
HOTĂRÎREA PLENAREI C. C. AL P. C. R. CU PRIVIRE

LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

SUCCESE DE PRESTIGIU ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
IN IMPURTANTE COMPETIȚII EURUPENE

AMPLU PROGRAM DE LUCRU,
PUTERNIC STIMULENT PENTRU

MIȘCAREA NOASTRĂ SPORTIVA <»
Presa de ieri a publicat Ho- 

târirsa Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dexvol- 

larea continuă a educației fizice 
și sportului, document de o deo
sebită însemnătate teoretică și 
practică, a cărui transpunere în 
viață va determina îmbunătăți
rea substanțială a muncii ce se 
desfășoară Intr-un domeniu in
vestit cu sarcini multiple și înal
te responsabilități în societatea 
noastră.

Cristalizînd și sintetizind o 
vastă experiență dobînditâ _ pe 
parcursul anilor în făurirea siste
mului nostru de educație fizică 
și sport, plecîrid de la principiile 
generale ale acestei activități, 
absolut indispensabile omului, 
a'ar ținînd cont de condițiile 
specifice României, de stadiul ei 
actual de dezvoltare social-eco- 
nomică, Hotărîrea abordează un 
ansamblu tematic vast, cuprinde 
o mare bogăție de idei și indi
cații care presupun, fără îndoia
lă, un studiu aprofundat.

în cele ce urmează, ne pro
punem să ne oprim doar asu
pra unor considerente de prin
cipiu, asupra unor trăsături ge
nerale, definitorii atît pentru con
ținutul documentului care se va 
ofta permanent pe maso noas
tră de lucru, cit și pentru pro
blematica actuală a sportului 
românesc.

★

însăși prezența problemei mis- 
cării sportive pe ordinea de zi 
a unui for politic atît de înalt 
cum este plenara Comitetului 
Central exprimă importanța pe 
care partidul nostru o acordă 
activității de educație fizică a 
oopulațrei. în toate documentele 
de partid, Hotărîrile din iunie 
1949 și iulie 1957, Saluturile adre
sate Conferințelor pe țară ale 
mișcării sportive, din 1962 și 

1967, în diferite acte normative, 
care au culminat cu „legea spor
tului*, odoptată în 1967 de că
tre Marea Adunare Națională 
s-a vădit grija statornică cu care 
partidul și statul nostru jncon- 
|oară mișcarea sportivă, privind-o 
ea pe o activitate de interes 
național, ca pe o parte compo
nentă a educației comuniste o ti
neretului, a maselor de oameni 
ai muncii.

Hotărîrea Plenarei C.C a! 
P.C.R. din 23 februarie — 2 mar
tie a.c. subliniază cu și mai 
multă tărie acest aspect în a- 
precieren deosebit de onorantă 
(dar și angajantâ, in ccelcși 
timp), potrivit căreia îndeplinirea 
programului de făurire o socie
tății socialiste multilateral dez
voltate presupune ca educație 
fizică și sportul, integrîndu-se or
ganic în ansamblul muncii edu
cative, să contribuie mai activ 
la formarea tinerei generații. Ic 
menținerea și întărirea sănătății, 
la asigurarea unor forme variate 
și atractive de recreare a mase
lor, la creșterea capacității lor 
de muncă.

lată, așadar, cu cită pregnan
ță se pune acum valorificarea 
integrală a multiplelor trăsături 
ale educației fizice și sportu!u: 
în înfăptuirea operei de anver
gură istorică în care se află an
gajat, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, întregul nostru po 
por I

Omul, care reprezintă elemen
tul, esențial în construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, trebuie să fie — deci — 
posesorul unei pregătiri poliva
lente, care sa îngemăneze mă
iestria profesională, stăpînirea 
perfectă a tehnologiilor înainta
te, cu robustețea fizică, suportu' 
ferm al celor dinții.

în acest context, problema își 
lărgește în mod considerabil sfe
ra, își amplifică, de bună sea
mă, conținutul, iese din ramele 
mai restrînse în care a fost altă
dată așezată. Educația fizică de
vine o îndatorire fată de sine 
însuși a fiecărvi cetățean con-

• EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL 

TREBUIE ANCORATE FERM ÎN 

ÎNDEPLINIREA PROGRAMULUI DE 

FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIA

LISTE MULTILATERAL

DEZVOLTATE:

• 0 ÎNDATORIRE FAȚĂ DE SINE 

ÎNSUȘI A FIECĂRUI CETĂȚEAN

• ROLUL SPORIT AL ȘCOLII ÎN 

PROCESUL DE FORMARE A UNUI 

TINERET PUTERNIC Șl SĂNĂTOS

• PE STADIOANE SE POT CĂU 

ÎNALTELE VIRTUȚI MORALE ALE 

OMULUI VREMURILOR NOASTRE

NOI.

știent de rolul său în societatea 
noastră I

Hotărîrea arată instrumentele 
prin care se poate înfăptui ccest 
deziderat maior, recomandă o- 
rienta-ea cu prioritate o educa
ției fizice și sportului de maso 
spre folosirea formelor simple 
larg accesibile, desfășurate in 
cer liber.

Relația indisolubilă care există 
între practicarea cotidiană sis
tematică, a exercitiilor fizico ș> 
sporirea capacității biolog:ce o 
omului, este statuată prm iafiin- 
tarea complexului pofaportis 
SPORT Șl SĂNĂTATE", a cănd 

denumire » definește perfect ou 
numai scopul, dar și atribuțiile

Hotărîrea abordează pe '.arg 
sarcinile saor te ce revin e 
ceasta oră școlii românești ie 
procesul de formare și pregăJre 
c unui tineret sănătos și puter
nic din punct de vedere fizic, 
apt să înfăptuiască în cele mei 
bune condiții înaltele îndatoriri 

ASTĂZI, IN ÎNTREAGA ȚARĂ

și obligații ce revin cetățenilor 
patriei noastre.

Cu toate progress’e înregistrate 
de-a lungul anilor in perfecțio
narea sistemului de predare o 
educației fizice în învâțdmîntu! 
de toate gradele, se aoreciazo 
că acecsto instituție, core cu
prinde cp.raape în totab»c-e 
populația tinere a țârii, t-ebu e 
și poate să e' -ine o serie de 
neajunsuri vâdi’e atît rn orien
tarea și desfășurarea programe 
de .edDcoție fizică, cit și in orga- 
nizorec acthrită'l'or sportive cu c 
largă sfera de cuprindere c 
maselor.

Documentul ce partid stipulea
ză un element nou, de mare vc- 
ioa-e pract-câ, stabilirea ueor 

norme de pregătire fizkă pe ca
tegorii de virsto o elevilor si 
studenților, a căror realizare va 
constitui criteriul principal de o- 
preciere a muncii cobrelor didac
tice din școli și focuttati.

Pe teme .• unei pregătiri f - 
zice solide, mubitaterc e, a 1 -e 
re tu lui stad-os se va pvec scsc- 
to intr-un eport cc'siste-t cî c- 
cestuic și Ic -edro-ea mărita- 
ae-’O'—z--e

Subliniind rolul spor* c m s- 
corii sportive in pregătirea -d- 
• latent i o ge-era' lor ce vi-, 
Hotcri-ec se referă intr-un mod 
foarte efor la componenta spi
rituală a ocestei pregătiri. Ic lo- 
tvra educativă, acolo unde spor
tul pacte sâ spune un cuvir.l 
foarte important.

Prin spec’-'cui sau, cctnrita’ec 
de educație fizico și soort d s- 
pune de pirgbri puternice prin 
care își coate educe co~"îbu- 
tia la de'rav.raraa vosl.:j‘ Gra
ces educational, cl tineretului 
mai cu secmă. cu^-vl-a in rin
dul practiccnSip- săi dragostea 
foto de patrie și față de partid, 
respectai fată de muncă, spiri
tul de cinste și loialitate, bota 
rireo și dirxeni® in atingerea 
urmi scop no W.

Experiența ne-c arătat că in 
activitatea organelor și orgeni- 
zoțiilor sportive acest cspect de 
primă însemnătate a muncit o- 
o fost uneori neglijat (socot'n- 
du-se, cu total eronat, că proble
mele educației o* reveni altor 
instituții), s-au înregistrat Trac’- 
cori ale principiilor de condui
tă morală care trebuie să coroc- 
terizeze nu numai c*:*uc -e= fie- 
oărui spo.-thr, dar — în primul 
rind — concepria sa de vrâto.

Pen»-» c CPntncui io iaifâts- 
ta *ec ceasta ~ nu—a* țel. .nid 
ir efort și nâo o s*râdo- e 
pot fi șocan ta prea meri!
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CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ

G4WZ CORBU-medalie de aur la triplu salt!
Valeria Buf anu—medalie de argint la 60 mg

ROTTERDAM 10 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Atleți din 24 de țări de pe continent smt prezenți la acest autentic festival al atletismului 

european, campionatele de sală, aliate la ceo de a patra 
atletismului au luat loc in tribunele 
a sporturilor din complexul Ahoy.

Prima zi de concurs ne-a adus
pion european pe 1973, a medaliei de 
garduri (ca și la Miincben, în 
sură, clasarea in semifinalele

acestui adevărat

satisfacția cuceririi 
argint obținută 

urma campioanei olimpice 
cursei

ediție oficială. Citeva mii de iubitori oi 
palat cl sportului care este marea sală

de către Caro! Corbu a titlului de cam- 
de Valeria Bufanu în cursa de 60 n. 

Annelie Ehrhardt) și, intt-o oarecare mo
de 60 m o juniorului Dorel Cristudor.

UN VIS ÎMPLINIT

sfirșit, 
vorba,

Caro! Corbu și-a văzut, în 
speranțele! Este

Ieșite de înțeles, de acele speranțe 
CBsv l-au stimulat în pregătire și 
l-au ambiționat in concursuri, acelea 
- a ci-:o mare competiție atle- 
.. i Jrină acum, ca să ne referim 

aoar la întrecerile țe teren acoperit, 
-arci a tre*u- pe lingă victorie de 
<-â ori. Prima oară, în 1971, la 

.europenele* ce la Sofia clnd s-a 
a>at ai doilea cu 1633 m, rezultat 

-gal cu cel ai învingătorului său 
Viitor Saneev. Chiar și anu! trecut, 
ia C.E. 5e ia Gre-.oble. Corbu ne-a 
oat multe er-oțli mai ales atunci cînd 
~u 1137 m trecuse în fruntea clasa
mentului _catsgurilor*. Piuă ia urmă 
Insă, rutinatul Saneev ți-a adjudecat 
din r.ou victoria cu 1-97 m. în cele
lalte part:ripâri ia campionatele aau 
jocurile europere indoor recordmanul 
rtmăn a ocupat tocul 6 ia Viena. 

STEAUA A CiȘTIGAT „CUPA EUROPEI" LA FLORETĂ FETE
în urma acestui succes, trofeul pus In joc a

revenit definitiv clubului bucureștean

Cefe mei

în 19(0 (16,35 m — I. Saneev 16,95 ml 
și locul 3 la Belgrad, în 1969 (15,20 m 
- 1. Dudkin 16,73 m.)

De data aceasta, la Rotterdam, 
Carol a reușit la capătul unor admi
rabile eforturi să schimbe bronzul și 
argintul de pinâ acum cu o medalie 
de aur, de campion al Europei. Cu 
modestia-i caracteristică, făcînd stră
danii evidente pentru a-și ascunde su
ferința fizică (flegmonul de care am 
amintit în avancronica noastră, ca și 
un mai vechi accident l-au supărat 
evident). Carol Corbu ne-a vorbit li
niștit despre succesul său. Doar pri 
virile, un ușor tremur al vocii și 
mîinile care mîngîiau, parcă fără 
vrere, medalia de campion, exprimau, 
de fapt, simțămintele deosebite pe 
care le trăia.

Hrislache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

buluj Steaua fi sportului nostru un 
succes de mare prestigiu. De la 
stingă la dreapta: Suzana Ardelea
na, Ecaterina Stahl, Ileana Gyu- 

lai. Ana Pascu și Olga Szabo. 

CAROL CORBL 
a cîștigat ieri, cu 
o performanță 
de 16,80 m., titlu1 
de campion euro
pean de sală în 
proba de triplu- 

salt

TORINO, 10 (prin telefon). — 
Pentru a treia oară consecutiv, flo- 
retistele clubului Steaua au termi
nat victorioase în competiția deschi
să celor mai bune formații de pe 
continent : Cupa Europei. De fapt, 
ele înscriu numele clubului bucu- 
reștean. pentru a 4-a oară. în pal
maresul acestei prestigioase între
ceri pentru că în anul 1969 au înre
gistrat un prim succes. Din 1971 și 
pînă în prezent, Cupa Europei a 
avut, invariabil, același cîștigător: 
Steaua.

După cum se știe, campioanele 
României au obținut în primele în- 
tîlniri din actuala ediție, victorii 
foarte comode care au constituit un 
prim indiciu că ele dețin o formă 
bună, că vor juca un rol important 
în ultimul act al competiției. Finala 
avea să le opună echipei campioa
ne a Ungariei, Vasutas Budapesta 
care, în prealabil, reușise turul de 
forță de a întrece redutabilul „4“ 
al campioanei U.R.S.S., Dinamo 
Moscova. A fost o partidă echilibra
tă, aprig disputată, în care trăgă
toarele maghiare $i-au apropriat vic
toria cu 9—7.

Pentru finală, antrenorul emerit 
A. Vîlcea a recurs la următoarea 
formulă de echipă: Olga Szabo, 
Suzana Ardeleanu, Ileana Gyulai 

și Ecaterina Stahl. în mod neaș

teptat, primele două asalturi revin 
adversarelor, in rindul cărora se 
află și componente ale echipei na
ționale ca Bobis și Marosi. Acestea 
cîștigă la Stahl și Gyulai care a- 
bordează meciul fără a se concen
tra suficient. Acest debut nefavora
bil nu le-a dezarmat, însă, pe tră
gătoarele noastre care începînd cu 
următorul asalt au tras calm, cu o 
hotărîre de nezdruncinat și au reu
șit o impresionantă suită de opt 
victorii. Abia la scorul de 8—2, flo- 
retistele maghiare au mai cîștigat 
un asalt, pentru că următorul, avea 
să consfințească triumful campioa
nelor țării noastre : 9—3.

Și-au adus contribuția la victo
ria finală : Szabo (în excelentă dis
poziție) — 3v, Gyulai — 2v, Stahl 
— 2v, Ardeleanu — 2v.

Echipa clubului Steaua aflindu- 
se la a treia victorie consecutivă în 
această competiție, a cucerit defi
nitiv impunătorul trofeu pus în 
joc, adăugîndu-i — pentru succesul 
din actuala ediție — cupa oferită 
de municipalitatea orașului Torino.

începînd de sîmbătă dimineață, 
trăgătoarele Stelei, împreună cu ti
nerele speranțe Aurora Crișu șt 
Magda Bartoș, se află angajate în 
marele turneu individual Trofeul 
Martini, (Rezultatele primelor tu
ruri — în pag. a IV-a).

ffl Șl BOGATE ACTIUM PI AGȘWĂ AC ÎIViTĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ
In șase județe, festivaluri

ALE SPORTULUI DE IARNĂ SĂTESC

ASTĂZI, In șapte orașe ale tării

PRM ETAPĂ A RETURULUfTivTzTeI ă~TA FOTBAL
Și în acest sfirșit de săptămînă, 

pe agenda competițiilor sportive de 
masă figurează numeroase acțiuni 
ce se vor desfășura la nivelul sate
lor, orașelor sau al unor reședințe 
de județe din întreaga țară.

Din suita numeroaselor inițiative 
luate de organele și organizațiile 
sportive, în colaborare cu factorii 
cu răspunderi sau cu atribuțiuni 
în domeniul educației fizice, vom 
enumera cîteva aflate în plină des
fășurare.

Este vorba, în primul rind, de 
concursul rezervat pionierilor și 
școlarilor iubitori ai schiului și să- 
niușului, programat la Șirnca, cu 
participarea unor concurenți din 
nu mai puțin de 8 județe — Brașov 
și cele limitrofe acestuia. La Galați 
este inițiat un cros al primăverii 
cu concursul elevilor din școlile 
generale de pe cuprinsul întregului 
municipiu. Cifra participanților este 
apreciată ia aproape 2 000. Și tot 
in orașul de la Dunăre : o duminică 
sportivă pe platoul Complexului si
derurgic, susținută prin întreceri de 
șah, tenis de masă, box, tir cu ar
mă cu aer comprimat etc. în ace
lași timp, in județul Ilfov acțiunile 
sportive de masă vizează în aceas
tă duminică o mare întrecere în 
centrul de comună Brezoaiele, la 
Giurgiu și la Urziceni. Discipline 
de concurs — șah și tenis de masă, 
în principal, dar și altele care sînt 
specifice sezonu' ' alb.
I? ★

Săptămînă viitoare, la Poiana 
Brașov, campionii județeni de schi

— fond și probe alpine — din me
diul rural vor fi prezenți la fina
lele pe țară ale „Cupei tineretului 
de la sate", competiție de anvergu
ră și de tradiție organizată de Sec 
ția Sport-turism a C.C. al U.T.C.

în întîmpinarea evenimentului, 
pe plan local au fost întreprinse 
toate măsurile pentru a fi desem
nați campionii județelor. Iată și ul
timele noutăți în materie.

Tinerii schiori din satele județu
lui Arad își vor da întîlnire pe 
pîrtiile din jurul comunei Doro
banți. Se contează pe o participare 
de circa 400 de sportivi. Cei din ju
dețul Bistrița-Năsăud și-au fixat ca 
îoc de desfășurare a întrecerilor co
muna Piatra Fîntînele, cu un ex
celent relief pentru probele incluse 
în regulamentul competiției. La 
Doroboi, localitate înconjurată de 
numeroase dealuri, a fost stabilit 
comandamentul etapei județului 
Botoșani. De notat că în cazul ju
dețelor Bistrița-Năsăud și Botoșani, 
cifra concurenților este estimată la 
aproape 600.

Sportivii din județul Covasna își 
vor desemna campionii pe pîrtiile 
din vecinătatea orașului Sf. Gheor- 
ghe. La start — aproximativ 350 
de participant!. O cifră asemănă
toare este de așteptat să se înre
gistreze și la Bîrnova, unde vor fi 
prezenți concurenții din județul 
Iași.

în fine, iubitorii schiului din ju
dețul Vrancea se vor reuni în fru
moasa «țațiujje da jriup.țf Șovej»-

O ..pădure" de schiuri..
Fotot K PAUL

Se contează pe aproape 300 de tine
ri și tinere.

Așadar, global, în cele 6 județe 
sus-amintite^ „Cupa tineretului cl.- 
la sate“ va aduce pe pîrtii peste 
2 000 de amatori de schi, O cifră 
care va putea fi dublată, dacă luăm 
în considerare faptul că paralel cu 
probele rezervate schiorilor, orga
nizatorii au invitat în localitățile 
menționate și pe amatorii de să
niuță, cros și jocuri sportive pe ză
padă. Cu alte cuvinte, la Doroban

ți. Piatra Fintinele. Dorohoi, Sf. 
Gheorghe, Bîrnova si Soveja vor 
fi tot atîtea festivaluri ale sportu
lui de iarnă sătesc.

★
• Consiliul Municipal București 

pentru Educație Fizică și Sport ne 
comunică : din cauza condițiilor 
meteorologice, crosurile programate 
duminică dimineață la nivelul unor 
sectoare sau cluburi din Capitală 
au fost aminate pentru data țlș 18 
martie.

Astăr.i. în șapte orașe ale țării. 
Divizia A la fotbal își reînnoadă fi- 

ir. etapa a XVI-a, prima a 
.- j-;?ii. .are reprezintă și relua
rea activității fotbalistice oficiale 
pe anul 1973.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

BUCUREȘTI :

BUCUREȘTI :

BRASOV : 
TG. MURES: 
PITEȘTI : 
CLUJ : 
BACĂU : 
PETROȘANI :

Lovitura de deschidere se va da trecutul 
la Pitești, unde fie Dobrin, fie Kun 
II vor face ca balonul să se rosto
golească prima oară în anul acesta. 
Pe stadionul din Trivale,, două for
mații cu frumoase performanțe în

A RETURULUI
DINAMO

(Stcdicnul Dinome).
RAPID

(Stadionul Republicii) 
STEAGUL ROȘU 
A.S.A.
F. C. ARGEȘ
C.F.R.
SPORT CLUB
JIUL

- PETROLUL

— „U" CRAIOVA

- C.S.M. REȘIȚA
- STEAUA
— U.T.A.
— FARUL
— SPORTUL STUDENȚESC
- „U" CLUJ

..-^,...1 deloc îndepărtat, vor în
cerca să demonstreze că toamna lui 
1972 a fost doar un moment neplă
cut în viața lor și atît. Cele două 
ocupante ale locurilor care numai 
bucurie nu aduc, C.S.M. Reșița și 
Sportul studențesc își leagă deplasă
rile lor Ia Brașov și, respectiv, Ba
cău, de speranța obținerii măcar a 
unui punct, cate le-ar permite cit 
de cît să lupte pe mai departe. Tn- 
tr-o situație asemănătoare îi găsim 
ș: pe studenții clujeni, care se duc 
în Valea Jiului dornici să recîștige 
măcar acel punct pe care l-au pier
dut în fața petroșănenilor in prima 
etapă a campionatului. Șl pentru a

(Continuate în pag a 3-a)

FAIR-PLAY PE TOATE PLAIURILE!
ste neîndoios ca reușita unei întreceri sportive, E succesul său de ansamblu, țin nu numai de
nivelul de pregătire a competitorilor, de nivelul 
tehntco-tactic, de echilibrul și încordarea dispu
telor ci — In mare măsură — de felul cum este 
servită și cealaltă latură majoră a unei compe

tiții, atmosfera de sportivitate, așa-numitul „fair-play“, 
una din trăsăturile definitorii ale acestui fenomen social 
cu largi rezonanțe care este sportul.

Iată de ce, acum, în ziua startului în returul campio
natului Diviziei A (cind ne exprimăm dorința ca această 
întrecere fotbalistică de lungă durată să Însemne, din 
toate punctele de vedere, un pas Înainte față de ceea 
ce ne-a oferit turul), ținem să reamintim acest aspect, 
insisttnd asupra imperativelor pe care noul sezon ni le 
pune in față pe planul disciplinei și sportivității jucă
torilor, al muncii de educație pe care trebuie s-o ducă 
neîncetat, in acest sena, cluburile și asociațiile sportive.

Se cuvine Insă, In același timp, să precizăm că bu
nele realizări ale noului sezon, pe acest plan stnt condi
ționate și de unele elemente exterioare terenului de Joc, 
de ambianța generală in care se vor disputa meciurile, 
de felul cum Însuși publicul spectator se va comporta 
a«lt in timpul partidelor elt *1 înainte «»n după termi
narea lor.

Evident, spectatorii de fotbal sint, în general, supor
teri ai uneia sau alteia dintre echipele partenere de Între
cere, a cărei victorie doresc s-o aplaude ; dar el stnt da
tori să respecte, la rindul lor, „fair-play"-ul (pe care-1 
doresc pe teren și ale cărui Încălcări Ie dezaprobă) con
tribuind la menținerea ta toate Împrejurării-, pe sta
dioanele noastre, a unei atmosfere de sportivitate. de 
respect față de fotbaliști și de eforturile lor, față de ar
bitri, față de antrenori, față de toți cei care depun e- 
forturi pentru realizarea acestor spectacole sportive du
minicale attt de dorite, atit de mult așteptate.

Vorbind insă despre spiritul de înaltă sportivitate In 
care trebuie să se dispute returul campionatului, cu pa
sionantele sale meciuri, in care rezultatele Încep, de-acum 
să conteze din ce ta ce mai greu ta balanța luptei pen
tru titlu și pentru evitarea retrogradării, este cazul — 
credem — să ne referim și la cercurile de suporteri (Un 
jurul echipelor, la conducerile ele cluburi, care stat da
toare să Întrețină atmosfera de Întrecere corectă, apă- 
rînd principiul sportiv ^el mal bun să Învingă» de orice 
Încercare de degradare, de orice încălcare.

Iată deci, acum, in zina startului In retur, elf de larga 
e aria de aplicare a „faîr-play“-ulul, cit d« pumarof’ țdnt
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ION MORARU, BRAȘOV. „Cum aș pu
tea procura o fotografie a simpaticei șl 
fermecătoarei patinatoare Janet Lynn 
Știu și eu ? Incereați-vă norocul, scrlln-

? A A A 
spor 
at ’ ■ *

l * A A

DAR ALPINISTII
7

S-AU întors învingători
DIN LUPTA CU STINCA Șl STIHIILE DEZLĂNȚUITE

EM. CRISTEA NE RELATEAZA DOUA EPISOADE

Din munții împovărați de zăpezi 
fntîrziate, a coborît pînâ în redac
ția noastră unul din oamenii care au 
trăit acolo zilele de nebănuit drama
tism ale etapei hiverna’e din cam
pionatul de alpinism al țării. Este 
Emilian Cristea, maestru emerit al 
sportului, făurar de alpinist! la A.S.A. 
Brașov, autor de ghidări turistice și 
povestitor plin de har.

Alta era, de fapt, intenția sa, dar 
știind că întrecerile de iarnă ale al- 
piniștilor se desfășuraseră, de astă 
dată, sub un cer potrivnic, bîntuit 
de stihii dezlănțuite, l-am rugat țțe 
Emilian Cristea să ne facă o cro-

Escaladă de iarnă In Piatra Craiu 
lui. Acolo unde stinca nu mai -i- 
trează zăpada, ci numai gheața «-• 
fidă, alpinistul iși asigură urcuțu 

cu pitoanele

cică orală a luptei pe care au dus-o 
zilele trecute, in Piatra Crainhii, « 
verticalele s linei lor și caoriciile vre
mii, acești bravi „eueeriiarf ai ;au- 
tilului", cum i-a numit unul din 
iluștrii lor confrați, francezul Liene! 
Terray.

— Am trăit cele mai cumplite zile 
de cînd colind eu munții.

— Și totuși, d-2a ai fost spec
tator, în marginea arenei.

— Era mai bine dacă m-aș fi pu
tut afla in mijlocul luptei, cu bă
ieții mei. Acolo acționezi, te zbați să 
ieși din impas. E o caras, la uw>a 
urmei, dar care te obligă să te an
gajezi totaL Cind stai pe margine, 
nu cunoști decit chinul așteptării, al 
indoielilor, al ing itacării. Și numai 
nervii ies epuizați dîntr-« aseaoeaea 
încercare. Atunci pot să te pnCfleaș- 
că și lacrimile— așa cum s-a tatim- 
piat și cu mine cind i-am revăzut 
pe băieți, teferi, după o escaladă din 
care nu credeam că se mm iatarc.

— Probabil câ vremea *.-a fost 
It de ciinoasă pe toaiă durata cor- 
itiției—
— Nu. La început a fost i^pv^ă. 

apoi ger iar. ia prima zi de iatre- 
ceri, muntele era îmbrăca: ca o 
crustă de gheață. O zi n fulgurt. cea
laltă a fost timp frumos, iar na ul
tima ii s-a ezlin|»it n vivmi 
bezmetic, an adevărat uracas de 

dă. Asta a fost ia anaptea de 
inicâ spre luai.
Xumv speruvu d-ta e aa Trec--. 
eacții ?
Ba ți cei ai a itnaoiafui Flnri- 

junul furtunii. RJtisaa fi Baămez aa 
intrat io traseul Floareâ de cwH dta 
peretele Turn»!»: asare al Diw. 
anul dintre ceie soni Aficile traaee 
din masiv pentru că e foarte rar p>- 
tonat și. deci, trzbaie să căsesti pri
ze — prize foarte fiae 
suplini lipsa pilMpeisr. 
vara te pot! bina Pe 1 
acum ele se sfina sab gtoeacă ri 
pari.-, fiind iaatilizabvle ta marva 
majoritate.

După C ore de cătirare. Egzsa» ia- 
cepe a 5-a lunci»* de coamă dar 
scapă ciocaaal pentru prtoaae si ră- 
mioe angajat intr-o zoaâ dif" “ 
stinca tmbrâeată ia gheață 
Era pe la C sears ciad eL re 
găsească o pozipe caaveaai 
strigă, celor de ta baza pem 
vor i ămint peste aonpse in 
pentru a retaam zări, azeasu

Ne înțelege» ea să ar aaa 
cind in ciad, cu C semaata In 
dacă totul este normal șă ca 
na!e dacă aa a» voit de 
Ne-am retras ta cabana Pta 
și am ținut această lesătarâ 
miezul nopții. La aaa fără I 
ara ieșit afară sâ smaalizăss dîa 
noa. Se lăsase ceață deasă ă aiacea. 
O ninsoare potolită.

M

foto; Emilias CRISiEA

Din însemnările unui arbitru

— Deci. r. j începuse f jrturta ?
— Acolo, la Plaiul Foii, ningea li

niștit, dar dincolo de adăpostul mun
te tai viscolea năpraznic— Dinamoviș- 
tii care înnoptaseră la Zărnesti au 
pornit îngrijorați spre Tumul Dianei, 
iar pe ta ora 1< 
Foii și cu cei ce

— Elevii d-tale

la Plaiul 
in perete. 
a-âCSt 111—

si Nagy— Luai. Chir» ! 
ta * dimineața. C 
cea potolit m zo«a noastră. 
— doar de citeva degete, pentru ea 
la ora ll si atrngă o grosime de TO 
coa. Niagea iatr-ma cu fulgi mari. 
Arbitrai delegat să armărească es- 
"»>*** »-a iaapeiaC ia cabanâ spu- 
aiad că aa se poate ajunge la pe
retele CȚoriaga Mare.

— .Aici era traseu", ales ?
— Da. E vorba de traseul „Sur- 

CtOH^a h»>aaM din peretele Ciorin- 
Ca Mare". Traseu de gradul V B. par- 
ears sa premieră tot de sportivii de 
la AA. Armata.

— Si ce s-a fntlmaâot cu ei ?
— Băieții «aei. păcăliți de vremea 

eataaL srcaa ia perte tot mai sus 
căci sarolsaiba fi a-ăra. ca o imensă 
streasisă. de zăpadă și viscol. In 
scbâaK eoi cei ce voiam să ajungem 
la baza traseele: n-am putut trece 
4e ea paaet aflat iutr-nn uriaș am- 
ftaeanru. aade avalanșele se prăvă
leau ta iatervale de secunde de pe 
calmile din jur. Aici plutea in aer 
• pefcrre de zăpadă atit de densă 
ta rit *e sufoca.

— Aa începe^ atnnd. temerile ?
— Blaelețeles. Dar n-am putut 

acolo prea mult. M-am inapoiat 
cabană. Și am așteptat — oh, 
ch^aurtaare așteptare! — pină la ora 
U poaptea— Băieții mei habar n-a
veau ee-i așteaptă dincolo de 
o»a surprombei. Au primit 
lupta ca vin tul, cu zăpada, au 
ta această pulbere rece, pină 
tin« creasta întinseseră. Și muntele, 
si stihiile. Dar nu terminaseră lupta. 
Coborârea le-a cerut 
căci nu puteau veni 
btsauiL ti amenințau, 
avalanșele. Ca să le 
rapeluri din copac in

_Am tras pe sfoară toate avalan- 
- e* mi-a spus Chivu

ar-uncflodo-mi o privire ■ șugubeață. 
VtaM că-i arde de glumă i-am re- 
pKcaS: -Dar cine ponte «ti dacă ați 
ajom pută la creastă?". S-a posomo
rit câ oaă-ndoiam de ei. „Se poate, 
■ea Emile ?_ Dar am lăsat sus, ca 
tema, e scăriță. -Cum să nu ni se 
rvcaaoască atita trudă ?... Tn ziua 
asta mi »■ epos că aș fi putut în
viase si Eigger-ul. iar d-ta ne amă- 
răști cu bănuieli nedrepte 
poate

au plecat 
spuneam, nin- 

Zăpadă

alte eforturi 
pe drumul o- 
clipă de clipă, 
evite au făcut 
copac.

Sebastian BONIFACIU

ARGUMENTUL

• Chiar la o dispută inegală, arbi
trul trebuie să fie— egal.

• Fotbalul justifică existența mea. 
ceea ce mă obligă să justific, la 
rîndul meu, existența fotbalului

• Jucătorul care protestează la 
deciziile mele, caută să mă pună 
într-o poziție de inferiori rate. Eli- 
minîndu-1, mențin— echilibrul.

D. MORARU-SLTVNA

Dert. rtne primăvara, vrasizică ' 
Dar n-- cert tu că tncă-i frig, afară ?

■ r te învtrtea O rindunică. 
sta. nu se face primăvară! 
berzele cu^. știrea mult visată...

— St barza mai greșește cîteodată.'
— Eu. foc in tobă nu mai fac deloc...
— eu. ci am calorifer tn bloc. 

TELE o speranță roză 
ce c-ede In prognoză! 
din ce in ce mai clar. 
nu t-a topit, măcar!

Pi; azi e-anunțat Returu-n (ară: 
tn cazul Ista, cert : e primăvară !:

o

— Nr-a dat la
— Efta ijtur.uf
— Dcr cerul t
— Zioada nici

„PESTE 10 ANI
NU VEȚI MAI FLUIERA

PE ARBITRI LA PATINAJ!✓✓

NE ASIGURĂ DON JACKSON

CAMPION Șl ,,RECORD MAN" MONDIAL
CampionateleCampionatele mondiale de patinaj artistic își au „recordurile- lor. Unui dintre 

acestea aparține celebrului patinator canadian Donald JACKSON și a fost stabili: ;a 
ediția din 1962, la Praga. Atunci el a reușit pentru prima oară — și singura 1 — o 
săritură cu triplă rotație într-unul din cele mal dificile salturi pe gheață, acela 
cunoscut sub numele inventatorului său _ „Lutz". Acest triplu Lutz a rămas in isto
ria sportului ca expresia unei culmi a perfecțiunii in patinaj.

Au trecut de atunci zece ani. Nimeni n-a mai repetat performanța iul Jackson 
și nici n-a mai încercat triplu Lutz. Și lată că, la următorul campionat al lumii, 
desfășurat pe pâmîntul Cehoslovaciei, la „Zlmny Stadion" din Bratislava, un temerar 
patinator pregătea tentativa de egalare a marelui record. Era Sano Minoru, campio
nul Japoniei. Mic de statură, dar bine legat și extrem de suplu, cel mal bun patina
tor asiatic a repetat asiduu, la antrenamente, in fața noastră, ultra-dificila săritură. 
Și a reușit-o de citeva ori...

Seara figurilor libere în proba masculină. Sano Minoru pleacă din start. își 
la elan cu o largă rotire la marginea dreptunghiului de gheață. E clar, pregătește 
triplul-Lutz. lată-1. în mare viteză. Atenție l Este prea aproape de mantinelă... se

Recordul Iul Jackson a rămas, astfel, 
în picioare, peste puține minute aveam 
să stăm de vorbă chiar cu... recordma
nul. Donald Jackson se afla în fața 
noastră, mai exact alături. Ia o mașină 
de scris, în biroul de presă al C.M. L-am 
întrerupt pentru un moment, întrebîn- 

!Ce părere aveți despre tentativa lui 
Sano Minoru ?— A ratat de puțin săritura _ spune 
fostul campion mondial. Și stnt primul 
care regret... Recordul meu durează de 
prea multă vreme, un deceniu întreg. 
In epoca progresului, tehnic, In toate 
domeniile, longevitatea prelungită a uni
cului' trlplu-Lutz, pare de-a dreptul cu
rioasă Zău, astă-seară, parcă-mi venea 
să pun din nou patinele tn picioare șl 
să-l mai sar o dată...

— Ar ti fost nespus de frumos. Dar 
care vă este activitatea actuală ?

— După ce am eîștigat titlul mondial, 
la Fraga, am trecut Ia profesionism. 
Timp de 9 ani, am evoluai tn ansamblul 
„Ice Follies". Apoi, am revenit la pati
noar. ca antrenor. Am scris lucrări de 
specialitate, editez acum revista trimes-

triată „Canadian Skater", construiesc și 
un nou model de patină, specială pen
tru figuri libere, care va Intra in pro
ducție industrială la fabrica britanică 
M.K. Aci, la Bratislava, lucrez ca trimis 
al agenției de știri „Canadian Press".

— E clar, patinajul nu se poate lipsi 
de serviciile lui Don Jackson. In cali
tate de antrenor, aveți elevi in concurs, 
la actuala ediție a Mondialelor ?

— Da, o prezint pe tinăra Lynn Ni
ghtingale, care este eleva mea cea mai 
promițătoare. Sint fericit că ea a exe
cutat unul din cele mal frumoase pro
grame libere, notat pe locurile unu și 
doi Ia o serie de arbitri. Dar In sportul 
nostru, părerile stnt totdeauna foarte di
verse...

— Una din problemele cele mai con
troversate este „programul scurt", nou 
introdus intre proba obligatorie șt cea 
Uberă. Cum apreciați această inovație î

— I.a prima sa experimentare, Intr-un 
concurs de anvergură, inovația nu ml 
se pare atit de utilă. De ce să-1 pun 
pe patinator să patineze de două ori, 
in figuri libere 1 Din moment ce s-a re
dus la trei numărul obligatoriilor, nu

s T A D I O N
larno-azi-abandoneeză Fulgarine. Sl de felul cum conduce
Lupta dreaptă Ploaie. Unii-s contra, citii pentru.
Cu natura. — Brrr, ce vreme I Larmă,
Martie, — Las-să fie : Sfaturi :
Fiind pe fază, Nu ne-ngheață, — Șut 11 Insistă I 1
Folosește conjunctura 
Și.

Nu ne moaie!... — Gool 111 
Entuziasm masiv

Prin frigul ce sucombă Unul face-o „națională* (Șl cite-o figură, tristă,
In arpegii de sezon, Fără cel mai mic efort Că doar totu-i relativ...)
Vine, (Că tot anul dă năvală
Demarind in trombă, în umor Tensiune-arterială
Spre același 
Stadion

Ca și in sport...) Oscilind 
Co-ntr-un tangaj’,
Că-i direct propprțiorolăi : 5 . Cu vizibilă plăcere.

Stadion I Altul dă, mereu, Cu tabela de marcaj.
A cita oara Sentințe.
Tmi deschizi Doi l-ascultă, Iar amurgul
Aceeași poartă In tăcere. Cind coboară
Și-n a cita primăvară Ronțăind Peste băncile pustii,
Farmecele-ti De-un leu semințe.,. Stadionul
Nu mo iartă ?... Se-nfioară

Intr-o redingotă „mini", De-amintlri
Stadion I Vine-arbitrul, Și de... hirtii.
Torent ce vine 
Tinerețea s-o dezlege.
Stup gigantic de albine

Calcă ror; 
Pată neagră Și ecoul Iui, se-ngină
Peste linii Cu aceeași

Zumzăind Date-din ajun- Vorbă mare:
Sub sportul-rege. Cu var. — Nu mai vin aicea I 1 I 

(Pină
Soare. Maiestuos Săptămina viitoare...)
Coifuri de hîrtie. Precum un duce,

Fred FIREAPlajă. Pune mingla la centru.

RECENZII IN POLISPORTIV DE NEUITAT...*)
... A recomanda cititorilor biografia cunoscutului poli- 

soor-.-.v de acum cîteva decenii, Alexandru Papană, sem
eață de un vechi și talentat publicist, V. Firoiu, este 
aproape inutil. Inutil, pentru că pe de o parte — și fără o 

ce recomandare — lucrarea a cunoscut un rapid și 
cmc meritat succes de librărie, iar pe de altă parte, pen- 
trj ?. — tocmai din această cauză — nu sîntem în mă- 
- j-ă să-i anunțăm pe cititori de unde și-ar mai putea 
procura un exemplar !

Nu putem trece, insă, cu vederea apariția unei aseme- 
= lucrări, in paginile căreia, cu rutina unui experimen

tat gazetar, cu bogăția cie amănunt a unul vechi documen- 
,-tit. V. Firoiu încearcă și reușește pe deplin să surprin

dă cele mai caracteristice ipostaze ale personalității lui 
Alexandru Papană și — așa cum se destăinuie încă din 
ridul volumului — a „destinului" acestui îndrăgostit de 
viteză.

Intr-adevăr, Alexandru Papană a iubit viteza, a slujit-o 
am putea spune, ori de cite ori s-a aflat la conducerea 
.mei motociclete, a unui avion, a bobului cu care a cu
noscut suprema încununare de campion mondial, sau a 
avionului care a însemnat aproape toată viața sa. Volumul 
...: V. Firoiu consemnează nu numai performanțele unui 
mare polisportiv, ci și faptele unui român care — prin 
arta sâ de a zbura — s-a impus ca unul dintre cei mai 
valoroși piioți ai epocii respective, transformind temeri
tatea sa de acrobat al cerului, intr-un mijloc de a-și face 
cunoscută patria, cu mult dincolo de hotarele ei.

Alături de eforturile si succesele lui Alexandru Papali, 
paginile lucrării ce i-a fost dedicată, ne prezintă și o bo-

gată documentație eu privire la realizările altor aviatori 
români care, înscriindu-și numele în istoria aviației mon
diale, constituie un permanent si stimulator exemplu pen
tru noile generații de îndrăgostiți de zbor, din țara noas
tră și de pretutindeni.

Desigur, accentul cade întotdeauna pe viața și realizările 
lui Alexandru Papană, iar în finalul lucrării pe cea mai 
arzătoare dorință a acestuia i efectuarea zborului New 
York — București. Se pregătise mai bine ca oricînd. A- 
vionul era gata de zbor, gata pentru clipa cînd decolarea 
avea să devină faptă. își botezase aparatul „Alba-Iulia 

1918“, pentru a aminti omenirii că nu tratatele diplomați- 
lor, ci voința poporului român, înfăptuise unirea Transil
vaniei cu patria mumă. Visase zeci și zeci de zile și nopți 

să Înfăptuiască acest zbor.
Dar, un implacabil destin s-a opus realizării visului...
Alexandru Papană s-a stins departe de patria pe care 

și-o iubise mai presus de orice. Numele Iui nu va fi însă 
niciodată uitat pe aceste meleaguri. Și meritul lui V. Firp- 
iu, este aceia de a ni-1 fi amintit încă o dată, pe cel care 
a fost totdeauna un patriot înflăcărat, permanent animat 
de dorința de a vedea tricolorul tării sale urcînd pe cele 
mai înalte culmi așa cum numai visul îndrăgostiților de 
zbor nu cunoaște limite de înălțimi.

ing. Constantin C. GHEORGHIU 
pilot aviator

•) „AVIATORUL ALEX. PARANA ȘT DESTINUL LUI... 
de V. Firoiu, apărută în Ed. Albatros

margi- 
pieptiș 
bijbiit 
au a-

in Editura Stadion

ȘTIȚI SĂ DIRIJAȚI DINAMISMUL COPIILOR?*)
Pedagogia modernă consemnează prin

tre principalele mijloace de formare a 
personalității omului, educația fizică și 
sportul. Activitatea sportivă contribuie 
nu numai la dezvoltarea armonioasă a 
unui organism sănătos, rezistent la efort, 
dar șl la crearea unor trăsături de ca
racter extrem de necesare în activitatea 
zilnică : tenacitate, curaj, stăpînire de 
sine, disciplină, voință. Totodată, educa
ția fizică influențează favorabil forma
rea unor însușiri și deprinderi esențiale: 
Indemînare, atenție distributivă, viteză 
de reacție; Dispunînd de mijloace speci
fice, educația fizică poate răspunde cu 
succes la îndeplinirea acestor deziderate, 
bineînțeles, atunci cînd ele sînt selectate 
și aplicate 1n funcție de cerințele fiecă
rei grupe de vîrstă.

Avînd, ca punct de plecare ideile ex
puse mal sus, Emilia Ivan pune la în- 
demlna educatorilor din grădinițele de 
copil, prin intermediul Editurii stadion, 
o culegere de exerciții intitulată : „Edu
cația fizică in grădinițe". Dincolo de 
reușita copertă semnată de Puiu Mânu, 
cei interesați — șt avind în vedere larga 
arie de adresabilitate sperăm să fie cit 
mal mulți — au la dispoziție un bogat 
material privind diverse exerciții și 
jocuri destinate copiilor aflățl la vîrsta 
grădiniței. Majoritatea dintre ele avînd 
posibilitatea de practicare în aer liber, 
contribuie evident la creșterea și dezvol
tarea armonioasă a copii’or. însoțit de 
numeroase ilustrații, realizate de Carol 
Bedo. volumul in cauză își sporește, ast
fel. valoarea, devenind accesibil nu nu-

POVESTEA PRIMULUI PENALTY

Victor HILMU

Lovitura de la «11 metri a fost 
introdusă în regulamentul jocului 
de fotbal, în Anglia, în anul 1891. 
Cînd s-a creat F.I.F.A., în 1904, a- 
ceasta a preluat „pedeapsa supre
mă" (cum era denumit penalty-ul, 
în primul regulament), dar a avut 
oarecari dificultăți cu preschimba
rea celor 12 yarzi din codul brita
nic, într-o măsură pe înțelesul tu
turor. Dar, rotujindu-se echivalen-

Pe acești doi mari campioni ai gheții ii desparte un deceniu: Donald 
Jackson anunță la telefon presei canadiene victoria cucerită de Karen 

Magnusson; la Bratislava... Foto: C.T.K.

săritură : una, două, a treia rotire 1 Dar... In momentul aterizării — 
In pericol de a se ciocni de mantinelă — Sano se dezechilibrează și -**----- — _. — _ . .. - Dar câzâ.

_____  _. . In final, pe locul 14...
buni în toate privințele. Dar, pe vremea 
noastră, existau unul sau doi patinatori 
de superclasă, care se ridicau net dea
supra tuturor. De aceea, nici nu existau 
prea multe controverse. Ceea ce nu fă
ceam noi și fac cei de azi, este o super
bă coordonare a mișcărilor cu muzica, 
domeniu in care s-a ajuns Ia adevărata 
măiestrie sportivă și artistică.

— Cum va fi patinajul peste alți zece 
ani ?

— Desigur, vor fi tăcuți alți pași 
Înainte. Cred că săriturile cu triplă ro
tație, chiar și Lutz-ul, vor trebui să 
figureze in mod firesc in programul ori
cărui concurent Ia campionatul mon
dial. Recordul meu nu mai poate dăinui 
mult... Fetele vor patina la coeficientul 
actual de dificultate al băieților. Iar ar
bitrii ? Ei bine, arbitrii poate că nu vor 
mal există deloc. Ei vor fi înlocuiți 
cu o mașină electronică de calcul, care 
va aprecia cu exactitate matematică va
loarea exercițiului prezentat în obiecti
vul său ultra-sensibii. Iar din tribune 
nu se vor mai anzi niciodată fluieră
turi...

ridică totuși tn
simțind câ este _______ __ __ _ ____ _____ ___  __ _____
cade. Săritură neexcutată... El se ridică de pe gheață, continuă programul, 
tura și eșecul suferit li frinează Întreaga evoluție. Se clasează, în final, pe

mai e nevoie și de două „reprize" de 
libere. Aceasta frlnează evoluția patina
torului, ii face conștient că se repeta in 
mod inutil. La Bratislava, i_:.------ ’*
scurte au fost mai bune decit 
libere, care au ajuns să 
Știu, cunosc perfect considerentele pen
tru care s-a introdus programul scurt 
de către federația internațională. In pri
mul rinei, motivul financiar : spectatorii 
nu vin la obligatorii, vor veni de două 
ori la libere. Al doilea: arbitrii au timp 
de încă o zi pentru consultații de cu
lise... Să spunem lucrurilor pe nume. 
Eu sînt pentru o singură apariție la 
figuri libere, In care se dă verdictul 
imediat 1

— Să ne .......
Cum apreciați actuala ediție, în 
rație cu cea la care ah patinat 
strălucit, acum zece ani ?

— Comparația implică foarte 
considerente. S-ar putea scrie o carte 
întreagă. Foarte succint, aș spune că 
aceste campionate s-au situat la un ni
vel mai ridicat ca cele din trecut, prin1 
marele număr de patinatori de valoare. 
10—14 sportivi de forțe apropiate, foarte

programele 
' ‘ cele
plictisească.

întoarcem la triplul-Lutz... 
compa- 
atit de
multe

Radu VOIA

du-i pe adresa Federației americana da 
patinaj artistic (U.S.F.S.A.), 118 ""—
mont Street, Boston, Massachusetts 
Statele Unite.

IULIU IACOB, CRAIOVA. Citind 
catren adresat echipei Steaua, de ... 
un arădean, A. Ghender, ați compu» un 
răspuns :

Foaie verde măghiran / Asta zice un 
oltean ; / Steaua tot va străluci / și cam
pioană va fi 1

Și precizați : „Sînt cuvintele unul cra- 
iovean, a cărui inimă bate pentru echipa 
roș-albastră”. De aceea, probabil, nici 
nu v-ați dat adresa 1

IOAN NYJEKI. SATU MARE. De o 
parte, numărul mare al scrisorilor și 
multitudinea întrebărilor, de cealaltă 
parte, spațiul redus al acestei rubrici. 
Nu-ml cereți, deci, imposibilul. Eu vi 
l-aș oferi cu plăcere 1

LEON CEUCA. BISERICANI. partida 
dintre Sport Club Bacău și Arsenal Lon- 

din cadrul sferturilor de finală ale

Tre- 
03111.

un 
către

mai celor care au noțiuni precise despre 
educație fizică șl sport, dar — șl aceasta 
e important — chiar șl părinților.

Avind Jn vedere importanța lucrării, 
printre puținele de acest gen tipărite la 
noi, credem că tirajul de 5 000 exem
plare ar trebui să fie sporit, deoarece 
volumul în discuție nu trebuie să lip
sească din biblioteca nici unul specia
list care se ocupă de educarea copiilor

U.E.F.A. (Cupa Orașelor Tirguri,’ -------- -a.---- a. _ _ a:--- a._ț pg

tul metric, 10,97, s-a ajuns la popu
larul și— impopularul 11 metri.

Primul penalty a fost executat 
în cursul meciului pentru Cupa An
gliei, dintre echipele Stoke City și 
Notts-County. Notts conducea cu 
I--0, cînd. cu două minute înainte 
de fluierul final Stoke a fost pe 
punctul de a egala, dar un jucă
tor advers a oprit mingea cu mîna. 
Arbitrul a fluierat pentru prima 
oară în istoria fotbalului un penal
ty, dar jucătorii de la Notts Coun
ty s-au instalat cu toții în poartă 
și mingea a fost respinsă. Protestul 
lui Stoke a fost admis, stabilindu- 
se că numai portarul are dreptul 
de a sta in poartă, în timpul execu
tării loviturii de la 11 metri.

Puțin după aceea, penalty-ul a 
fost acordat și pentru fault în in
teriorul careului de 16 metri.

mijloacele educației fizice și sportu-cu ... _...... ..... _ ... .__
lui. Or, numai numărul acestora depă
șește tirajul actual.

Emanuel FÂNTANEANU

•) Emilia Ivan — Educația fizică In 
grădinițe, Editura Stadion, 1973, 202 pag. 
7 lei.

PICATURI
Are un deosebit simț al porții. Șu

tul său întîlnește întotdeauna poar
ta... stadionului.

în toată cariera sa sportivă a fost 
aplaudat o singură dată.- Atunci cînd 
s-a retras din activitatea competițio- 
nală.

Șutează la poartă din toate direc
țiile... Și în toate direcțiile.

Dumitru NEGREA

Cupei 1___ ____ __ ______ ____ __
cum se numea atunci) s-a disputat , 
stadionul din Bacău, și nu la... Moinești, 
cum v-a spus nu știm cine.

PETRE SACEANU, CRAIOVA. „Aș flori 
să-mi formez o colecție de insigne și 
fanioane, precum și fotografii ale echi
pelor de fotbal din țară și din străină
tate. Rog pe toți care vor să mă ajute, 
să-mi scrie". Dacă primiți o singură 
scrisoare, sînteți cel mai norocos om din 
lume ! Credeți că se desparte vreun mi
crobist de aceste trofee, cucerite cu 
trudă ?
■GĂBOR BARABA-Ș, TtRGU SECUIESC. 

1. Primul număr din ziarul „Sportul" a 
apărut luni 19 martie 1943. 2. Un prie
ten susține că nu există un ora? în An
glia,, cu numele, ri® Leeds; Te pomenești 
că nu există nici măcar o echipă cu 
acest nume șl că Infringe „'a Rapidului 
este doar un vis urit. Leeds este unul 
dintre marile orașe ale Angliei, cu a- 
proape 2 milioane de locuitori.

ION GHINESCU, COMUNA BOTENI. 
N-aș putea spune că nu este interesantă 
propunerea dv., și anume aceea ca. la 
sfîrșltul campionatului ■' ~~ -----
două... titluri :

1. Unul, echipei care 
natul.

2. Altul, echipei care a________  ___
mare număr de goluri, aceasta, în ideea 
stimulării eficacității. Propuneți să fie 
premiate șl echipele aflate pe locurile 
2 și 3, într-un astfel de clasament.

K. VASNIAC. COMUNA TOPORU. So
licitați intervenția mea. care să pună 
capăt „unei discuții interminabile" pe 
care o aveți cu un coleg. Dv. susțineți 
că jucătorul cehoslovac Pala face parte 
din „vechea gardă". Iar colegul dv afir
mă câ Pala este junior, și încă elev. 
Constat că au început contrazicerile și 
în legătură cu tenisul. Va trebui, deci, 
să fac un efort în plus de documentare, 
în cazul de față, lucrurile stnt simple : 
Frantisek Fala este inglner-chlmlst șl 
împlinește la 28 martie, 29 de ani S-a 
scurs multă apă pe 
mal este junior...

VLADA ȚEPELUȘ. 
rubrica noastră

să se
cîștigă
Înscris

riti

acorde
campjo- 
cel mai

Vltava, de cînd nu
BUCUREȘTI.
„Dintre sute

Urnaă- 
de ra-

poarte" șl vreți să știm care sînt gin- 
durile dv. :
Cum returul (veste mare l) 
O să-nceapă (scrle-n „Sportul-), 
Așteptăm cu nerăbdare,
Să ne dați din nou... raportul 1
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llustroții : N. CLAUDIU

diferențe
Este duminică. Zi de recreare, după satisfacțiile său decepțiile pe fare iubitorii sportului le-au avut in cursui sâptăminii' 

Caricaturistul CLAUDIU vă propune un prim „instantaneu" dintr-a serie care urmează să pună Io încercare spiritul c» 
de observație. Găsiți cele 7 diferențe între aceste două desene (unul e inversat),
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însemnări de la Turneul internațional
O DESCHIDERE

Apărarea celor doi cai, din ma
rele capitol al sistemelor deschise 
în care se poate începe o partidă 
tie șah, nu prea se întîlnește în 
turneele moderne. Ea aparține mai 
mult trecutului, epocii romantice 
a acestui joc, cînd gambitul se afla 
Ia loc de cinste, dînd naștere unor 
poziții vii, complicate, cu mari re
surse de atac, dar — reversul me
daliei 
doză de risc din 
părți combatante.

Și iată, această 
poposit in runda a 
internațional de la București, în 
partida 
în care 
stimulat 
nută cu 
nov.

lntrebîndu-1, după partidă, cum 
de s-a decis pentru „doi cai“, U 
gureanu ne-a răspuns sincer:

— Ce puteam să-i răspund lui 
Ghizdavu la 1. e4 ? Să joc o „sici
lian?* ? Prea o știe bine și prea 
sînt eu plictisit de ea. Așa că...

Așadar: 1. c4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3.

presupunînd o 
partea

serioasă 
ambelor

VECHE lNTR-0 INTCRPRETARt NOUĂ
Nc4, Cf6, 4. dl e : dl, 5. Cg5 Ce5, 6. 
Nb3 h6, 7. f4. (Se joacă, după cum 
se vede, tăios, mutarea din partidă 
conducînd la mari complicații și la 
o luptă foarte animată), 7... h : g5, 
8. f : eă C : el, 9. D : <H Cc5 (Albul 
a obținut pentru pionul sacrificat un 
considerații avans de dezvoltare 

și de spațiu, negrul, însă, are des
chisă verticala „h“, ceea ce îi poate 
oferi perspectivele unui atac pe 
flancul regelui), 10. Cc3 c6, 11. Ce4.

„rara
3-a a

avis“ a 
turneului

Ghizdavu — Ungureanu, 
ultimul venea aureolat și 
de strălucita victorie obți- 
o seară înainte, la Taima-

n-

----------------------- -------------
11... do ? (O greșeală, cu urmări fa- | 
tale, comisă de Ungureanu. Negrul 
s-a gîndit, probabil, la continuarea 
12. C : c5 Da54-, 13. Nd2 D : c5, 14. 
D : că N : c5, 15. N : go, cu o pozi
ție excelentă peatru negru. Cel mai 
simplu era 11... C : e4, 12. D : e4 
De7, cu amenințarea 13... d5, după 
care negrul păstra pionul în plus, 
fără să lase albului prea mari com
pensații). 12. e : d6 !! (Acest „amă
nunt" neplăcut a fost omis de con
ducătorul negrelor. Acum, poziția 
sa se prăbușește repede) 12... Da5 + , 
!3,Nd2 C : b3, 14. c : b3 Dd5, 15. 
De3 De6, 16. 0—0—0! f5, 17. C: 
go D : e3, 18. N : e3 Th6. 19. Thel 
Rd*. 20. Nf4 și in această poziție 
de „zugzwang" 
a cedat. Negrul nu are 
mute !

O scurtă, dar foarte 
partidă !

total,

★

CONCURSUL

Ungureanu 
ce să mai

instructivă

ale rundei

FEMININ DE SELECȚIE

CONDUCE RODICA REICHER
feminin 
in sala 

Rodica Rei- 
succes. în- 

Gertrude 
șahiste 

Ga- 
Lia Bog-

în runda a 2-a a turneului de selecție, care se desfășoară 
Constructorul din Capitală, 
cher a obținut un frumos 
vingînd-o pe timișoreanca 
Baumstarck, una din cele trei 
românce calificate îa „interzonal", 
briela Olteanu a întrecut-o pe 
dan. Remiză în întîlnirea Anca Gheorghe

— Vera Zslgtnond, Suzana Makai și-a 
realizat avantajul deținut în întrerupta 
cu Gabriela Olteanu.

După două runde conduc în clasa
ment rodica reicher cu 2 p, urmată 
de Suzana Makai l’/2 P, Vera Zsigmond, Eleonora Gogîlea, Maria Pogorevlci, E- 
milia Chiș, Anca Gheorghe și Gabriela 
Olteanu, cu cîte 1 punct flecare. (T.N.).

Din celelalte partide 
s-a remarcat înalta acurateța pozi
țională în care Taimanov l-a învins 
pe Pytel, maniera foarte vehemen
tă în care au luptat Fichtl și Ilonfi. 
atacul celui din urmă ajungînd mai 
repede la țintă, complicațiile inte
resante survenite in partida cîști- 
gată de Knaak la Partos.

Iubitorii șahului așteaptă să-l 
vadă trecind la ofensivă pe Florin 
Gheorghiu. Deocamdată, marele 
nostru maestru s-a mulțumit cu re
mize...

Valeiiu CHIOSE

IN TROFEUL MEMORIAL MIHAI SAVU

C BĂRĂGAN S-A CALIFICAT ÎN
Ceilalți fruntași ai spadei 

noi au rămas în tururile 
den te. Pongraț, P. Szabo, 
in turul 3 („sferturi"), AI. 
în turul 2, Duțu chiar în 
tur. în cazul lui Duțu, ieșirea din 
competiție se datorește în exclusi
vitate unui accident stupid (dar, 
din fericire, fără urmări grave) : 
chiar în asaltul de debut, cu V. 
Ștefănescu, lama adversarului său 
a spart plasa măștii lui Duțu și s-a 
oprit în arcada ochiului drept.

Aproape 12 ore au fost necesare* 
participanților Ia cea de a 5-a edi
ție a concursului internațional do
tat cu Trofeul memorial Mihai Sa
vu pentru a-și desemna finaliștii... 
Cei mai buni 6 din cei 72 de spa
dasini care și-au înscris numele pe 
lista de participanți la această e- 
diție.

Spre satisfacția noastră, printre 
cei 6 se află și un reprezentant ai 
României, trăgătorul Constantin 
Bărăgan. Evident, cel mai constant 
dintre scrimerii români, C. Bără
gan a reușit pină acum să aibă 
un cuvînt greu de spus în toate 
tururile. Deosebit de frumoasă a 
fost prezența sa în semifinale (tu
rul 4), sportivul 
două remarcabile victorii la Mus- 
kowski (Ungaria) 
Veliciko (U.R.S.S.) cu 5—3. Asaltuî 
cu cehoslovacul Brihacek nu s-a 
mai tras, Bărăgan și Brihacek in- 
trînd în finală. Tn penultimul act 
al competiției, bine s-a comportat 
și Dan Podcanu, cu o victorie la 
Glasshen (R.D.G.). El n-a putut 
rezista, însă. în asalturile cu Pa- 
ramanov și Kriss, acești doi ași ai 
spadei, componenți ai „garniturii 
de aur" a U.R.S.S. Tot în semifi
nale a ajuns — poate surprinzător, 
dar meritat — și Nicolae Istrate. 
A avut însă neșansa de a face 
parte dintr-o grupă foarte puter
nică, in frunte cu sovieticul Vîteb- 
ski, cîștigătorul de anul trecut al 
Trofeului și maghiarii Dstrics si 
Erdos.

FINALA PE ECHIPE
de la 
prece-
Zidaru
Istrate
primul

Există toate motivele să sperămExistă toate motivele să sperăm că 
Duțu va fi prezent astăzi în între
cerea pe echipe...

Remarcînd buna organizare a Tro
feului memorial M. Savu, asigura
tă de activul federației și al co
misiei de specialitate a municipiu
lui București, așteptăm cu mult 
interes evoluția spadasinilor noștri 
în cea de a doua zi (rezervată în
trecerilor pe echipe), cu nădejdea 
în comportări cît mai onorabile.

T. STAMA

Pag. a 3-a

i Cu Valentin Stănescu, in avionul Londra—București
| „La Liverpool am văzui ceva din

Pină la Londra, împreună cu Ra
pid a călătorit și antrenorul echi
pei naționale. Valentin Stănescu. 
Dar de acolo, drumurile s-au des
părțit. Valentin Stănescu mergea la 
Liverpool, să urmărească meciul 
din Cupa „U.E.F.A." F. C. Liver
pool — Dynamo Dresda. Ne-am re- 
întîlnit joi în marele aeroport din 
capitala Angliei. Pe drumul spre 
casă, mai bine zis în avionul care 
ne aducea de la Londra, l-am ru
gat pe Valentin Stănescu să ne îm
părtășească primele sale impresii 
după meciul vizionat.

— Trebuie spus de la început că 
am urmărit o partidă foarte bună, 
de un angajament 
un fotbal „tare”, 
regulamentului. A 
Liverpool cu 2—0 
lurile înscrise de Hali și Boersma, 
dar partida putea avea și alt dez- 
nodămînt, dacă ne amintim că 
Riedel și Kreische au avut două 
mari ocazii de gol. La 0—0, Kreis
che, după ce a fentat și portarul, 
a șutat pe lingă bară, iar la min
gea trimisă de Riedel, portarul 
Clemence a respins în mod noro
cos, cu călcîiul.

— Ce v-a impresionat mai mult 
la Dynamo Dresda ?

— în primul rînd, gabaritul apă
rătorilor și mijlocașilor, calitățile 
fizice excepționale ale întregii for
mații. Dynamo s-a apărat excelent. 
Deși în 
oficial, 
dovedit 
zică, o 
epuizare. Fără să-și neglijeze sar
cinile individuale, jucătorii for
mează un bloc funcțional foarte e- 
lastic. La Liverpool, Dynamo s-a 

I apărat, pentru a primi cît mai pu
ține goluri, dar cred că în retur,

i
I
I
I
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I
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I
I

cu 5—i și la

nostru reușind

AZI, START IN RALIUL ZĂPEZII
Azi, Ia ora 8, in Brașov s-a dat 

startul în „Raliul zăpezii" — prima 
competiție automobilistică a anului.

Duminică 18 martie, se inaugu
rează sezonul oficial și în Capi
tală. Este vorba despre un con
curs de viteză — fn circuit — ce 
se va organiza în jurul pavilionu
lui central al complexului expozi- 
țional de la Casa Scinteii. Compe
tiția va fi dotată cu Cupa Jan 
Calcianu.

Octavian Zidaru (în stingă), una din speranțele noastre la Trofeul memo
ria/ de spadă Mihai Savu Asalt în primul tur al competiției..

Foto : Paul ROMOȘAN

Azi, pe Pirtia Lupului

excepțional, cu 
dar în limitele 
ciștigat F. C. 

(1—6), prin go-

R.D.G. n-a început sezonul 
jucătorii lui Dynamo au 
o excelentă pregătire fi- 
putere de luptă pină la

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMA ETAPĂ A RETURULUI

(Urmare din pag l)

I
I
I

erjem

PRIMA COBORIRE A ANULUI
nâ a armatelor prietene) Startul se 
va da din apropierea cabanei Cris
tianul Mane, 
ioc la Drur 
că 
va 
de 
ții 
să 
optime pentru 
probe de coborire.

Astăzi, la Poiana Brașov, pe Pir
tia Lupului, se desfășoară prima 
probă de coborire din actualul se
zon pentru schiorii noștri fruntași. 
Amenajările făcute, zăpada abun
dentă din ultima perioadă, au per
mis antrenamente intense, iar la 
cursă vor participa toți specialiști 
genului de la cluburile din întrea
ga țară (mai puțin cei afla ți la 
Pamporovo, la Spartachiada de iar-

iar sosirea va avea 
_ —-unul Albastru. Sperăm 

inițiativa clubului Steagul roșu 
f: urmată, in zilele următoare, 
alte cluburi și asociații rj sec- 
de schi, deoarece este de dorit 
se profite din plin ce condițiile 

organizarea unor

I
I
I
I
I

ceea ce trebuie sa facem pentru meciurile cu R. D. Germana"

face o imagine completă, dar la 
Liverpool ne-am dat seama că tre
buie să evităm duelurile directe cu 
acești jucători bine clădiți fizic, 
ca și jocul pe sus, să acționăm în 
viteză, prin 
grupuri de 
laterale, nu 
folos.

— Ce acțiuni imediate sînt pre
văzute pentru lotul nostru ?

— Luni 19 martie, selecționabilii 
se vor reuni la București pentru o 
pregătire comună de trei zile și un 
joc cu o echipă de Divizia A, în 
care vom aplica ceva 
noastre tactice.

— Noutăți în lot ?
— Deocamdată nimic, 

ce ne vor oferi primele două e- 
tape ale returului.

Constantin ALEXE

forța sa de atac va fi cu totul alta.
— Ce jucători ați urmărit in mod 

deosebit ?
— Pe cei ce fac parte din lotul 

național al R.D.G., mai ales titu
larii reprezentativei cu care ne vom 
întîlni. E vorba de fundașul Dor- 
ner, care a acționat ca libero, fun
dașul stînga Waetzlich, mijlocașul 
stingă Kreische — toți trei titulari 
— și ’ 
tului, 
dașul 
stingă 
ei este Kreische.' un jucător com
plet, excelent coordonator.

— Care sînt primele observații 
după cele văzute de dv. în jocul 
iul Dynamo Dresda ?

— Vom mai urmări și meciurile 
R. D. Germană — Albania și R. D. 
Germană — Ungaria, pentru a ne

alți trei componenți ai lo- 
mijlocașul dreapta Ban, fun- 
dreapta Ganzera și extrema 
Sasche. Cel mai bun dintre

combinații rapide, pe 
jucători. Pasele lente, 
ne vor fi de nici un

din ideile

Să vedem

ANGELO NICULESCU 
OBSERVATOR LA MECIUL 
BAYERN MUNCHEN - 

AJAX AMSTERDAM.
După cum se știe, meciul dintre 

Ajax Amsterdam și Bayern Mtin- 
chen din cadrul Cupei Campionilor 
Europeni a stîrnit un legitim inte
res în lumea fotbalului de pe bă- 
trinul continent. Neașteptatul scor 
cu care olandezii au cîștigat pri
mul meci, face ca returul, de la 21 
martie, să fie așteptat cu o sporită 
curiozitate. Va reuși, oare Bayern 
Miinchen cu celebrii săi interna
ționali Beckenbauer, Muller, Breit
ner, Schwartzenbeck să refacă han
dicapul de patru goluri ?

Ca și la Amsterdam, acest meci 
va fi urmărit de numeroși specia
liști, printre care se va afla și 
prof. Angelo Niculescu, observator 
din partea forului nostru de spe
cialitate.

încheia grupul călătoarelor 
subsolul clasamentului vom mal a- 
mlnti și pe Farul, deținătoarea lo
cului 13, care va vizita pe ferovia
ri: din Cluj, dornică să facă totul 
spre a părăsi zona clasamentului 
ir. care navighează acum. Sigur că 
e de văzut și ce păreri au gazdele 
respective, care știu foarte bine cît 
de fragilă e actuala diferență de 
puncte și cîte năstrușnice volte poa
te înregistra clasamentul de la o 
etapă la a’ta.

In grupul partidelor cu fruntașele 
întrecerii, î_, ___ 2 1.-1.2 " ' "
de la București (locul 2, 
cu locul - -
(Steaua, 
fața lui 
(locui 8, 
cului 5, ________ ______
Trei meciuri foarte echilibrate, ve
ritabile șarade pentru participanții 
la concursurile Pronosport, pe pro
gramele cărora ne reîntîlnim cu 
partidele primei noastre divizii.

Dominind, însă, toate „caracteris
ticile locale", de rivalitate de cla
sament sau de calcule ale hîrtiei, 
reluarea campionatului se face sub 
semnul unei ofensive hotfirite pen
tru calitate, disciplină și exigentă 
în pregătire. Prima etapă trebuie să 
demonstreze voința fotbaliștilor 
noștri fruntași de a contribui în 
vizibil și constant la creșterea 
velulul de calitate al celui 
popular sport de la noi.

Toate partidele încep la ora 
cu excepția intilnirii de la Pitești 
care e programată la ora 14. fiind 
televizată în direct.

întrecerii, în arenă intră partidele 
,1__ 1 2, Dinamo,

4, Petrolul), Tg. Mureș 
locul 1, in deplasare în 
A.S.A.. locui 12), București 
Rapid, primește vizita lo- 

Universitatea Craiova).

UN

CUM SE VA DESFĂȘURĂ ULTIMUL ACT
AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI?

mod 
ni- 

mai

16,

Azi este programată prima etapă 
a returului campionatului republi
can de juniori, competiție de la 
care, an de an, se cere, și pe bună 
dreptate, să devină cu adevărat acel 
nesecat izvor de elemente valoroase, 
bine pregătite, atit de necesare fot
balului nostru de performantă. Dar, 
cum despre dezideratele acestui 
campionat am mai discutat recent, 
scopul rîndurilor de mai jos este 
acela de a prezenta datele ultimei 
faze a competiției — turneul final.

După cum se știe, îr.ceplnd de 
anul trecut, turneul final al cam
pionatului se desfășoară Intr-o for
mulă nouă, care are AVANTAJUL 
DE A FI MAI CUPRINZĂTOARE 
(fiind angrenate și toate echipele

campioane de județ), de a CERNE 
mai bine formațiile, în așa fel îneît 
pe podiumul rezervat campioanei să 
urce echipa cea mai bine pregătită 
din toate punctele de vedere. Anul 
trecut, finala și-au disf>utat-o „U“ 
Cluj și Dinamo București, reprezen
tantele unor cluburi puternice, în 
pepinierele cărora lucrează cu pa
siune antrenori, foști jucători, ata
șați sportului căruia i-au dedicat 
rnulțj ani din viață. Un argument, 
doar unul, care ne face să credem 
că și în acest an „sita" turneului 
final va avea aceleași atribute.

Avind o etapă intermediară în 11 
aprilie, returul campionatului se va 
încheia la 27 mat dată cind se vor 
disputa și primele meciuri elimi-

T

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 8 : Politehnica Cluj — Po
litehnica București, steaua — 
Universitatea Timișoara. Dinamo
— Universitatea Cluj, Farul — 
Voința, I.E.F.S. — Rapid. Acade
mia Militară - I.C.H.F., meciuri 
tn cadrul campionatului național 
masculin ; ora 17 : Politehnica — 
Rapid (fA); sala Constructorul, 
de la ora 9 : P.T.T. — Știința Plo
iești (mB), I.E.F.S. — Sănătatea 
Satu Mare (fA). Voința — Con
structorul (fA), I.E.F.S. H — 
C.S.U. Pitești (mB).

FOTBAL : Stadionu) Dinamo, 
ora 16 : Dinamo _ F.C. petrolul 
(Divizia A); terenul HI, ora 11 : 
Dinamo — F.C. Petrolul (ttneret- 
rezerve): Stadionul Republicii, ora 
16 : Rapid — Univ. Craiova (Di
vizia A): Stadionul Ciulești, — 
tl : Rapid — Univ. Craiova 
neret-rezerve) ; Stadionul 23 
gust (terenul IV). ora 
Centrul Steaua 23 August Metalul piopeni (Juniori); Terenul 
B. Văcărescu, ora 13 : Școala 
sportivă Energia — S.N. Oltenița 
(juniori): stadionul Dinamo (te
renul IH). ora 9.30: Dinamo - 
F.C. Petrolul (juniori); Stadionul 
Politehnica, ora 10 : Rapid — 
Soortul studențesc (juniori); sta
dionul Progresul, ora 10.30: Pro
gresul — Șoimii TAROM (meci 
amical).

PATINAJ : Patinoarul „23 Au
gust». de ia ora 15: concurs in
ternațional.

polo : Bazinul acoperit Flo
reasca : ora 10 : progresul Bucu
rești _ voința Cluj; ora 11 : Di
namo București _ politehnica 
Cluj : ora 12 : I.E.F.S. București
— Rapid București.RUGBY : Teren Constructorul, 
ara 10.30: Sportul studențesc — Vul
can: teren Parcul copilului, ora 
» : Grivița Rosie — Farul Con
stanta: teren Gloria, ora 10.30: 
Gloria — C.S.M. Suceava: ora 12: 
Dinamo — Precizia Săcele.

ȘAH : Aula B.C.U., de la ora 
1S: turneu international (runda a 
V-a).

SCRIMA : Sala Floreasca II, de 
la ora 8: „Trofeul memorial Mihai 
Savu” — spadă (turneul pe echi
pe).

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : întreceri în cadrul „Cu
pei 8 Martie".

VOLEI : Sala Giuiești, de Ia ora 
8.30 : A.S.E. — Voința Constanța 
(B.f). Rapid — ,.U“ Cluj (A.b). 
I.T.B. — Universitatea lași (B.f): 
sala Dinamo, de Ia ora 8.30: Me
dicina — Farul Constanta (B.m) 
I.E.F.S.. — Universitatea Craiova 
(Am). C.P.B. — Dacia Pitești 
(B.f).

In județul
ÎNTRECERI rezervate

Covasna

i
i

ora 
(tî- Au-
13 :

La Sf. Gheorghe, comisia de 
sport-turism a Consiliului județean 
al sindicatelor Covasna, a organi
zat pe Dealul Păcii, un concurs de 
schi dotat cu „Cupa Mărțișorului". 
După întreceri spectaculoase, la 
care au participat citeva sute de 
sportivi, pe primele locuri s-au cla
sat : fete, eat. II: Monica Nemeș ; 
cat. I; Eva Szabo ; senioare : Olga 
Ballo ; băieți, cat. I: Carol Kurta ; 
cat. II: Pal Nemeș ; juniori I : 
Benedek Kibedi ; seniori: Rudolf 
Pet3.

La Zăbrătău s-a desfășurat o com
petiție de schi deschisă elevilor din 
clasele V—VIII, din școlile din a- 
propiere și care a fost dotată cu 
„Cupa Zăbrătău", oferită de școa
la generală din localitate. în urma 
întrecerilor, trofeul a revenit școlii 
generale din Zăbrătău. Pe locurile 
următoare s-au clasat Școala ge-

MICILOR CONCURENȚI
nerală Bobocea și Școala generală 
Ciumernic.

La întorsura Buzăului s-a desfă
șurat, pe o zăpadă abundentă, un 
concurs de schi-fond pe distanța de 
3 km. Iată rezultatele : cat. 15—16 
ani : Adrian Popica; cat. 17—19 
ani ; 1, Cristian Murea, 2. Vasile Ne- 
delea, 3. loan Olteanu.

Gh. BRIOTA, coresp.

I
I
I
I
I
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ADVERSAR NEPREVĂZUT 
— STATISTICA I

La prirxa co^ervâ a arbtirLce
de prânâ dia Unianea Sovie-
tiei, pr-.-tre aurserofâ rostr.-.on « 
r»: $ă V. GranaUoiu teje Fede
rației un-.or.ae de foebaL a ceru. eerir.d 
îa raportul sAj o baâozâtftțire calitativi, 
a arbitra: e’or. a adus ia sprijinul afir- 
niațiiior sa> o aexie de date r.a- 
psnre deatu: de coseludente. Referui- 
du-se U teadixu de a favenza echipele 
jazde. președintele a arâtat câ In cursul 
anulai trecut. în cadrul campionaui:ui 
primei d^vtxii dtn VXSS. au fost eli
minați de pe teren 11 jucat ori. dintre 
care W din echipele oaspete cj numai 
unul din formațLa ja-’dA : Din cele 144 
de avertismente dictate !n același cam
pionat, W au fost acordate oaspeților și 
47 reprezentanților echipelor gazdă. Cu 
prr. ire la echipele dui Moscova, aceleași 
date statistice aratA eâ ele slnt mai 
aspru sancționate. As*-feL Dinamo Mos
cova a primit pe teren propm 
avertismente, tot atitea cît și 
plasare, situație care se repetă 
identic cu echipa Torpedo. Tn 
condiții, Dinamo Tbilisi nu are 
avertisment pe terenul său. in

tn detașare * avut 7 avertismente o 
eliminare. La feL e:ubari> SKA Bosto\ 
șt NefKf Baku, care wacasâ~ avut 

n averts iar pe tere-
:e cite 11

Moscova (U.R.S.S.), Reipas Lahti (Fin- 
a^da) I.B. Vestmannaeyjar (Islanda) ș 

Land5krona Boys (Suedia).

„SCOȚIAN LA... SCOȚIAN 
TRAGE 1“

Venit de puțin timp la cîrma unei co
răbii grav avariate, pe nume Manchester 
United — multipla campioană a Angliei 
se află, pentru prima oară in ultimii 35 
de ani, in delicata poziție de „lanternă 
roșie- — scoțianul Tommy Docherty a

„CUPA FEDERAȚIEI 
LA SARITURI**

a avut Ioc al doileaLa Borșa _ __ ... _
concurs oficial al sezonului ta sări
turi de la trambulină. Condițiile ex
celente oferite schiorilor nu au fost 
în măsură să ducă la înregistrarea 
unor rezultate notabile, deoarece nici 
un sportiv nu efectuase pină la ora 
competiției, dotată cu „Cupa Fede
rației", mai mult de 30 de sărituri. 
Au fost prezenti la startul întrece
rii 13 sportivi de la A.S.A., Dinamo, 
Tractorul (toate din Brașov) precum 
și doi săritori de la Miercurea Cine, 
iată rezultatele primilor trei cla
sați s I. luliu Erbs (Dinamo) sărituri 
de 84 șj 77 m - 194,4; 2. Marcel
Suroiu (A.S.A.) 83 și 75 m — 192,7 ; 
3 Vasile BIrsan (Tractorul) 79 și 
77 m 190,9.

Duminică se desfășoară campiona
tul național pentru seniori și ju
niori mari.

Mihai CIOCLU 
.corespondent

trei 
in de- 

aproape 
aceleași 
nici un 

timp ce

PUȘCAȘII AU INAUGURAT
SEZONUL IN AER LIBER CU REZULTATE MULȚUMITOARE

Trăgătorii din Capitală, atît frun
tașii cît și începătorii, s-au înscris 
în număr mare la concursul inau
gural al sezonului în aer liber la 
probele de glonț — „Cupa 8 Mar
tie", organizat de către comisia mu
nicipală de tir — participînd cu 
mult entuziasm la întreceri și unii 
dintre ei reușind să înscrie rezul
tate mai mult decît satisfăcătoare. 
In primele două zile de concurs 
de pe poligonul Dinamo s-au evi
dențiat mulți dintre concurenți, 
printre care cîțiva tineri, începă
tori în dificila „artă" a trasului 
la țintă. Începătorilor li s-au rezer
vat probe aparte, reduse, la 
lui posibilităților lor.

La proba de armă standard 
culcat rezultatele primilor 
clasați la seniori (între 595 și 589 p) 
constituie, pentru etapa în care ne 
aflăm, cifre valoroase.

REZULTATE TEHNICE: armă 
standard 60 f culcat seniori : 1. M. 
Antal (IEFS) 595 p, 2. C. Codreanu 
(Dinamo) 594 p, 3. Gh. Adam (Me
talul) 594 p, 4. Gh. Vasilescu (Olim
pia) 590 p, 5. T. Coldea (Steaua) 
589 p, senioare : 1. Magda Borcea

nive-

60 f. 
cinci

(IEFS) 585 p, 2. Ioana Șerbănescu 
(Dinamo) 585 p. 3. Melania Petres
cu (Dinamo) 583 p. 4. Ecaterina 
Banta (Olimpia) 581 p, 5. Florica 
Romano (Olimpia) 558 p, juniori : 
1. M. Teodoru (Steaua) 584 p. 2. E. 
Dumitrescu (CPMB) 583 p, 3. M. 
Burcuși (Steaua) 581 p ; junioare :
1. Angela Tudorică (Dinamo) 567 p,
2. Cristina Dumitrescu (Dinamo) 
567 p, 3. Elena David (Olimpia)
565 p, începători (40 f.) fete : 1. Va
lea Leonte (IEFS) 386 p, 2. Marga
reta Vochin (CPMB) 360 p, 3. Doina 
Dimcea (Șc. sp. 2) 358 p; băieți: 
1. Gh. Ispas 381 p, 2. Al. Săvulescu 
376 p, 3. Gh. Cărare 371 p (toți de 
la IEFS).

în proba de armă standard 3x20 
focuri, după primele serii condu
ceau ia seniori C. Codreanu (Dina
mo) și Gh. Adam (Metalul) cu
566 p, respectiv 562 p, iar la ju
niori M. Teodoru (Steaua) cu 550 p. 
La proba de 3x10 f, ieri la prînz, 
în frunte se afla Cristian Anasta- 
sescu (Olimpia) cu 256 p.

întrecerile se încheie ari, cu pro
bele de pistol. (T. R.)

— a re-

întrebat 
la capă-

natorli Are echipele campioane de 
județ, celelalte fiind programate. în 
continuare, la 3, 10 și 14 iunie. în 
această zi, vor fi cunoscute cele 
patru campioane de județ care vor 
participa la turneul final. în 30 mai 
și 3 iunie vor avea loc și meciurile 
de baraj dintre echipele clasate t>e 
locul 2 în cele opt serii ale campio
natului, după cum urmează: locul 
2, seria I — locul 2, seria a II-a, 
locul 2. seria a IlI-a — locul 2, se
ria a IV-a, locul 2, seria a V-a — 
locul 2, seria a Vl-a — locul 2, se
ria a Vil-a — locul 2, seria a 
X IIT-a. Primele echipe sînt organi
zatoare în 30 mai. La 3 iunie vor 
fi cunoscute, deci, și celelalte patru 
fermații, clasate pe locul 2 în seriile 
campionatului care vor continua 
cursa pentru titlul de campioană.

La startul turneului final se vor 
a.inia 16 formații, împărțite în pa
tru grupe. Două orașe vor găzdui 
partidele acestei ultime faze a între
cerii.

GALATI. Grupa I : cîștigătoarele 
senilor I și II ale campionatului, 
învingătoarea în dublul meci de ba
raj Intre echipele clasate pe locul 
2 Jn * seriile III-IV și cîștigătoarea 

a 
si 

de 
pe

NERECUNOȘTINȚA 
LUI CRUYFF

Celebrul muzeu 
saud din Londra, 
colecția figurilor 
ceară reprexentind per- 
sonalHăp cunoscute 
din toate domeniile- 
este pe cale să se Îm
bogățească cu un nou 
exponat : statuia in 
mărime naturală a a- 
tacantului lui Ajax Am
sterdam, Johann Cru
yff. Rugat să pozeze 
(așa cum îl înfățișează 
instantaneul alăturat), 
Cruyff a intrat repede 
in conflict cu tînăra 
care executa mulajul, 
deciarlndu-se enervat 
de atenția, specială, pe 
care aceasta o acorda 
„.picioarelor sale !

— Vă plac așa mult 
picioarele mele, domni
șoară ? _ a 
Cruyff. ajuns 
tul răbdării.

— N-aș zice ___
pticat tlnara lucrătoare. 
Trebuie Insă să mă 
concentrez asupra lor, 
pentru că prin ele ați 
ajuns să figurați In a- 
cest muzeu. Sînteți 
cam nerecunoscător cu ele...*.

Se zice că Cruyff a 
înghițit în sec și s-a fă
cut că nu aude...

POSIBILI ADVERSARI DEJA 
DESEMNAȚI...

Deși sezonul de primăvară abia începe, 
mai multe echipe campioane naționale 
sînt cunoscute. Este vorba, cum desigur 
oricine iși poate da seama,' de echipele 
cîștigătoare ale campionatelor care se 
desfășoară după sistemul așa numit „pri- 
măvară-toamnă". deci pe parcursul 
unui singur an calendaristic, iată aceste 
echipe... liniștite : Danemarca : Vejle
B.K.; U.R.S.S. : Zaria Voroșilovgrad; 
Finlanda : Turku P.S. ; Islanda : Fram 
Reykjavik ; Norvegia : Viking Stavan
ger ; Suedia : Aatvidaberg. Noile cam
pionate sînt pe cale să înceapă (in 
U.R.S.S., de exemplu, competiția internă 
ia startul la 11 aprilie), dar, după cum 
lesne se poate înțelege, echipele de mal 
sus sînt primele de pe continent desem
nate pentru viitoarea ediție a Cupei 
campionilor europeni, ele puțind deci 
figura printre posibilii adversari al ju
cătorilor noștri. învingătorii „Cupei" 
sînt i Bran Bergen (Norvegia). Torpedo

solicitat, ca primă măsură de salvare, 
bani pentru două transferuri „secrete". 
După citeva zile, George Graham de la 
Arsenal și Alex Forsyth de la Patrick 
Thistle au apărut la antrenamente, dar 
evoluția lor în prima partidă de cam
pionat (1—3 cu Arsenal) a fost nesem
nificativă... Transferul a stîrnit senzație 
în cercurile fotbalistice insulare, Docher
ty fiind recunoscut pentru zgîrcenia cu 
care abordează eventualele transferări. 
Totul, pină cind s-a confirmat că cele 
două achiziții ale lui M. U. sînt ei înșiși 
scoțieni ! „Scoțian la... scoțian trage !“ 
— scrie Gordon Clarke în „Manchester 
Guardian", făcind haz de necaz...

Fără însă să se emoționeze, de ce 
scrie presa — așa cum de altfel îi este 
obiceiul — Docherty a mal reușit, o 
săptămînă mai tîrziu, un alt transfer 
de senzație : Lou Macari (22 de ani), de 
la Celtic Glasgow. Tot scoțian și el !

• 30 de profesioniști sud-americani 
joacă în momentul de față în prima 
și a doua divizie a campionatului fran
cez ! cei mai mulți dintre ei sinț argent 
tinjjni 19 la nur^r»

seriilor I și II ale 

raj,Jntre echipele,, cla'sa't<Țpe~"locul 

primei grupe județene ; grupa 
H-a: cîștigătoarele seriilor III 
IV, învingătoarea în meciurile 
baraj dintre formațiile clasate 
locul 2 în seriile I-II si cîstigătoa- 
rea grupei a doua județene.’

SIGHIȘOARA. Grupa I: cîstigă- 
țoarele seriilor V-VI ale campiona
tului, învingatoarea în barajul din
tre echipele clasate pe locul 2 în 
seriile VII-VIII și cîștigătoarea gru- ?ei a lJudetene 1 grupa a II-a: 
formațiile clasate pe locul 1 în se
nile VII-VIII, învingătoarea în ba
rajul dintre echipele de pe locul 2 

,V"V.r . și cîștigătoarea grupei a patra județene.
,_Da*ele. meciurilor din grupe sînt 11’ 19 ,21, iunie* Echipele clasatepe primul loc vor disputa semifi- 

lar- 24,iunie-ca și în aniî 
tiecuți, finala va avea loc pe sta
dionul „23 August" din București 
în deschidere la ultimul, act a] Cu
pei României".

L. D.

LOTO-PRONOSPORT
TIE 1973 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
a 100 000 lei ; cat. 2 : 8,95 a 15 670 
Cat. 3 : 20,20 a 6 943 lei ; Cat. 4 • 
a 2135 lei ; Cat. 5 : 131,85 a 1 064 Cat. 6 : 383,30 a 366 lei.

Report categoria 1 : 133 739 lei.
i^Mra®ere? a„P*a ’ Cat' A '■ 3 variante b%) a cite 77 991 lei ; Cat. B : 7 60

rJ8n2 \eoin;-Cat C: 29-50 a 4759 lei ; 
Ca«„P : 79,0a a 1 '76 !ei 1 Cat. E : 52,15 a J693 le| : Cat- F : 122,30 a 1148 lei ; Cat. Z : 2 104,40 a 100 Iei.

Suplimentare : Cat. G : 1,75 autoturis
me „Trabant 601“ ; Cat. H : 10,95 excursii 
In Grecia (cca. 8 900 lei) ; Cat. I • 28,70 
excursii în Ungaria — Iugoslavia (cca. 
3 000 lei) ; Cat. J : 69,85 a 1 000 lei ; Cat. 
K : lol,60 a 500 lei.

Speciale : Cat. M : 3,10 autoturisme 
„Dacia 1300“ : cat. N : 6,70 autoturisme 
„Trabant 601“ ; Cat. O : 19,60 excursii 
în Grecia (cca. 8 000 lei) ; Cat. p : 14,75 
excursii Ungaria — Iugoslavia (cca. 3 000 
lei) ; cat. R : 41,40 a 1 000 lei ; Cat. 
S : 71,10 a 500 lei ; Cat. T : 4 034,50 a 60 lei.

Cîștigul categ. 1 (10%) a fost obținut 
de SINK EUGEN din Lupenl care ob
ține, la alegere, 1 autoturism „Dacia 
1300“ plus diferența în numerar sau suma integrală.

Câștigurile de categoria A (25%) au re
venit lui CONSTANTIN BRUTĂRU din 
Vedea ‘ - _
Ploiești și ION BADEA din 
Argeș, care obțin 
autoturism
In

10% 
lei ; 
65,70 
lei ;

Argeș ; AUREL TROFIN din _ . . .. Elca _ 
la alegere, cîte un 

..Dacia 1300“ plus diferența 
numerar sau suma integrală.

Rubrică redactată de 
IVTOrFRONOSPORT

<



CAROL CORBU-MEDALIE DE AUR LA TRIPLU SALT!
(Urmare din pag. I)

Clasamentul probei1. CAROL CORBU
16,80 m. 2. Joachimowski (Polonia) 
16,75 in, 3. Bariban (U.R.S.S.) 16,38 m, 
4. Rota (Franța) 16,21 m, 5. Floegstadt 
(Norvegia) 16,14 m, 6. Dudkin 
(U.R.S.S.) 16,09 m.

întrecerea a debutat pentru noi 
cu mari emoții, Corbu depășind pri 
ma sa încercare iar In a doua neiz 
butind decît un modest 15,18 m, cu 
care era clasat al 10-lea din cei 
11 competitori. Avea să rateze oare 
calificarea în finală ? Nu ! în 
treia săritură, el obține 16,24 m, 
rezultat egal cu cel al liderului Joa
chimowski. Prima Încercare din fi
nală înlătură însă orice dubiu, 
Corbu obținînd 16,30 m (Joachimowski 
16,52 m). A cincea săritură este de
pășită de Corbu, în timp ce campio
nul polonez realizează 16,68 m. Ul
tima încercare, a șasea. Nervii sîn: 
întinși ia maximum. Corbu realizează 
o săritură bună, în ciuda durerilor 
atroce pe care le acuză. El ateri
zează cam pe la 16,80 m. dar cade 
pe spate și arbitrii -

, 16,19 m. La rîndul
mowski realizează o 
lentă — alte emoții

■ - dar, din fericire
nul nostru, aceasta măsoară 

Concursul săritoarelor în 
nu s-a ridicat la înălțimea
.rilor, deși reunea pe majoritatea flna- 

, listelor olimpice de la Munchen.
Intre ele și sportiva noastră Viorica 
Viscopoleanu care a avut o compor
tare cu mult sub posibilitățile de-

de triplu : 
(ROMANIA)

.'1

măsoară doar 
său, Joachi- 
săritură exce- 

pentru 
pentru

noi toti 
campio- 

16,75 m! 
lungime 
așteptă-

monstrate nu mai departe dectt a- 
cum o săptâmînă î

Clasamentul : 1. DIANA 1OR-
GOV* (BULGARIA) 6.45 m, X Jar- 
niila Nygrynova (Uehosiovscia) 8,30

VALERIA BUFANU

4.08 ni, 6. Viorica Viscopoleanu (Ro 
mânia) 6.04 m

CA Șl LA OLIMPIADA

Miroslava Sarna (Polonia) 6,15 ni.
Nedialka Anghelova (Bulgaria) 

1 m. 5. Meta Antene» (Elveția)

După ce a cijiigat lejer seria s.« 
60 mg (3,42 s), Valeria Bufanu a avut 
ocazia să-și măsoare forțele în semi
finală cu învingătoarea sa de la 
J. O., Ehrhardt, un adevărat „argir.t 
viu11 (8,32 s. respectiv, 8,07 s). In fi
nală. campioana noastră a avut din 
nou un start întîrziat, ceea ce a per
mis principalelor ei adversare să 
se distanțeze. Valeria. ambițioasă 
cum o cunoaștem, nu si-a menajat d» 
Ioc forțele și făcind, în continuare, o 
cursă remarcabilă a încheiat 
cerea pe locul secund.

Clasamentul : 1. ANNELIE 
HARDT (R. D. GERMANA)

Valeria Bufanu (România) 
Tereza Nowalk (Polonia) 
tleta Antenen (Elveția) 
Ilona Bruszenyak (Ungaria) 
Jacqueline Andre (Franța)

La aruncarea greutății femei 
fost înregistrate performanțele 
Fibingerova (Cehoslovacia) 19,08 
2. Chewinska (Polonia) 18,29 m, 
Ivanova (U.R.S.S.) 18,25 m. 4
ianova (Bulgaria) 17.77 m.

Rezultatele celorlalte finale 
primei zile a campionatelor le 
publica ir. numărul nostru de

★
Duminică (N.R. azi 

Valeria Bufanu la 60 
la înălțime și Nicolae 
Pe micul ecran, în 
rectă, vor 
cerile ce 
15,45 și 17,45

putea fi 
vor avea

într*-

EIIR 
8,02 s 
8,16 s 
8.23 s 
8.27 ș 
8,32 s 
8,48 •

ale 
vom 
luni.

vor concura 
m. Oaba Dosa 
Perța Ia 60 mg. 
transmisie d> 

urmărite între- 
loc intre orei»

KARIN ENKE (R, D, Germană) învingătoare
în concursul internațional de

n produs majorității competito.ilp; 
suite de necazuri. Francezul Bert
rand Chapron s-a dezechilibrat și 
a pus și a doua patină pe gheață 
iar arbitrii au ripostat prompt cu 
note intre 2,0—2,7. Chapron a ieșit 
de pe gheață plîngînd... Se prezen
tase în fața arbitrilor cu una din
tre patine insuficient strînsă in șu
ruburi. Maurycy Kubik (Polonia) 
era atît de emoționat cînd și-a în
ceput programul încit tot timpul 
a mers crispat, iar la ieșirea depe 
figură a oftat de parcă scăpase din 
cine știe ce mare primejdie. La a- 
celași desen s-au mai poticnit si 
reprezentantul nostru Bogdan Kruti 
și alții. Singurul care a mers de
gajat, reușind desene excelente, a 
fost reprezentantul R. D Germane. 
Hermann Schulz, un tinăr de 11 
ani, din Dresda, care a și terminai 
proba obligatoriilor pe primul loc 
Iată, de altfel clasamentul acestei 
probe : 1. Herman Schulz (R.D.G.) 5
— 55,0, 2. Bertrand Chapron (f ranța)
13.5 — 44,7. 3. Maurycy Kubik 
(Polonia) 16 — 44,7. 4. Bogdan
Kruti 18 — 43.9, 5. Tiberiu Suciu 
25 — 40,9, 6. Adrian Vasile 31,5 _
40,1, 7. Janos Molnar (Ungaria) 33
— 39,0, 8. Livhi Ghica 38 _  37,7.

Ultima probă a zilei de ieri a fosi
„liberele" la fete. După 
Romanei Gacnik Ia „oblii 
al Danei Rădulescu din

Trebuie să 
zilei a 
țional 
critică 
trației 
comisiei de organizare a competi
ției. La ora 9, ora de start în pro
ba obligatoriilor pentru băieți, ghea
ța era necurățată. Concurenții s-au 
aliniat în fața juriului de arbitri 
cu aproape o oră întîrziere. 
acum și o veste plăcută, 
scurt" în 
ne-a adus 
tărj bune, 
natoarelor 
ma probă, 
vele noastre au ocupat în clasament 
locuri de la 6 în jos, la programul 
scurt, în primele patru locuri s-au 
clasat trei tinere concurente ale ță
rii noastre • 1. Dana Rădulescu 15
— 27,000, 2. Karin Enke (R.D.G.) 11
— 27,300, 3. Irina Nichiforov 10 —
26,400, 4. Simona Grigorescu 21 _
25,325, 5. Galina Drahova (Ceho
slovacia) 21 — 26,175.

Proba obligatoriilor pentru băieți 
a întrunit la start 8 concurenți. Pri
mul și cel mai simplu dintre dese
nele impuse (bucla înainte înafară)

începem comentariu! 
doua a concursului intema- 
de patinaj artistic prinlr-o 
pe care o aducem adminis- 
patinoarului și, deopotrivă,

Si 
„Programul 

care au evoluat fetele, 
satisfacția unor compor- 
peste așteptări, a pati- 
noastre. De unde, în pri
cea de „școală", sporti-

patinaj artistic
mul scurt", iată că o a treia con
curentă își înscrie numele in rin- 
durile laureatelor a.-estel a Vll-a 
ediții a concursului internațional : 
Karin Enke (R. D. Germană). Ea 
a evoluat excepțional, reușind să 
smulsă meritate aplauze. Din nou 
ținem să subliniem comportarea 
bună a reprezentantelor noastre, și 
anume a Simonei Grigores'-u — lo
cul 3 la . libere" ca și a Danei Ră
dulescu. locul III în clasamentul 
general absolut.

Dar iată rezul'atele — ..libere- : 
Karin Enke (R.D.G.) 6 — 94.050, 
Galina Drahova ■ (Cehoslovacia)
— 86,925. 3 Simona Grigorescu
— 84.975. 4 Irina Nichiforov 17 
85.200. 5. Dana Rădulescu 22 —

83.850. Clasament general: 1. Karin 
Enke 6— 142.S50. 2. 
ho va 12 — 137.725. 3. i 
cu 23 — 130 450. 4 
rov 20 — 130.900. 5 
nik (Iugoslavia) 25 
Simona Grigorescu 28 — 127.875, 7 
Arme Hristoffy (Franța) 31 —
127,650. 8 Monika Sultesz (Ungaria 
37 — 123.825. 9 Monika Kowalska 
(Polonia) 43 — 120.625. 1». Ma 
Chițu 50 — 116.82.5.

Concursul ctr. 
. cu proba de

1
2
15
18

ZBORUL SĂRITORILOR

Galina Dra- 
Dana Rădules- 
Irina Xichifo- 
Ro.-n.ina Gac- 
— 129.800. 6

Pf
H Wosipiwo

SCHIURI
(R.D.G.) - 169 ■i

10 (Agerpres). —MUNCHEN, 
marea trambulină de la Oberstdorf 
(Bavaria). în cea de-a doua zi a an
trenamentelor pentru campionatul 
mondial de „zbor cu schiurile", 
tînărul sportiv Heinz Wosipiwo 
(R.D. Germană) a reușit o săritură 
de 169 m, superioară cu 4 m recor
dului oficial mondial, realizat de 
compatriotul său Manfred Wolf în 
anul 1969 pe trambulina de la Pla- 
nica (Iugoslavia). înaintea acestei 
performanțe, elvețianul Walter 
Steiner sărise 175 m, dar, la ateri
zare, s-a dezechilibrat și a căzut.

Cu o zi înainte austriacul Walter 
Schwabl se apropiase și el de re
cordul mondial, sărind 162 m.

Pe

SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE continuat

DAN CRISTEA ÎNVINGĂTOR

a cîștigat 
iar Fo!u-

7% puncte etc. Tal 
întreruptă cu Keres. 
l-a Învins pe Plleger.

Juan (Porto Rico) a......... .....
internațional de tenis al jucâtc-

tn turneul Internațional de șah de la 
Tallin, după 12 runde .și disputarea par
tidelor întrerupte, se menține lider fos
tul campion mondial Mihail Tal (UHSS), 
cu 10 puncte, urmat de Polugaevski — 
8'7 puncte. Spasski — s nuncte, Bron
stein — ------ '
partida 
gaevski 

La San 
turneul __________ __ ____ .____
rilor din gruparea WCT. Tenismanul so
vietic Aleksandr Metreveli l-a învins cu 
5—3. 6—4 pe Jim Osborne (SUA), iar 
Roger Taylor (Anglia) a cîștigat cu 7—5. 
o—4 în fața lui Jaime Fillol (Chile).

LA SLALOM SPECIAL
PAMPOROVO 10. (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
In penultima zi a in trecerilor 

sportive din cadrul celei de a IV-a 
ediții a „Spariachiadei de iarnă

Crusoe « pirn efort

a armatelor prietene*, s-a c spu-.at 
proba de Ualeai special. în sSrșiL 
după zile in care nu prea am avut 
ocaza să relarer despre succesele 
tportmlor noștri, azi s-a ivit pri-

lejui să consemnez o excelentă-vic
torie (în proba cea mai tehnică) a 
schiorului nostru Dan Cristea, care 
a cucerit o prețioasă medalie de 
aur pentru delegația țării noastre.

Traseul a măsurat 537 m. cu o 
diferență de nivel de 180 m. Prima 
manșă a fost marcată de antreno
rul bulgar Peter Papanghelov și a 
avut 66 de porți, iar a doua de 
antrenorul român Ion Cașa. Pri
mul sportiv care a pornit in cursă 
a fost Gheorghe Vulpe El a în
cercat să realizeze un timp bun, 
încă de la început, dar la poarta 
cu nr. 41 a căzut și a abandonat. 
Un alt favorit cate a ratat o poar
tă a fost polonezul Vladimir Buji- 
kovski. Dan Cristea a plecat cu nr. 
4 și după o coborire prudentă (lip
să de vizibilitate, ninsoare- a rea
lizat al patrulea timp. După o 
pauză de 45 de minute, in care 
s-a amenajat traseul pentru a doua 
coborire. Cristea a pornit hotărît,

foarte bine și cu oteh- 
încîntat asistența, reu- 
claseze pe primul loc. 

Văideanu — dorind să-l

a alunecat 
nică ce a 
șind să se 
Constantin
„copieze” (dar fără aceleași calități
tehnice) — a ratat o poartă și a fost 
descalificat. Printre abandonați s-a 
mai numărat și Paul Ivănescu. 
IATA CLASAMENTUL : 1. DAN
CRISTEA (România) 1:13,26, 2. Sașa 
Dikov (Bulgaria) 1:13,60, 3. Rizhard 
Tviela (Polonia) 1:14,01, 4. Milan 

(Cehoslovacia) 1:14,77. 5. 
Sohor (Cehoslovacia) 

...13. Alexandru Manta 
...16. Nicolae Stinghie

Țvitorka
Miroslav 
1:15,13, 
1:24,24, 
1:28,87.

Duminică are loc 
a întrecerilor. Se va 
feta de 4x7,5 km la 
partea țării noastre 
Gheorghe Cimpoia. Dumitru Soiu, 
Victor Fontana și Gheorghe Cercel.

ultima probă 
disputa șta- 
biatlon. Din 
vor concura

Theo MACARSCHI

PRIMELE REZULTATE DIN GRUPA C
A CAMPIONATULUI
HAGA, 10 (Agerpres). — în di

ferite orașe din Olanda au început 
întrecerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață, contînd pen
tru grupa C. La Nijmegen, selec
ționatele Pt.P. Chineze și Danemar
cei au terminat la egalitate : 3—3 
(0—1, 2—1. 1—1). în orașul Utrecht, 
echipa Ungariei a dispus cu sco
rul de 9—0 (4—0. 3—0. 2—0) de 
selecționata Angliei.

MONDIAL DE HOCHEI 
susținut la Liubliana un meci de 
verificare în vederea campionate-! 
lor mondiale (grupa B). în formă 
excelentă, hocheiștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 7—1 
(4—0. 2—1, 1—0).

ir

Selecționatele de hochei pe ghea
ță ale Iugoslaviei și Elveției

' TFOl 3t -4K5BAL FfMlMN DE LA NEUBRANDENBURG

SHECTIOUH ROMKA

In cursul aceste) luni, noul campion 
mondial de box ia categoria grea, ame
ricanul George Foreman, va efectua .un 
turneu în Europa. După o serie de me
ciuri demonstrative In Anglia, Foreman 
va vizita alte țări europene, cu prilejul 
intllnirllor sale cu amatorii de box din 
aceste țări, el va comenta filmul meciu
lui său cu fostul campion al lumii, lot 
Fraier.
K
Selecționata de hochei pe gheață * Bel
giei (incluzind trei jucători canadieni) * 
învins la Liege, cu scorul de 7—4, repre
zentativa Angliei.■
Ediția din acest an a „Cupei campioni
lor europeni" la floretă masculin, des
fășurată la Paris, a revenit formației 
franceze C.E. Melun, care cîștlgă peritru 
a treia oară consecutiv acest trofeu. în 
finală, scrimerii francezi au învins cu 
8—7 echipa ȚSKA Moscova. Daniel Reve- 
nu a obținut 4 victorii pentru echipa 
franceză.

Pp patițZharul ..Medeo", din apropiere d* 
Alma Ata. s-au încheiat campionatele 
unionale de patinaj viteză. rezervate 
sprinterilor. La masculin, victoria a re
venit campionului mondial Valeri Mu
ratov. care a totalizat 158,145 puncte, In 
competiția feminină, pe primul loc s-a 
clasat Tatiana Averina, cu 180,455 puncte.■
Pe Coasta de Azur. Ia Seitlans, s-a dis
putat cursa cicltstă internațională Nisa 
— Selllans. A cîștigat olandezul Zoete- 
melk. cronometrat pe distanta de 155 km 
în 4h 03:30, urmat la 2 min. de belgia
nul Rosiers și la 2:4 de spaniolul Ocana. 
Danezul Mortensen, unul din favoriții 
probei, a sosit pe locul 10, la 2:23.

Cursa clclistă de șase zile de ta Anvers 
s-a Încheiat cu victoria echipei olandeze 
Pijnen — Duyndam — Koel, un .tur 
avans și 713 puncte. Pe locul doi s-a si
tuat formația Bugdahl (RFG) — Gilmore 
(Australia) — Guimard (Franța).

Tn cursut unei gale de box desfășurate 
la Roma, campionul mondial la categoria 
suner-usoară. Italianul Bruno Areari. l-a 
Învins la 
Fernandez

puncte în 10 reprize pe Chris 
(Republica Dominicană).

coborire din cadru) concursu-
.Memoria-

Proba de _____ ___ ______
lui de la Zell am See, pentru „______
Iul Tony Mark" a fost ciștigată de schio
rul austriac Relnulf Lembereger — 
1:52,80, urmat de Werner Grissman (Aus
tria) - 1:55,37.

4STEPTARILE
de la (prr tetei

i : —

Adnan VASIL1U

Irnlcl to cn%, la lași

> ; j ce 
ticcet.c

a. s n u 
=eje de la

CAMPIONATUL DE HOCHE! AL U.R.S.S

SE APROPIE
Pir.ă in preae.-.t. In Ca 

unional de hochei pe gnei 
desfășurat 113 mecsari da 
cîte cuprinde pr--gnam_ 
ției.

Pe primul loc in clasa 
află formația Sțfertax Mosecta 
45 de puncte ( dir 2« de mec-..n 
urmată de ȚSK A M setrra 
puncte (din 26 jocuri), 
Moscova — 33 puncte ( 
partide) ele.

în clasamentul giigetenkir

ofere spectatorilor un joc de bună 
calitate. Peste numai două minute, 
insă, spre stupefacția generală, 
cuplul de arbitri polonezi Jeziomy 

Leya a dictat formației noastre, 
decurs de numai citeva secur- 

; trei dimixtări ț Și iucrul a fost 
atrt rea: rupărăter cu Cit au 

st —mise pe banca rezervelor e- 
xact toate cele trei aruncătoare de 
ia • m a ie team-ului nostru : Si- 
—toba Arghir, Irene Oaacea și Con
tanta Itie! Astfel, scorul a evo- 

l. rapid in favoarea 
ajur.gind 7—3

1 rarele momente 
efectivul complet, 
su si Miklos au 

frutnoase.

adversare- 
și apoi 7—4. 
cînd s-a jucat 
Arghir, Mun- 
inscris goluri

pentru 
țării

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET

im PERFORMERA ETAPEL 74-64
CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA!

Ca și în prima zi, meciurile desfășurate ieri, in sala Florea-ca. m 
cadrul etapei a XlX-a a campionatului republican de baschet au eterii 
spectacole atrăgătoare, apreciate tie public, țață rezultatele :

lă seara, in partida
7—8, reprezentativa

tortre a suferit încă o înfrîngere, 
> altfel cea mai severă din a- 

rest turaeu. Ea s pierdut in fata 
reprezentativei secunde a R. D. 
Germane, cu scorul de 5—11 (5—3) 1 

în semifinalele turneului s-au în
registrat următoarele rezultate : 
R. D. Germană A — VJt.S.S. 17—13 
G—6 ,11—IE 13—13) și Iugoslavia 
- Unff»-ia 13—11 (5—6).

In finala. care se dispută astăzi, 
rar evolua, deci, echipele R. D. Ger

os A și Iugoslavia.

Peie la Londra! lată-l pe celebrul fotbalist brazilian descinzînd in capi
tala Angliei, însoțit de soția sa Rosa. El se află aci, cu echipa F. C. San
tos, care va susține meciuri amicale cu Fulham și Plymouth Se presu
pune că vor fi ultimele apariții ele „perlei negre“ in insula britanică, 

înaintea retragerii sale din activitatea fotbalistică

Telefoto i A.P.-AGEfcPRES

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

DERBYUL GHEORGHIU - TAIMANOV, REMIZĂ
mult interes, intil- 
doi mari maeștri

I.E.F.S. - UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 74—64 (42—34). Șocați 
de înfrîngerea suferită cu o seară 
înainte, studenții de la I.E.F.S. _au 
abordat cu multă combativitate în- 
tîinirea cu redutabilii lor adver
sari. impresionind în special prin 
maniera agresivă în care s-au a- 
părat și datorită căreia au inter
ceptat multe mingi. Ei au cîștigat 
pe merit un meci spectaculos, echi
librat, cu evoluție a scorului inte
resantă. La timișoreni s-a făcut re

simțit efortul depus în partida cu 
,.U“ Cluj (vineri seară), dar acest 
fapt nu constituie o scuză pentru 
eșec, deoarece echipa a venit să 
participe la un turneu și nu la un 
singur joc. Au înscris Cernat 25, 
A. Molnar 12, Nagy 2, Braboveanu 
19 Szep 8, Berceanu 4, Chircă 2, 
Roman 2 pentru I.E.F.S., respectiv 
Czmor 14, Mănăilă 20, Minius 4. 
Cimpeanu 15, Ionescu 2, lancea 9. 
Au arbitrat bine D. Chiriac și M. 
Aldea.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 85—83 (45—43). în cel mai 
frumos (de pînă acum) meci al tur
neului bucureștean, ambele forma
ții au realizat un spectacol splendit, 
cu faze de mare atractivitate și cu 
pasionante răsturnări de scor. Au 
înscris Tarău. 26, Baciu 4, Savu 18, 
Pîrșu 6, Dimancea 4, Dumitru 3, 
Oczelak 24 pentru Steaua, respec
tiv Demian 22, Riihring 21, Zdren- 
ghea 8, Vizi 8, Schuler 8, Mathe 7, 
Nagy 7. Antal 2. Au arbitrat foarte 
tine C. Negulescu și N. Iliescu. 
(D. STANCULESCU).

DINAMO — VOINȚA 91—64 
(ie—37). Au marcat i Cernea 2, 
Haneș 22, Chivulesou 10. Nicules- 
cu 4, Georgescu 20, Novac 6. Vis- 
ner 17, Dragomirescu 10, pentru 
Dinamo, respectiv Capsali 2, Teo
dorii 16, Kiss 10, Giurgiu 6, Du
mitru 8, Duță 8, Huzum 4, Bradu

10. Au arbitrat b:ne Gh D 
Sarossv.

RAPID - POLITEHNICA CLUJ 
61—56 (33—30). Student:1 
tare și ca urmare 
contraatacuri inițiate 
tabela de marcaj le 
favorabil i 
continuare, aspectul 
schimbat, Rapid construind atac-' 
lungi, bine dirijate de Cr. Popescu 
și Tursugian. tactică ce s-a doved:*. 
hotărîtoare, deoarece clujeni:, scoși 
din ritm, n-au mai reușit să-ș: 
impună jocul. Au marcat: Vintiiă 
6, Stănescu 17, Tursugian 4 S:-
mulescu 8. Cr. Popescu 12. Vlâdes- 
cu 14, pentru Rapid, respectiv 
Horvath 4, Moldovan 8, Ba::u 6, 
Moisin 4, Barna 20, S. Vidican 2, 
Roman 12. Au arbitrat bine I. Pe- 
truțiu și A. Atanasescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
ACADEMIA MILITARĂ 90—88 
(39—32, 71—71, 80—80). Evoluția 
baschetbaliștilor de Ia Academia a 
constituit o plăcută surpriză. Ei 
s-au bătut pentru fiecare minge, 
au folosit o apărare foarte agre
sivă, iar în atac au punctat precis, 
atît de sub coș, cit și de la semi- 
distanță. Surprinși de aceaștă re
plică, studenții au comis cîteva 
greșeli care puteau fi decisive. Fi
nalul Intîlnirii a fost foarte dispu
tat. Se poate spune că jucătorii de 
la Academia au fost ocoliți de 
șansă în ultimele momente ale în- 
tîlniriL Au marcat i Czell 14, Șer- 
bănescu 13, Posa 12. Dudescu 3, 
Anastasiu 27, Molia 6, Rusu 13, 
Dragnea 2, pentru Politehnica, res
pectiv Antoniu 18, Papo 15, Ni- 
colescu 5, Teodorescu 10. Marines
cu 6, Mărgineanu 18, Turcanu 16. 
Au condus eu greșeli D. Crăciun și 
I. Știrbu. (A. VASILESCU) .

I.C.H.F. — FARUL CONSTAN
ȚA 75—58 (42—28),

★
Interesanta desfășurare a meciu-

12—8. în

tncQ>
a rapidelor 
de Baraa. 
indica 

min.
jocului

Cernat (I.E.FS.) l-a depășit pe Ionescu ji va Înscrie. Fată din meciul 
l.EF.S. — Universitatea Timișoara Foto; Paul ROMOȘAN

lui Universitatea Timișoara —Uni
versitatea Cluj (vineri seară, scoi 
82—80 pentru timișoreni) ne obligă 
să aducem unele amănunte. în mod 
cu totul surprinzător (prin propor
ția scorului). Universitatea Timi
șoara a reușit ca in min. 29 să 
obțină un avans de 17 puncte 
(63—46 și 65—48), lăsînd impresia 
că va ciștiga cu ușurință in fața 
unei formații care evoluase, pînă 
atunci, cu mult sub posibilități. Dar 
a urmat o veritabilă cursă de ur
mărire, în care neobositul Riihring 
a condus cu dîrzenie întregul plu
ton șl, în min. 37, tabela de scor 
indica egalitate — 74—74 — și 
chiar 76—74 pentru clujeni. Cum 
tenacele N. Ionescu părăsise tere
nul în min. 35 (5 faulturi), soarta 
timișorenilor părea pecetluită. Dar 
nu a fost așa, pentru că în ulti
mele două minute situația s-a men
ținut egală, iar cînd mai erau 32 
de secunde de joc. baschetbaliștii 
din Timișoara au ținut mingea (re- 
nunțînd chiar la executarea a două

aruncări liberei în scop tactic și 
au încercat coșul in ultima secun
dă. înscriind prin Czmor. Victoria 
lor este meritată chiar și la aceas
tă diferență minimă, deoarece au 
luptat mai mult șl mai organizat 
Clujenii aflați încă ftUUdeclin de 
formă, au avut doar momente în 
care au demonstrat ce pot atunci 
cînd evoluează la adevărata lor 
valoare. Dar numai cu citeva „mo
mente", nu se obține succesul în 
fața unor adversari redutabili.

★

Meciurile etapei a XX-a au loc 
azi, în sala Floreasca, după urmă
torul program (între paranteze, re
zultatele din tur): Politehnica Cluj 
— Politehnica București (64—65), 
Steaua — Universitatea Timișoara 
(72—67). Dinamo — Universitatea 
Cluj (84—76). Farul — Voința 
(44—41), IEFS — Rapid (48—75), 
Academia Militară — ICHF 
(64—75). Ea ora 17, derby-ul femi
nin Politehnica — Rapid.

^xsriuriler dzn Uși va găzdui din 
rs întreceri de handbal Bete vor

ba de txn turnez tateraatioaal re- 
zertat fcnsafi-lcr feminine si orga
nizat de clubul Unt-.-ersitsfa din lo
calitate.

La startul competiției (care se în
cheie vineri) se aliniază trei echipe 
din Divizia A — l£FX Burorești. 
Textila Buhud ?i Rulmentul Bra
șov —. o selecționată a orașului 
Chifinău, echipa Institutului de edu
cație fizică din Sofia, n-ecum *: for
mația Universitatea Iași. aspirantă 
la promovarea In prima di-fzte a 
țării.

Organizat eu puțin timp înaintea 
reluării campionatului națitnaL acest 
turneu dă posibilitate formațiilor 
noastre să-și verifice stadiul actual 
de pregătt-e !n condiții de joc șl, in 
același timp, creează spectatorilor 
ieșeni posibilitatea de a urmări dlr. 
nou meciuri interesante.

Așteptată cu 
nirea dintre cei 
prezenți la turneul internațional de 
la București, Florin Gheorghiu și 
Mark Taimanov, a furnizat o par
tidă scurtă, dar interesantă.

S-a început cu o variantă din des
chiderea engleză, în care foarte re
pede tratatele de teorie și cartoteca 
au devenit de prisos ambilor par
teneri. Gheorghiu, cu albele, a cău
tat să imprime jocului un 
energic, ofensiv. Părea, la 
ment dat, că inițiativa va 
partea lui. Dar. puternicul 
versar a găsit tot timpul 
cele mai bune, prin care a menți
nut echilibrul. După 17 mutări po
ziția s-a echilibrat și la propunerea 
lui Taimanov, acceptată de Gheor
ghiu, a fost consemnată remiza.

Campionul nostiu Caro] Partos a 
întreprins o ingenioasă combina
ție în partida cu Fichtl, otținînd 2 
nebuni pentru turn, avantaj abso
lut suficient pentru victorie.

Ghizdavu. cu negrele, n-a reușit 
să-l atragă pe polonezul P.vtel în- 
tr-o luptă combinativă deschisă, 
deși a sacrificat un pion. Remiză, 
prin care reprezentantul 
menține, deocamdată, la 
samentului.

Celelalte rezultate ale
4-a : Spiridonov

Stoica ’/z—Vi,

caracter 
un mo- 
trece de 
său ad- 
replici le

nostru se 
șefia cla-

rundei a 
Knaak între-

ruptă, Stanciu
Honfi — Rukavina întreruptă, Un- 
gureanu — Ostoici ' 
țescu a fost liber.

în clasament continuă să condu
că Ghizdavu cu 3 p, urmat de 
Knaak 272 (1), Taimanov, Partos 
272 p, Gheorghiu, Stoica 2 p. 
etc.

Astăzi dimineață se reiau parti
dele întrerupte, după amiază se 
joacă runda a V-a (Ghizdavu — 
Gheorghiu, Rukavina — Partos, 
Taimanov — Honfi.

întreruptă. Ghi-

MEClliL Of ILNIS
S. U. A. - AUSTRALIA

STAN SMITH
înscrie primul punct!

Tradiționala întîlnire de tenis 
dintre reprezentativele Australiei și 
S.U.A. a început la Hartford 
(S.U.A.) cu partida dintre Stan 
Smith și John Newcombe. La ca
pătul unei dispute foarte strînse, 
a terminat învingător Smith cu 
7-8, 6—7, 7-5.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE STI
TOATE FLORETISTELE 
NOASTRE IN 8-IMILE 
TROFEULUI MARTINI

TORINO, 1« (prin telefon) —
170 de floretiste au luat startul 
bâtă In marele turneu individual _ 

convorbirii se 
se 

ale 
Aurora 

f&rfi 
com-

teul Martini. La 
dispută 8-taile de 
află toate cele 7 
țări! noastre. Ana 
Crlșu au ajuns in

Peste 
sim- 
Tro-

ora 
finală în care 
reprezentante 
Pascu și 

__ ____ __ __ ___ acest stadiu 
să piardă vreun asalt. O bună 
portare a avut șl Magda Bartoș care 
a absolvit turul anterior cu 4 v (prin
tre care la Belova !), pe locul n în 
seria sa. Tot pe locul II au promovat 
în „optimi11 Ecaterina Stahl, Olga S2a-

bo *. l.ea&a Gyulai. Suzana Ardeleanu 
(in seria cu Bejto și Picard) a ter-. 
.-rdaat turul anterior pe poziția II—III. 
Turneul continuă.

IN CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE VOLEI

Ieri, in sălile Constructorul șl Pro
gresul din Capitală s-au desfășurat, in 
avanpremieră, patru jocuri din ca
drul etapei a 17-a a campionatelor na
ționale de volei. Iată amănunte :

• Tn sala Constructorul, in deschide
re. s-au tntilnit echipele studențești 
feminine I.E.F.S. și Universitatea. Ju
cătoarele de la I.E.F.S. au Îndeplinit 
doar o simplă formalitate, cîștigind clar 
o partidă de' slab nivel tehnic și spee-

tacular ; scor : s—0 (13—11, 15—3, 15—0).
Au condus bine L. Andrieș și N. Ma- 

teescu. In partida vedetă s-au întil- 
nit echipele Constructorul și Dinamo. 
au ciștigat dinamovistele tn trei se
turi. Scor 3—0 (15—3. 15—11, 15—1).
• în cuplajul din sala Progresul au 

avut loc două meciuri masculine : Dina
mo — Progresul 3—1 (8, —14, 7, 11), Rapid 
— Electra 3—2 (—9, 5. —13, 14, 10). Am
bele partide au fost spectaculoase, atră
gătoare, echilibrate.

LEEDS ÎNVINGĂTOARE IN 
CAMPIONATUL ENGLEZ

tn etapa a 33-a a campionatului en
glez de lotbal, Leeds United a învins 
pe teren propriu cu scorul de 2—1 
formația Everton din Liverpool.
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