. Pe alocuri, echipa a reușit 
lucruri care m-au îneîntat și pe mine. Ziarele au comentat pe larg acest joc 
sl au avut anreclerl frumoase la adresa 
noastră. De fapt, după această victorie.

replică pe măsura așteptării, avînd o 
cădere doar pe la mijlocul reprizei 
secunde (min. 60—75), cînd scorul a 
luat proporții.

Rapid s-a străduit să-și verifice po
tențialul actual de joc. N-a putut, 
însă, alinia cea mai bună garnitură, 
pentru că Angeiescu și Dumitriu II, 
accidentați, au privit meciul de 
pe margine, iar Petreanu a 
simțit că ceva nu e în re
gulă cu piciorul la care a făcut o 
întindere în Algeria și ca să nu se 
agraveze situația a fost înlocuit, în 
min. 27, cu Dumitriu III. In prima 
repriză, prea multe lucruri deosebite 
n-au fost. In min. 22, la excelentul 
șut al lui Georgescu, Răducanu a 
scos spectaculos mingea de la păian
jen. în min. 33, Năsturescu a înscris 
primul gol. după un fault asupra 
fundașului, dar nesancționat. A șutat 
mai întîi în bară, apoi a reluat în 
plasă. După pauză, jocul a fost mai 
animat, ritmul mai rapid, fazele de 
poartă mai multe și mai antrenante, 
în min. 67 și 68, Neagu a înscris 
două goluri in urma unor faze reu
șite. Dar rapidiștii au greșit și multe 
pase, M. Stelian și Savu au ținut 
prea mult mingea, șuturile au fost 
cam rare.

Cu aceasta, pregătirile pentru Leeds 
sînt încheiate. Luni dimineață, Ra
pidul va părăsi Capitala, pe calea 
aerului, plecînd spre Anglia.

Constantin ALEXE

JUNIORII ROMANI ÎNVINȘI 
ÎN AL DOILEA MECI

DE FOTBAL SUSȚINUT
LA AȘHABAD

Alte două partide s-au disputat in cadrul turneului internațional de fotbal 
de la Așhabad, rezervat echipelor de 
iunlori. Iată rezultatele : U.R.S.S. — Ro
mânia 2—0 și R.S.S. Turkmens — Sue
dia 0—0.

„SĂNIUȚA DE ARGINT"
(Urmare din pag t)

_____ > de și fiecare ioc impresionantă 
dintre cele fi foarte aspră de întrecere.

Trecerea obstacolului — un moment dificil din țtafeta aplicativă

ceastă unitate s-a format pionierul 
Horia Ispas, campion balcanic la 
iahting, Mihai Deac, vice-campion 
la patinaj artistic, gimnastul Cris
tian Buzoianu din clasa a VII-a B. 
și poate că nu întîmplător încă 
mulți pionieri de aici, membri ai 
școlilor sportive din București, bat 
la porțile performanței.

La această lăudabilă acțiune, pe 
care o recomandăm și altor școli 
generale, au asistat șefii comisiilor 
sport-turism din cadrul organiza
țiilor de pionieri din peste 15 ju
dețe ale țării.

O mențiune specială directorului 
școlii, profesoara Georgeta Colț, 
pentru buna organizare și sprijinul 
pe care-1 dă, ori de cîte ori este 
nevoie, acțiunilor sportive din 
școală, precum și profesoarelor Eca- 
terina Butucaru. Hedviga Haim și 
Dorina Suliman (maestră a sportu
lui la baschet), care au pregătit 
această frumoasă serbare a primă
verii, a sportului, a entuziasmului 
cravatelor roșii.

Traian NICOLAU

Azi, la Pamporovo (Bulgaria)

Sf DESCHIDE A IV-a EDIȚIE A SPAfiTACHIADEI
DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE

PAMPOROVO 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru i. După o călătorie 
de aproximativ SO de ore, efectuată 
cu trer.ul si autocarul, delegația 
S» rtivilor militari din țara noastră, 
care participă la cea de a IV-a edi
ție a Spartachiadei de iarnă a arrna- 
teljc prietene, a sosit in frumoasa 
stațiune situată In munții Rodope, 
la o altitudine de 1620 m. în locali
tate, la ora cînd transmit, se găsesc 
toate cele 8 delegații care se vor 
întrece în cadrul diferitelor probe 
de schi.

POLO. Bazinul Floreasca, de la ora
10.30 : Progresul — LE.F.S.. Rapid — 
Politehnica Cluj.

POPICE. Arena Laromet : Laromet
— Constructorul Galați; arena Giu- 
lești: Rapid — Victoria Bod. Intilnlrl in cadrul campionatului masculin 
divizia A. Reuniunile încep la ora 8.

RUGBY. Teren Tineretului, ora 10: lotul de iunlori _ Grivlța roșie; te
ren Constructorul, ora 15: selecțio
nata divizionară — Sportul studențesc.

SCRIMA. Sala Floreasca n, ora 8: 
etapa I a diviziei A.

TENIS. Sala Steaua: «Cupa 
Steaua": sala „83 August": «Cupa 
8 Martie-, Ambele tntreceri tncep de 
Ia ora 8.VOLEI. Sala Floreasca. de la ora11.30 : LE.F.S. — Viitorul Bacău. 
Steaua — Progresul (A. m.). Viitorul
— Voința Constanța (B. f.); sala Glnleștl, de la ora 8 : C.P.B. — A.S.C. 
(B. f.). Medicina — Ceahlăul Neamț (A. f.). Rapid - C.S.U. Galați (A m): sala Progresul, de la 
ora 9 : I.TB. - C.S.U Galați. Pro
gresul — Voința Buzău <B. f.).

NOUI LA LOZ IN PLIC 
S-AU INTRODUS PREMII 
SUPLIMENTARE CONS- 
TIND IN AUTOTURISME. 
BUTELII DE ARAGAZ Șl 
BANI, LA SERIILE CARE 
SE GĂSESC IN VINZARE.

REȚINEȚI! NUMEROA
SE Șl VALOROASE PRE
MII SUPLIMENTARE LA 
LOZ IN PLIC. NUMAI 
JUCIND PUTETI CÎȘT1GAI

p.

I. E. A. B. S.
din București, bd. Muncii 37—39, 

sectorul 3, telefon 21.53.57, 
angajează de urgență t

• inginer principal instalații 
termice

• inginer principal construcții
• cizmari tălpuitori
• șef birou financiar.
Angajarea se face în condițiile 

Legii 12/1971.

„CUPA CARAIMANUL"
Blștenl 1 (prin telefon). Recenta iarna polar» poposită in munții noștri 

a o tem asociației sportive Caraimahul 
prilejul u reia, după ani de 

zue de întrerupere, șirul organizării fru- c..-te c- s.aium uriaș țj cobo- 
rtre de sub poale de pădure a Carai- 
manuiul. prin Poiana Kalinderu. Azi 
(n.r. tern peste 70 de concurenți, m- 
trunund troienele, au urcat către star
tul Pri.be; de s.a!om uriaș. Pîrtia nu 
a cost prea area, are aproximativ 1200 m lungime. 173 m diferență de nivel, 
eate Îngustă, dar sinuoasă prin pădure 
șl pe ea s-au montat 21 de porțl. Din 
rațiuni organizatorice, proba s-a desfășurat !ntr-o singură manșă și a consti
tuit un test d* viteză, introductiv pen
tru cursa de eeberire ce se desfășoară 
duminică. întrecerea, pe categorii de vtrstâ. a fost spectaculoasă prin dina
mismul cu care a-a luptat, iar pentru 
concurenți. interesantă și surprinzătoa
re. mal ales că pentru majoritatea lor 
era o pîrtle absolut nouă, pe care nu 
mal concuraseră niciodată. Neobișnuiți cu viteza șt insuficient de adaptați unul 
traseu nou. pe care nu făcuseră antre
namente. chiar cițtva dintre protagoniștii 
concursurilor de schi au căzut, au a- 
bandonat. ratlnd astfel posibilitatea de 
a se înscrie printre ciștigătort cităm printre aceștia pe Marian Barehl (SBC 
Sinaia), ludith TSmori (Dinamo). Dena 
Neagoe (Caralmar.ul) etc.

Cursa a prilejuit, la categoria seniori
lor, o frumoasă demonstrare de sigu
ranță șl de tactică pentru Dorin Muu- tea nu (C.S.U. Brașov), care a cîștigat 
detașat, domlnindu-tl adversarii, tn spa
tele său. lupta a fost foarte strinsă. astfel că. ta clasament — lucru foarte 
rar ta schi — patru concurenți au în
registrat același timp, ciaslndu-se pe locurile 9—7. La senioare. Maria Ctmpea- 
nu (LE.F.S. București) a rezolvat sur
prinzător. dar meritat, duelul pe care-1 poartă cu puternicele sale adversare de 
la Dinamo șl A.S.A. Brașov.

La Juniori $1 junioare, rezultate nor
male, fără surprize, dar reținem o oa
recare ezitare a concurențelor de la aceste categorii, insuficient de adaptați 
cu probele de viteză. Este adevărat că îngustimea ptrtiel a obligat organizato
rii Ia montarea unul slalom pe direcție, 
ceea ce dezvolta o mare viteză printre 
formațiile de porțl.

REZULTATE TEHNICE, seniori : 1.
D. Munteanu 55,4 : 2. I. Bobit (Dinatno) 
57,2, 3. M. Focșeneanu (S.B.C. Sinaia) 
57,8 ; juniori : 1. Cornel Nițol (S.B.C. 
sinaia) 59.3 8—3. Cornel Neguțescu
(S.B.C. Sinaia) și Gheorghe Stinghe (Viitorul) 60,0 ; senioare : 1. Marla Ctmpea- 

--------- 63.2. 2. Georgeta Băncilă 
3. Daniela Munteanu junioare : 1. Leonida

Sinaia) 74,2, 2. Mirela 
sp. Sinaia) 80.4. 3. ileana Sinaia) 85.0.

Mihai BARA

Sportivii români se află cantonați 
la Casa de odihnă a armatei bulgare, 
Jar sîmbătă, la fel ca toți sportivii 
prezenți aici, ei au participat la pri
mele antrenamente. De altfel, zăpa
dă este foarte multă, peste 80 de cm 
și continuă să ningă.

Probele de coborîre, slalom șl sla
lom uriaș se vor disputa pe versan
tul vîrftiiui Snejanka, iar startul In 
proba de coborfre se va da de la 
aproape 2 000 
Schiorii noștri 
primii care au 
a efectua mai

Sîmbătă, de 
ședința tehnică, iar după-amiază, de 
la ora 17,30, în frumosul oraș Smo
leați (la 14 km de Pamporovo) s-a 
desfășurat festivitatea de deschidere 
a Spartaehiadei de Iarnă a arma
telor prieteni. Au participat dele
gați! din ! Uniunea Sovietică, R. P. 
Mongolă, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Cehoslovacia, România și 
Bulgaria.

Iată programul (provizoriu) ai în
trecerilor : 4 III — ora 9 fond 30 km. 
ora 11 coborîre (non-stop) ; 5 III — 
ora 11 coborîre ; 6 III — ora 9 fond 
15 km ; 7 III — or» 10 slalom uriaș 
(manșa I), ora 15 (manșa a II-a) ; 8 
III — ora 9 biatlon individual pe 
20 km : 9 III — ora 9 ștafeta 4 X 10 
km ; 10 III — ora 9 slalom special; 
11 III — ora 9 ștafetă biatlon 4 X 7.5 
km, iar la ora 17 festivitatea de în
chidere.

C.F.R. CLUJ - F.C. HANSA ROS
TOCK (R.D.G.) 1—1 (0—0).

Aproape 4 000 de spectatori au urmărit amicalul dintre formația clujeană C.F.R. și F.C. Hansa Rostock din R.D. Germană, 
încheiat cu un rezultat nedecis, 1—1 (0—0). Au marcat Tegean (titln. 84) pen
tru C.F.R., iar cu un minut mai țîrziu 
Rahn a egalat.

lomițean Valentin Guef discută cu 
cei doi campioni județeni pe care 
îi însoțește. Ce poate să le spună ? 
Nu vrea să ne mărturisească, dar 
nu ne este greu să bănuim cam 
ce „completează"... Copiii săi iau 
parte pentru prima oară la o e- 

' tapă finală și, desigur, vor să ocupe 
locuri cit mai onorabile în clasa
mentul final.

Dar parcă numai el vor acest lu
cru ? Aici, la numai cîteva sute de 
metri de pîrtia de bob, fiecare copil 
se vrea un virtuoz al săniuței pe 
care o va conduce în acest con
curs început astăzi (n.r. — ieri) 
după-amiază.

REZULTATE-SURPRIZA
IN CUPA „8 MARTIE'' LA TENIS

nu (I.E.F.S.) 
(Dinamo) 64.0 
(A.S.A.) 65,0 : 
Onea (Se. sp. 
Vlăsceanu (Șc. Vulpe ($c. sp.

de metri altitudine, 
alpini au fost printre 
urcat muntele pentru 
multe coborîri.
la ora 14, a avut loc

Theo MACARSCHI

în sala „23 August" unde se 
dispută „Cupa 8 Martie", au fost 
de consemnat cîteva rezultate neaș- 
teaptate. Florența Mihai (Dinamo) 
a învins la mare luptă pe Valeria 
Balaj (Steaua), cu 6—4, 7—5. îmbu- 
nătățindu-și substanțial lovitura de 
serviciu, junioara dinamovistă s-a a- 
lăturat, ca valoare, de celelalte co
lege de club, Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu. Altă surpriză 
a fost furnizată de Elena Takacs 
(Progresul) care a întrecut-o pe fa
vorita nr. 1, Elena Trifu (Steaua),

fără drept de apel (cu 6—4, 6—2). 
Mariana Hadgiu (Dinamo) a în
vins și ea categoric pe Elena Cotuna 
(C.S.U. Construcții) cu 6—3, 6—2 
mareînd o evidentă revenire de 
formă. Alte rezultate : Elena Takacs 
— Mariana Nunweiller (Dinamo) 
6—4, 6—1 ; Florența Mihai — Flo- 
rica Butoi (C.S.U. Constr.) 6—3, 
6—3; Mariana Nunweiller — A- 
driana Caraiosifoglu (C.S.U. Constr.) 
6—1, 6—2. Azi, începînd de la orele 
8, se dispută ultimele șapte partide.

S. IONESCU

a Început turneul final al „cupei steaua"
TENISLA

în competiția dotată cu „Cupa 
Steaua" s-a produs, în sfîrșit, și o 
surpriză. Juniorul FI. Manea (Dl-

Asociația sportivă bucurețteană Spartac organizează

LA TENIS DE MASĂ„CUPA 8 MARTIE
Azi, de la ora 9 se va disputa tn 

sala asociației Spartac din Capitală 
un concurs de tenis de masă, dotat 
cu „Cupa 8 Martie". întrecerile vor 
avea loc numai la simplu fete (sis
tem eliminatoriu) la următoarele ca

tegorii t sportive nelegitimate (năs
cute după 1961 inclusiv), sportive ne
legitimate (născute după 1959 inclu
siv) și sportive legitimate (născute 
după 1958 Inclusiv).

! DISTINCȚII ACORDATE UNOR ANTRENORI
Si SPORTIVI Al CLUBULUI RAPID

După cum se știe, cu prilejul recentei aniversări a 40 de ap) de la luptele 
eroice ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarle-tebruarie 1933. au f°st 
conferite distincții unul mare număr de lucrători din departamentul cauor 
ferate.

Printre cei ce și-au văzut, în acest fel, apreciată activitatea se află și unit 
sportivi și tehnicieni al clubului Rapid, club care reprezintă întreaga masă de salariațl ai Ministerului transporturilor și telecomunicațiilor, insigna „Pentru 
merit ceferist" este distincția acordată antrenorilor Aurel Drăgan, Davila 
Plocon, Sigismund Ferencz și Constantin Vasillu, atletei Valeria Bufanu, bas
chetbaliste: Anca Racovfiă, fotbaliștilor Constantin Dinu și Alexandru Neagu, 
precum șl altor membri ai clubului.Tuturor le adresăm felicitări și urări de noi succese In activitatea- pe 
care o depun atit la locurile lor de muncă, cît șl pe terenurile de sport.

namo) a învins pe favoritul nr. 2, 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construcții) ca
6— 4, 6—2, calificîndu-se în turneul 
pentru locurile 1—4. Gh. Boaghe nu 
a jucat însă la valoarea sa reală 
fapt care nu diminuează totuși me
ritele învingătorului. B. Almăjan 
(Dinamo) învingînd foarte greu pe 
M. Russu (C.S.U. Construcții), cu
7— 5, 3—6, 6—4, s-a calificat între 
primii patru, ca de altfel și C. Po- 
povici (Steaua) care a cîștigat în 
fața lui A. Viziru (Progresul) cu 
6—2, 6—3. în cadrul turneului final 
C. Popovici a învins pe" B. Almă- 
ian cu 6—2, 6—3. în această dimi
neață, în sala Steaua, cu începere 
de la orele 9, se dispută ultimele 
două partide în urma cărora se va 
putea stabili clasamentul final.

SESIUNE DE REFERATE

Șl COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
In cadrul manifestărilor organizate cu prilejul semicentenarului clubului Rapid, 

luni 5 martie, la ora 19. are loc — în sala de consiliu a clubului, de la sta
dionul Giuleșt! — o sesiune de referate 
și comunicări științifice cu tema : „Calități fizice și psihice necesare sportivu
lui de performanță". Referent! vor fi : 
prof. I.azăr Baroga. ing. Adrian Gagea șl prof. Dumitru Hitru.

sînt invitați profesori de educație fi
zică, antrenori și metodiștj din Capitală.



SURPRIZĂ IN TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET

IWSIIAT1A • •

CLUJ, 3 (prin telefon). întrecerile 
celui de al doilea turneu al returu
lui campionatului național de bas
chet masculin au continuat sîmbătă 
în Șala sporturilor din localitate, în- 
registrtndu-se următoarele rezul
tate :

I.E.F.S.—FARUL. 69—63 (42—38). 
A fost un meci atractiv, datorită, 
în special, deselor răsturnări de 
scor consemnate pînă în min. 35. 
Constănțenii, mai tehnici, dar cu un 
lot nu prea omogen, s-au eviden
țiat prin acțiuni poziționale ; bucu- 
reștenii,’ în schimb, au interceptat 
Si contraatacat de mai multe ori. 
Victoria și-o datorează însă, în cea 
mai mare măsură, agresivității în 
apărare, prin care și-au 
adversarii să greșească. Au 
Roman 5, L. Molnar 3. 
Braboveanu 14. A. Molnar 
ceanu 2, Cernat 20 pentru 
respectiv, loan 4, Popovici 
ca 11, Purcăreanu 27, Soînu 13. 
Bănică 2. Au arbitrat V. Kadar și 
A. Atanasescu.

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 9.3—74 (35—36). Sur
prinzător scorul la pauză, dar ex
plicabil prin faptul că învingătorii 
au folosit, în prima repriză, jucă
torii de rezervă. La reluare, o se
rie de . greșeli și ratări comise de 
studenți au fost speculate prompt 
de steiiști, care, de la 35—36 în 
min. 20. au ajuns la 49—36 în min.

obligat 
marcat: 
Szep 8. 
17. Ber- 
I.E.F.S., 
6, Paș- 

13.

că, in acest turneu, 
Tarău nu evoluea-

23. Menționăm 
internaționalul __________
ză. fiind accidentat. Au marcat: 
Grădișteanu 8. Savu 17, Pireu 5. 
V. Gheorghe 23, Poleanu 8. Dumi
tru 2. Oczelak 14. Zisu 2, loneri 6. 
pentru Steaua, respectiv. Czell 18, 
Posa 4. Dudescu 6, Anastasia 10. 
Rusu 12. Dragnea 20 (1. MoEn 4. 
Au arbitrat I. Stirbu și I Balaș

DINAMO — RAPID 193-85 (« 
—33). Au marcat : Cernea 8. N>cu- 
lescu 13. Georgescu 10. Diacon»?.- 
12 Novac 19, Visner 6. Dragomi- 
rescu 15, Pooa 20. pentru Dinam?, 
resoectiv. Vintiiă 5. Stânesru 
Tursugîan 7. Simulescu 4. Cr. P 
pescu 13. Predulea 10. XTădescu 
Au arbitrat Em. Niculescu s: 
Sarosi.

UNIVERSITATFA TIMIȘOARA — 
VOINȚA 81—71 (46—35). Au 
cat: Czmor 22. Ianrea X M - s 
16. Ionescu 6. Mănăiiă 12. Cî? ’ 
Chirluță 2. Weber 2. Cmpear.v 15.

Universitatea. rewcfir. 
8 Te«doru 2. Kiss 6. Gîur- 
(!). Dumitru 7. Huztim 4 

10. Au arbitrat F. Took si

nentru 
Capsali 
giu 34 
Bradu 
I. Szabo.

★ 
politfhxtc X ri rj - 

DFvna Mn.rr.4R4 m—?? 
I C.H F — UN'VERSIT 4TFA 
76—71 (39—39).

POLITEHNIC 4 CI CJ —
62—45 (29-25). S.jd-: d-

in campionatele divizionare de volei

1<

set

ac*- 
f!*—TIl 

ci.rj
F.Wl

«-i 8

2 in care
ararea a-

a.'

■

c

At

DINAMO - I.E.F.S. (FEMININ) 3-0

ROMANIA PE PRIMUL LOC IN TURNEUL
INTERNATIONAL DE LUPTE DE LA PITEȘTI

PITEȘTI. 3 (prin telefon, de 1* 
corespondentul nostra). După două 
zile de concurs, sîmbătă seara a 
luat sfîrșit turneul internațional de 
Ivpte greco-romane la care au par
ticipai reprezentativele de juniori 
ale Bulgariei. Poloniei. Ungariei și 
României (cu două echipe). Avînd 
o frumoasă comportare, juniorii 
noștri S. Botez (cat. 52 kg). A. Ma-

Pintea au 
sportivi ai 
pe locurile 
succese, în

rian (cat. 57 kg) și P. 
cucerit primul loc. Alți 
țării noastre s-au clasat 
2 și 3. în urma acestor

clasamentul pe echipe România a 
ocupat primul loc.

Iată clasamentele finale indivi
duale: cat. 48 kg : 1. R. SWIERD 
(Polonia), 2. D. Fișie (România). 3. 
J. Santha (Ungaria) ; cat. 52 kg: 
1. S. BOTEZ (România). 2. K. ZIo- 
tan (Bulgaria), 3. L. Kiewicz (Po
lonia) : cat. 57 kg: 1. A. MARIAN 
'România), 2. D. Penev (Bulgaria), 
3. P. Prengatvskv (Polonia) : cat. 
62 kg: 1. P. VASILIEV (Bulga
ria), 2. Gh. Rusu (România), 3. 
R. Szada (Polonia): cat. 68 kg : 1. 
Z. RATANOV (Bulgaria), 2. FI.

Ieri, la Praga, in cel de al doilea meci amical de handbal feminin

CEHOSLOVACIA - ROMANIA
13-14

EUGEN ALMER 16:22,13- 
LOCUL II LA BREMEN 
PE 1500 m LIBER - 

NOU RECORD NATIONAL

Gheța (România). 3. M. Zukokiski 
(Polonia) ; cat. 71 kg: 1. K. OR- 
ZOG (Polonia), 2. Beseny (Unga
ria). 3. V. Pasca (România) ; cat. 
82 kg: 1. G. KOSTYAK (Ungaria), 
2. V. Kolev (Bulgaria), 3. St. Sido 
(România) : cat. 90 kg: 1. V. STA- 
NEV (Bulgaria). 2. M. Kiraly (Un
garia), 3. J. Kurzay (Polonia); cat. 
100 kg : 1. P. PINTEA (România). 
2. A. Uzumov (Bulgaria) : 3. M. 
Ionescu (România) : cat. -ț-100 kg: 
1. H. TOMANEK (Polonia), 2. L. 
Ban (Ungaria), 3. N. Prodea 
(România).

Clasamentul pe echipe: 1. ROMA
NIA 48 p,2. Bulgaria 45 p, 3. Polonia 
42 p, 4. Ungaria 33 p.

Alexandru MOMETE

a

După prima zi

turneului de lupte libere

al R. D. Germane

BREMEN, 3 (prin telefon). în ba
zinul de 25 m din localitate au în
ceput întrecerile celei de a 16-a e- 
dițiî a concursului internațional de 
înot. Printre participanți — sportivi 
din 17 țări — se află mai muiți cam
pioni olimpici, recordmeni ai iumii 
și ai continentului, medaliați cu ar
gint și bronz la Miinchen.

Luînd startul în proba de 1500 m 
liber, Eugen Aimer a avut o com
portare foarte bună, ocupînd locul 
doi cu o performanță de 16:22,13, care 
corectează vechiul său record națio
nal cu aproape 10 secunde. Reșițea- 
nul a avut neșansa de a înota în
tr-o serie mai slabă, pe care a cîști- 
gat-o detașat. El a fost depășit doar 
de americanul John Naber, învingă
tor în cea mai tare serie. De subli
niat că printre învinșii lui Aimer se 
află și americanul Steve Center, me
daliat cu aur în ștafeta de 4 X200 m 
liber și cu argint Ia 400 m liber la 
J. O. In schimb, D. Wetterneck a 
evoluat slab în cursa de 200 m mixt, 
ocupînd doar locul VIII cu lin timp 
aflat cu mult sub posibilități (2:16,69). 
Rezultate tehnice :

1 500 m liber : I. John Naber 
(S.U.A.) 16:15,74, 2. Eugen Aimer (Ro. 
mânia) 16:22,13 record național, 3. 
Steve Genter (S.U.A.) 16:32,52, 4. Ton 
van Klooster (Olanda) 16:35,16, 5. 
5. Dusan Grozaj (R.F.G.) 16:39,55 ;
800 m liber : 1. Keena Rothammer 
(S.U.A.) 8:58,83, 2. Novella Calligaris 
(Italia) 9:01,1, 3. Hansje Bunschoferi 
(Olanda) 9:06,58 ; 200 m mixt (m) :
1. Gunnar Larsson (Suedia) 2:10,77,
2. Klaus Steinbach (R.F.G.) 2:11,62,
3. Predrag Miloș (lug.) 2:15,23... 8.
D. Wetterneck "
400 m mixt (f) :
(S.U.A.) 5:03,08, 2. Novella Calligaris 
5:04,36, 3. Jane Wright (Canada)
5:12,17.

(România) 2:16,69;
1. Jenny Bartz

Ieri, în Capitală, s-au disputat 
trei meciuri din cadrul etapei a 
16-a a campionatelor naționale de 
volei. Iată cîteva amănunte despre 
desfășurarea lor :

• în sala Institutului pedagogic 
s-a desfășurat partida dintre echi
pele feminine Universitatea Bucu
rești și Rapid. Scor : 0—3 (—14, 
—4, —8). Foarte disputat doar pri
mul set, în rest giuleștencele s-au 
impus, cîștigînd detașat. Au arbi
trat Ovidiu Georgescu și Patru 
Zoe. (R. C. POP, coresp.).

® In sala Dinamo s-au întîlnit, în 
deschidere echipele feminine bucu- 
reștene Dinamo și I.E.F.S. Au cîști
gat, împunîndu-se de o manieră ca
tegorică, dinamovistele, într-o parti-
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ECHIPA DE SCHI

In finala probei de 60 m, Dorel Cristudor trece primu2

CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLETILOP JUNKMU

dă
au durat 13 
de 
Studentele, 
o scuză, a 
neridieîndu-se nici 
loarea adversar 
(15—4, 15—7. 15- 
Doina Ivănescu 
celor trei se tur ._
ție : C. DincuIițK H.__
stantinescu. M. Popesca. Ete. 
M. Șorban. Au =rb:-.rat ftej 
Em. Ldudec (Tr. rre ■» 
Covaci (București).

In cea de a doua 
jului s-au întîlnit e< 
ne Dinamo ti Electra- 
dir.amoviștii ’ in 
3—0 (15—5, 15—4.

cz 4. Fosa 2 
fa E.— ICli

D STA»KXJLBCU

Viorica Viscopoleanu a fo6t nu
mită cîndva pentru regularitatea 
performanțelor sale — „metronom*. 
Credem că apelativul se potriveș
te cum nu se poate mai bine sprin
terului din Cîmpulung Dorel Cris- 
tudor. Ieri, în prima zi a campio
natelor naționale de juniori pe te
ren acoperit, Cristudor a cîștigat 
proba de 60 m — o înfringere a 
sa ar fi fost cea mai mare sur
priză a întrecerilor — alergînd de 
trei ori 6,6 : în serie, în semifinală 
și în finală. El reușește acest re
zultat — care reprezintă recordul 
național de seniori și în același 
timp pe cel de juniori — pentru 
a 8-a oară în actualul sezon și a 
10-a oară în carieră. L-am văzut 
după finală supărat că nu reușise 
atît de mult doritul 6,5. Sîntem 
convinși că ziua în care va realiza 
acest rezultat nu este departe.

Proba similară feminină a reve
nit — o victorie logică, ținînd sea
ma de antecedente — ieșencei A- 
driana Surdu, cronometrată, atît în 
finală cît și în serie, cu 7,5. La fel 
ea și Cristudor, Adriana Surdu rea
lizează „eventul", cîștigînd titlul 
juniorilor după cel de seniori.

Săritura în lungime fete a fost 
cîștigată de junioara de categoria 
a II-a Doina Spînu, care în ultima 
încercare a reușit 5,97 m, rezultat 
ce reprezintă un nou record al ju
nioarelor II.

O altă probă care a avut ca 
principale protagoniste pe junioa
rele „mici" a fost cea de arunca
rea greutății. Titlul de campioană 
națională a intrat în posesia ele
vei bucureștence Sofia Mitrică 
(antrenată de prof. Dan Serafim) 
care a stabilit un nou — și va» 
loros — record al categoriei sale 
de vîrstă i 13,40 m, superior cu a- 
proape un metru vechiului record.

Ca de obicei, săritori, p-ăjrna 
au început primi; întrecerea, csa- 
proape o oră înaintea cetori. 
competitori. Concursul ioc s-a 
cheiat insă foarte repede și. cai 
cepția performanței înriagătara 
rezultatele sînt de o mecoer.: 
supărătoare. Bucureșteanu'. Mar 
Voim a cîștigat, asa cum era 
așteptat, cu ușurință proba. îat 
cindu-și adversarii cu peste o 
mătate de metru. Ne-am C așu 
tat totuși la un rezultai ma: i 
de la eL în apropierea reorc. 
6tabilit in decembrie.

Proba de triplusalt a lost sur
prinzător de bine -populată'1, pe 
foaia de concurs fiind înscriși pes
te 20 de săritori. Din păcate, pen
tru prea raulți dintre e: tripbm*!- 
tul este încă un chin, iar groapa 
de aterizare prea departe— Lcn-ta 
pentru primul Ioc s-a da: între A- 
drian Marinesen (Lie. 2. Rit. V£X- 
cea) și Bedros Bedroscan (Viito
rul). Marinescu a reușit in a dcesa 
săritură 14.92 m și in cele du: 
mă rezultatul s-a dovedit 
pentru a-i aduce victoria.

Săritura în înălțime a 
s-a încheiat cu o mare 
victoria revenindu-i juniorahii

RAPID DECVREȘTl

PRAGA 3 (prin telefon). Sîmbătă 
—-niars s-a desfășurat în sala 

B. .-.emians din localitate cea de a 
doua IntUnire amicală dintre repre
zentativele femirir.e dr handbal ale 
Cehoslovaciei României. După cum 
ce știe, in urmă cu două zile, în pri
ma În21nire dintre rele două echipe, 
handbalistele cehoslovace au învins 

limite cu 12—II. De această dată, 
selecâonata Romăniei s-a revanșat, 
obfinrf victoria la scorul de 14—13

Parixîa de sîaabătă a fost domi
na zi. ia narea majoritate a timpu
lui, 4e rtuuince. Ele au condus a- 
pvtMfte fa permanență — la pauză 

: — gaz
dele recșind sâ se aSe în avantaj 
• stegari dată, cu U—10 in min. 35. 
Htedbalisteie noastre au avut un fi- 
-u — 4: b— si au învins pe merit 
Cele bune jucătoare t Elîsabeta 
iTvrs. Doina Munteanu. Doina 
Farw. >i Magda Mikloș. Cele 27 de

goluri au fost realizate de: Munteanu 
3 (două din 7 m), Arghir 3, Vieru 2 
(unul din 7 m), Furcoi 1, Mikloș 2, 
Oancea 1 pentru formația română și 
Foltynova 2, Matysova 3, Brunova 2, 
Mardova 1, Kowalska 4 (toate din 
7 m), Cervenkova 1 pentru gazde. 
Au arbitrat cu multe greșeli Rauch- 
furst și Hensel (R.D. Germană).

Selecționata țării noastre părăsește 
Praga în cursul zilei de duminică, 
plecind spre Neubrandenburg (R.D. 
Germană), unde va participa, înce- 
pînd de marți seara, la marele tur
neu •internațional organizat în cinstea 
zilei de 8 Martie.

Șl LADISLAU SIMON
— ÎNVINGĂTORI

a început, sîmbătă, 
de lupte libere, la 
lot al țării noastre, 

confruntările au

JENA, 3 (prin telefon). In sala spor
turilor din localitate 
turneul internațional 
care participă șl un 
t.a cîteva categorii,
luat sftrșit în gala de seară. Luptătorii 
români Petre Coman (cat. pană) și La- 
dislau Simon (cat, grea) au ocupat pri
mul Ioc.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — Partida 

centrală din runda a 14-a a turneului International de șah de la Budapesta, 
disputată între marii maeștri sovietici 
Gheller și Vaganian, s-a încheiat remiză. 
Același rezultat a fost consemnat si în 
partidele Hort — Bilek. Szabo — Ribly, Lengyel — Forintos și Karpov — Csom'. 
Hecht a cîștigat la Velimirovicl. Ado- 
rian la Ciocâltea, iar Sax l-a învins pe Antoșin.

In clasament continuă să conducă 
Gheller (U.R.S.S.) cu 10 puncte, urmat de Karpov (U.R.S.S.) — 9 puncte.

C. M. DE PATINAJ ARTISTIC

ÎNTRECEREA
A FRANȚEI 

PRACTIC DIZOLVATĂ
PARIS. 2 (Agerpres). — Consi- 

. .1 te i el ze:ierației fran-
: = -e s:.-. a susper.dat provizo
riu, de la orice competiție internă 
£ internațională. 8 schiori, printre 
care Bernard OrceL Roger Rossat- 
Măgaed. Henri Duvillard, Jean-Noel 
4«r»rt. Alți 9 schiori au primit a- 
mUauuit

dintre federație șl 
Priori a izbocnit cu prilejul cam- 
păooattior naționale, unde o mare 
parte a concurenților a refuzat să 

-..cfpe la proba de coborîre de 
rocx D'ALos.
a urma suspendărilor dictate de 

federate, echipa masculină este 
pracvc dizolvată pentru moment, 
ftroegf *®u în S.UA. a fost contra- 

urnrtnd șă tacă deplasarea 
Aaar selecționata feminină.

Se crede totuși că o parte din
tre cei suspendați vor cere să fie 
reintegrați în formație. Deocamdată 
î ncucerea federației va apela la 
eiesneinele tinere, dornice de afir
mare. pentru a reprezenta Franța 
în «rnăpetițiile pentru Cupa Eu-

..Irtersațfeulete” de tenis de masă
ale Angliei

BRIGHTON. 3 (.Agerpres). — în 
probei de simplu femei din cadrul 
rr.onatel-or internaționale de tenis „ 
masă s'.e Angliei s-au calificat românca 
Ma-ia Alexandru si suedeza Brigitta 
Radberg. în semifinale. Maria Alexandru a tnvîns-o cu 3—» m—11. si—15. 
tl—17) pe Andersson (Suedia), iar Rad- berg » tetrecut-o cu 3—3 ne fosta cam- ptoanâ a Europei, fior.a Vostovi (Cebo- 
slpvaejat. Reorezentanteie României te oroba ie dublu. Maria Alexandre si 
Fțeccora Mehațca-Vlaicor s-au calif: rat. 
de ase—enea pent™ finală, intreri-d cu 
3—• m—ta n—U. îl—17) perechea
Mathen. Howard (Anglia).

Dc. suedezi : Stefian Bengtseon ti KieU 
Jkfaeaeaow tti d.suută finala probe: maa- —r^ae. Prte-ul t-a eliminat eu 3—a ne 
teMteevte Mpeaeâei. ier cel de te dot- see a cSRteat tne cu 3—» te fețe tai 
Xsrbek (îogeste-ria).

finala Cani
de

„DANSATORILOR"
A ENTUZIASMAT
• O problemă controversată : arbitrajul

• Astăzi festivitatea de închidere

băieților 
surpriză 

de 
categoria a II-a brâiiean Dora O- 
prea. ca un rezultă: excelent. L97 
ni care reprezintă un non record 
de sală al juniorilor -miei*.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : M m
l. D. Cristudor (LC.E.A C-hing.
Muscel) 6,6 — record de seniori și 
juniori egalat. 2. E. Smuda (Șc. Sp. 
Brașovia) 6,8, 3. Virgil Miloiu
(L.C.E.A. C-lung Muscel) 6.8; (în 
serii, Viorel Dumitrescu C$c. Sp. 
Constanța) — 8,9, record de ju
niori II egalat); triplusalt: L A. 
Marinescu (Lie. 2. Rm. Vikea) 14,92
m, 2. Bedros Bedrosiar. (Viitorul) 
14,84 m, 3. D. Francu (Viitorul Cra-

SELECȚIONATA DERLINULDI OCCIDENTAL

4-1 (0-0, 00, 2-1, 2-0), LA POLO

In continuarea turneului Întreprins în tara noastră, selecționata de polo a Ber
linului

s bazinul
pioană.
rezistat

occidental a întîlnit aseară, la 
Floreasca. echipa noastră cam- 
Rapid București. Oaspeții au 
în primele două reprize. Apoi

rapidiștU, cu C. Rusu în mare vervă au preluat inițiativa și au ctștigat cu 
4—1 (0—0, 0—0. 2—1. 2—0). AU Înscris 
C. Rusu (4) pentru Rapid și Adler pentru oaspeți. A condus bine dr. I. Drăgan.

D. DIACONESCU—coresp.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

oii

în cadrul eompetitiilor eentaiestalt d» 
baschet «-au disputat alta partide tur 
ale semifinalelor. La Sttiar.e. te cadrul C.C.E. (m). s-au tetHr.it echipele Ita
liene Slmmenthal M2a.no si Unis Varese. Formaaa locali. Hpsttă de aportul prin
cipalului el realizator, americanul Art 
Kenny, a pierdut la o diferență de îă de puncte: 71—97 (33—47). Beneficiind 
de acest substantial avantaj, baschetba- 
listll de la Ignis pornesc cu mar! sar.se de calificare te partida retur. în Jocul 
de la Milano, echipa din Varese a avut 
ca principal! realizatori pe americanul 
Bob Morse (33) și mexicanul Manuel -••vsn as). In cea de-a doua semifinală. 
T «K A. Moscova a evoluat din nou 
excelent, învingind. în deplasare, cu

M ierte ta szap unea a-r.er.ear*
Laie PteeSd. au programat proba indi- vUtaate a șerLoriior pe distanta de » 

Tttiul de campion a revenit snhio- 
.-zL:: aeriene Aleksandr Tihonov. eu tunpol de 11X41 (3 minute pera'.tzareL 
_—.at de Gher.ad: Kovalev fUB-S-S.' 
t snuTA a =in« penaLzare). Tor Svengerbert fNervegia) IhM.-M (I ssl- 
-ute penalizare.
■
Srhioara aastriaei Ansemarie ProeH t*-a 
eentJnuat aerta victoriilor din acest sa
ros. cîștlgțnd proba de iXen uriaș disputată ia St. Anna (Canada) b eadrul -Cunei mondiale*. Froell a realizat 
timpul de i:31.«4. fHnd urmată de Ber
nadette Zurbrteeen (Eveția) 1JZ.C3 și 
Marie Therese Nadig (ZlveUa) 1:33.1».
■
Jules Ladoumegue, una din figurile cele 
mal reprezentative ale atletismului fran
cez tn perioada 1926—1930, fost recordman mondial tn probele de semifond si 
medaliat cu argint la Olimpiada de la 
Amsterdam, a încetat din viață, tn 
vîrstă de 60 de ani.

BRATISLAVA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Pentru ultima oară pășind pragul 
stadionului de iarnă, ca spectator 
fidel al „mondialelor", am privit din 
nou programul multicolor, pe zile și 
pe ore, al acestui festival al patina
jului M-am gîndit — din. moment 
ce am adunat de atîtea ori notele și 
punctele competitorilor Ia concurență 
cu computerul „Tesla" — să fac și o 
adițiune a orelor petrecute în tri
buna presei, în serile finalelor, sau 
aplecat la mantinelă pentru a urmări 
rotirea patinatorilor în cercurile figu
rilor impuse. Au fost în total 41 de 
ore de concurs, la care se mai adau
gă cele încă 10 rezervate demonstra
țiilor festive și premierilor. Pentru 
cei care înțeleg întrecerea sportivă 
doar cu cele 90 de minute ale unui 
meci de fotbal, dimensiunile acestor 
campionate ale gheții ar putea părea 
monstruoase.

A fost, într-adevăr, o competiție- 
gigant, greu de urmărit în toate a- 
mănuntele, dar și mai greu de apre
ciat, ca nivel al rezultatelor sau al 
echității lor, în lipsa unor termeni 
de comparație unitari. La Bratislava 
s-a experimentat un nou regulament, 
s-au făcut, incontestabil, pași îna
inte în această disciplină, în care 
latura sportivă se îmbină atît de 
strîns cu cea artistică, amîndouă fi
ind însă inerent supuse controverse
lor. Perspectiva timpului și viitoa
rele competiții ne vor indica mai 
exact dacă patinajul artistic se află, 
într-adevăr. pe drumul cel bun.

Cele spuse aci privesc, in special, 
partea cea mai discutabilă și mere-J 
discutată a acestei discipline: arbi
trajul Dacă in cinci zile de concurs 
ne-am obișnuit așa, să considerăm 
drept normale acele coruri de fluie
rături din tribune, repudiind bare- 
murile joase de note acordate de ar
bitri u-or concurenți — poate doar 
din mstive afective proprii unui pu
blic pasionat —, nu putem, totuși, 
trece cu vederea că adesea aseme
nea proteste erau justificate. Nu 
vrem să cerem și noi, din coloanele 
presei, numai nete de 6.0 pentru o 
figură reușită, dar credem că nu 
greșim ciad spunem că sînt multe, 
chiar foarte multe inadvertențe în
scrise pe tabela electronică de re
zultate și In foile de arbitraj. De ce 
două desene pe gheață, corecte, bine 
executate, greu de deosebit ca apre
ciere chiar pentru un ochi experi
mentat. pot primi note de o diver
gență aii’, de’ mare, care merge pînă 
la un punct Întreg 7 Campionul pri
mește U5 pentru .bucla* nu prea 
strălucită, fiindcă — zic unii— es:e 
virtualul campion. Iar concurențti din 
cartea de jos a clasamentului, pen
tru o execuție aproape Identică, sint 
răsplătiți doar cu_ 3A La .progra
mul scurt* masculin, am văzut o

Supercampionii 
dansului pe ghea
ță — Ludmila 
Pahomova și A- 
leksandr Gorșkov 
— au intrat pen
tru a 4-a oară în 
posesia medalii
lor de aur 
„mondialelor

evoluție euprinzînd 
traordinară de triplu 
blu Rittberger, iar celelalte elemen
te perfect executate notîndu-se cu 
5,8 și 5,6. Iar concurentul imediat 
următor, cu o combinație de numai 
dublu-dublu, a luat 5,8 — 5,8 la ace
lași arbitru I

brice s-ar spune, arbitrajul în pa
tinajul artistic râmîne treabă subiec
tivă. Și — sincer vorbind — nu ve
dem nici un remediu posibil, pentru 
moment cel puțin. Credeam că acest 
-program scurt“, în care aprecierea 
elementelor de figuri libere este 
simplificată, foarte clară, făcută spe
cial pentru a ușura munca arbitri
lor, va aduce un suflu nou în între
cerile individuale. Se pare că au fost 
speranțe în van...

Dar să nu încheiem pe o notă 
pesimistă relatările noastre de Ia ul
timele reuniuni pe gheața de con
curs și să ne bucurăm de spectacolul

combinația 
Salchow cu du-

REZULTATE

Incîntător oferit cu generozitate de 
așii patinajului. Vineri noaptea, „du
elul" atît de strîns între cele două 
perechi sublime de dansatori, frații 
Angelika și Erich Buck de o parte, 
soții Ludmila și Aleksandr Gorșkov 
de alta, avea să fie rezolvat cu un 
epilog de suspense. Cei dintîi, por
niți excelent din start, păreau să 
patineze spre notele maxime. Dar, la 
o ultimă rotire, Angelika greșește 
pirueta joasă (pe care ea a inven
tat-o...) și cade pe gheață. A fost mo
mentul deciziei, fiindcă imediat după 
aceea cuplul campionilor mondiali a- 
vea să evolueze fără greșeală. Lud
mila Pahomova și Aleksandr Cors- 
kov au cucerit pentru a patra oară 
titlul mondial, egalînd performanța 
Romanovilor de acum un deceniu. 
Ei sînt, desigur, maeștrii probei de 
alunecare pe gheață în ritm de dans.

Radu VOIA

TEHNICE

Clasamentul definitiv al probei de dans ; 1. LUDMILA PAHOMOVA 
— ALEKSANDR GORȘKOV (U.R.S.S.) 524,20, 2. Angelika Buck — Erik 
Buck (R. F. a Germaniei) 514.55, 3. Hillary Green — Glyn Watts (Anglia) 
499.05. 4. Janet Sawbridge — Peter Dalhy (Anglia) 493,25, 5. Tatiana Voi- 
tiuk — Viaceslav Jigalin (U.R.S.S.) 488,30, 6. Mary Campbell — Johnny 
Johns (S.U.A.) 479,30. 7. Irina Moiseeva — Andrei Minenkov (U R.S.S.) 
475.80, 8. Diana Skotnicka — Martin Skotnicki (Cehoslovacia) 470,85, 9. 
Louise Soper — Barrv Soper (Canada) 471,10 (note de arbitri mai slabe; 
10. Ann Millier — Harvey Millier (S.U.A.) 459,50. 11. Matilde Ciccia — 
Lamberto Ceserani (Italia) 452.10, 12. Rosalinde Bruce — Davis Barker 
(Anglia) 448.70. (Au luat startul 18 perechi).

NĂST ASE Șl ȚIRIAC (in cupluri diferite)

c

IN FINALA TURNEULUI DE LA HAMPTON
NEW YORK. 3 (Agerpres). — Turneul 

international de tenis de la Hampton (Vircnla) a continuat cu disputarea 
«em'finaielor probei de dublu bărbați. 
Capiul Ilie Năstase (România) — Clark 
Graebner (S.U.A.) a învins cu 6—3. 6—1 
perechea Mike Estep — Charlie Owens (S.C-A.) in tirr.o re Ion Tiriac (Româ
nia) și Jimmy Connors (S.U.A.) au eli- 
minai perechea Juan Gisbert (Spania) —

Jurgen Fassbender (R.F.G.). 
nu au mai putut continua cauza accidentării (întindere 
a tenismanului spaniol în cînd scorul era favorabil cu 
lui Tiriac — Connors.

După cum se știe. în semifinalele probei de simplu bărbați. Ilie Năstase fi 
va îniîlni pe Mike Esten. iar Connors va 
1uca împotriva lui Gerken.

Ultimii doi locul din musculară) 
primul set, 5—1 cuplu-

TINERII NOȘTRI FOTBALIȘTI AU RATAT CALIFICAREA
IN FINALA TURNEULUI

• Ei ao fort
• Scor final

DE LA VIAREGGIO
eliminați de Bologna după executarea penalty-urilor I
4 6

(prin telefon, de U 
Mult antielpau (fitinalâ Fiorentina — Pentru

STA REGGIO. 3 
trimisul nostru). 
așteptat* aid) ___ _Steaua, nu va mai avea loc ! că tinerii noștri fotbaliști au pierdut se
mifinala de azi (n.n. ieri) cu Bologna. După 90 de minute de ioc, scorul a fost 
2—7 șț se poate spune, deci, că Ju- 
ventiștil au pierdut calificarea la „se
ria- celor cinci penalty-url. unde Mu
reșan fără măiestria din Jocul 
Milan, a ratat două lovituri. Dar. 
putea foarte bine să nu ajungem

.se
en 
se la

aceste lovituri de pedeapsă. De ce 7. . ■ 
.. .Pentru că tn prima repriză — cînd 

lucind slab, fără dinamismul din cealaltă partidă, au primit două goluri 
(min. 35 Grop șt min. 33 Pagnlnl) la 
greșelile întregii apărări si tn special ale lut Ciori-lan șt Purima — arbitrul 
Ciacct din Florența (orașul Florentinei) 
n-a acordat un nena'tv tn mln. 6 (la scoru! de 0—0. deci !) la hentul în careu 
comis de Balboni. tar in min 19 Szabados a trimis balonul în bară...

.. Pentru că dună pauză elevii tul

Cornel Drăgușin au prestat un Joc excelent sufoclnd pur și simplu echipa boiogneză. In aceste 45 de minute, dincolo de golurile egalării (Mureșan min. 
52 șl Batacllu mln. «5) șl de marile ra
tări ale Iul Anghel (min. 48). Iovănescu (min. 68) șl Szabados (mln. 85) au exis
tat două momente care ar fi trebuit să 
aducă pe tinerii Jucători români In finală. Primul : mln. 58 elnd arbitrul eiaecl nu acord? penalty la un henț 
clar ca lumina zilei, comis in careu 
de același Balboni. Al doilea : în min. 88 cînd Ton Ion singur In fala north țti- tează de ta 6 m înalt peste nară. Scurta 
Istorie a celor cinci penalty-url : primul 11 apără Ion Gabriel, transformă 
Mureșan : 3—2. anol scorul evoluează ast
fel : 3—3. 4—3, 4—L 4—5. 4—6. Formația folosită : ion Gabriel _ Purlma. Un- 
ehiaș, Porațchl, Ciocîrlan — Iovănes
cu, Ion Ion — Anghel (min. 78 Amaran- dei). Batacllu. Mureșan. Szabados. In 
cealaltă semifinală Florentina 
Palace 1—0.

tn 
Crystal

Mircea M. IONESCU
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